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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
   
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szep-

tember 22-én 13 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén 
 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv polgármester 

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

 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Sütő Lajos  képviselő 
 
 

Távolmaradását nem jelezte:  
 

Dr. Fritz Izabella  képviselő 
  

 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

Vitális Gábor Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Dr. Bagdi László ügyvéd 
Virányi István Gyulai Közüzemi Kft. főmérnöke 
Sándor Zoltánné Gimnázium Igazgatója 
Zsadonné Kovács Andrea Gimnázium igazgató-helyettese 
Vasvári Sándor UTE program ismertetője 
Dr. Borka Sándor ügyvéd 
Izsákné Hetényi Valéria volt jegyző 
Nagyné Csiffáry Anna külsős bizottsági tag, gazdaságvezető 
Havancsák Piroska külsős bizottsági tag, iskolaigazgató 
Kovalik Angéla intézményvezető  
Strifler Károlyné könyvtárigazgató-helyettes 
Szedlacsekné Farsang Margit óvodavezető 
Jankó Erzsébet ügyvezető 
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Vojtosovics Ildikó Pedagógiai Szakszolgálat képviselője 
Ágostonné Dohányos Ivett irodavezető 
Szabóné Faragó Julianna irodavezető 
Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

     
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Külön kö-
szöntöm Sándor Zoltánnét, a Gimnázium Igazgatóját, Zsadonné Kovács Andreát, igaz-
gató-helyettest, Vasvári Sándort, aki az UTE program ismertetése érdekében van jelen. 
Köszöntöm Dr. Borka Sándor ügyvéd urat, Izsákné Hetényi Valériát, volt jegyzőt, Dr. 
Bagdi Lászlót, az önkormányzat ügyvédjét, Virányi Istvánt, a Gyulai Közüzemi Kft. 
főmérnökét, Vojtosovics Ildikót és Havancsák Piroskát a KLIK intézményinek vezetőit, 
Jegyző asszonyt, intézményvezetőket, meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van az ülésen, Sütő Lajos képviselő 
bejelentette távolmaradását, Dr. Fritz Izabella képviselő asszony nem jelezte távolmara-
dását.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés 
előtt kiadott,  
- a Rendezvénytervben szereplő pénzösszeg Kalocsa Róza Kft. részére történő átadása,  
- aljegyzői üres álláshely betöltése 
- a „Napi Munka” Mezőgazdasági Termelő Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövet-

kezet képviselőjének lemondása, 
- pályázat benyújtása az I. Világháborús emlékmű rendbetétele, 
- „Büszkeségpont” pályázat,  
- a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, 

és a programjainak támogatására (KAB-KEF-16-A/B) pályázat, 
- 2016. évben megvalósítandó közfoglalkoztatási pilot programokról,  
- a Dél-békési Jövőkép Kft. társasági szerződésének módosítása, 
- Kábítószer-prevenciós programok támogatására (KAB-ME-16-A/B/C) pályázat tár-

gyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele 
 

319/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  
- a Rendezvénytervben szereplő pénzösszeg Kalocsa 

Róza Kft. részére történő átadása, 
- aljegyzői üres álláshely betöltése  
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- a „Napi Munka” Mezőgazdasági Termelő Feldolgozó és 
Szolgáltató Szociális Szövetkezet képviselőjének lemon-
dása, 

- pályázat benyújtása az I. Világháborús emlékmű rendbe-
tétele, 

- „Büszkeségpont” pályázat,  
- a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működé-

si feltételeinek biztosítására, és a programjainak támoga-
tására (KAB-KEF-16-A/B) pályázat, 

- 2016. évben megvalósítandó közfoglalkoztatási pilot 
programokról,  

- a Dél-békési Jövőkép Kft. társasági szerződésének mó-
dosítása, 

- Kábítószer-prevenciós programok támogatására (KAB-
ME-16-A/B/C) pályázat tárgyában kiadott szóbeli előter-
jesztéseket jelen ülése napirendjére vette. 

 
 
   
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt, 
és a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg. Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása  
   

320/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. szeptember 22-i soros, nyílt ülése napi-
rendjét 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.) Beszámoló az Önkormányzat I. félévi költségvetése végrehajtásáról 
Előadók: Varga Gusztáv polgármester 
 

3.) A Bagdi Ügyvédi Iroda tájékoztatója az önkormányzat érdekében végzett 
tevékenységéről 
Előadó: Dr. Bagdi László ügyvéd 

 
4.) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde beszámolója az óvoda 

éves tevékenységéről 
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Előadó: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
 

5.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves tevékenységéről 
Előadó: Mucsi Tiborné elnök 

 
6.) A Projektfelügyelet Kft. tájékoztatója éves pályázati tevékenységéről 

Előadó: Projektfelügyelet Kft. 
 

7.) Előterjesztések   
 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Tájékoztatom a jelenlévőket arról, hogy az előter-
jesztések tárgyalási sorrendjében módosításokat lesz szükséges eszközölni, tekintettel 
arra, hogy meghívott, jelenlévő vendégünknek a nap folyamán még egyéb elfoglaltsága 
is van.  
 
Először rövid tájékoztató megtartására kérem fel a Gimnázium Igazgató Asszonyát. 
Többször volt már szó az Újpesti Torna Egylet és városunk sportéletének kapcsolatáról. 
E kapcsolat most új szakaszához érkezett, hiszen együttműködési megállapodás készült 
az UTE és városunk köznevelési intézményei között.  
 
S á n d o r   Zoltánné Gimnázium igazgatója: Vasvári Sándor volt olimpikon, atléta, 
sportkedvelő. Mezőkovácsházára költözését követően tapasztalta, hogy a Gimnázium-
nak beiskolázási nehézségei vannak. Megbeszéléseinkkor vetődött fel egy olyan javas-
lat, hogy esetleg egy sporttagozatos osztály indításával tudnánk újat nyújtani a környé-
ken tanuló diákoknak, s ezáltal vonzóbbá válhatna intézményünk.  
 
Vasvári Sándornak nagyon jó kapcsolatai vannak az Újpesti Torna Egylettel. Glattfelder 
Árpádot is vendégül láttuk egy közös megbeszélésre, amikor is komolyra fordult jövő-
beni elképzelésünk. A sporttagozatos osztály indítását az Újpesti Torna Egylet támogat-
ja, későbbiekben anyagi támogatására is számíthatunk.  
 
A sportélet fellendítésében nem csak a Gimnázium venne részt, hanem az Óvoda, az Ál-
talános és középiskola egyaránt.  Együttműködési megállapodás még nem született, de 
szándéknyilatkozat igen, melynek szövege a következő:  
„Az Újpesti Torna Egylet kifejezi szándékát, hogy Mezőkovácsházán a Négy Évszak 
Óvodában, Csanád Vezér Általános Iskolában és a Hunyadi János Középiskolában a te-
hetséges sportolókat felkarolja, tehetségük kibontakoztatását elősegíti. Mindegyik fél 
közös szándéka, hogy a kiemelkedően jól teljesítő sportolók a gimnáziumi évek után a 
versenysportban, az Újpesti Torna Egylet valamelyik szakosztályában folytathassák 
szándékuk szerint pályafutásukat. 
Az Újpesti Torna Egylet támogatja továbbá a Hunyadi János Középiskola azon elképze-
lését, hogy a 2017/2018-as tanévtől testnevelés tagozatos osztályt indítson. Az Újpesti 
Torna Egylet Mezőkovácsháza város nevelési, oktatási intézményeiben a sport területén 
folyó tehetséggondozást ezzel a szándéknyilatkozattal fejezi ki.   
 
2016. szeptember 14. 
 
Őze István UTE igazgató aláírásával, illetve a helyi intézményvezetők aláírásával” 
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Tervezzük, és engedélyeztetési eljárás alatt van, hogy a következő tanévtől indulhasson 
a sporttagozatos osztály. Ennek érdekében a Pedagógiai Programot, a helyi szakmai hát-
teret tudjuk biztosítani, emel óraszámú testnevelési oktatással tudjuk támogatni az okta-
tást, illetve megegyezés szerint az MTE tartaná délutánonként az edzéseket a diákok 
számára.  
 
Komolyabb beruházást egyenlőre nem tervezhetünk, ezért a labdarúgás az a sportág, 
melyhez a városban adottak a körülmények. Pálya, edző rendelkezésre áll, ha a jövő év-
ben nem valósulhat meg a műfüves pálya, akkor a Gimnázium tornatermében az őszi és 
a téli edzéseket meg lehet valósítani.  
 
Úgy gondolom, nem lesz annak akadálya, hogy sporttagozatos osztályt indítsunk.  
 
V a s v á r i   Sándor: A gyermekek részére egy komplett életpálya programot tudunk 
biztosítani abban az esetben, ha tehetségüket meg tudják mutatni. Felvisszük őket Bu-
dapestre, mindent, amit lehet, fizetünk nekik, kollégiumot, iskoláztatást, felszerelést, 
stb. Egyetemi, főiskolai felvételiben tudunk segíteni. Ezen túlmenően, ha valaki teljesen 
komolyan gondolja a sportot, az Amerikai Egyesült Államokban tudunk egyetemi ösz-
töndíjat biztosítani.  
 
A program, amit elindítottunk, s már egy elég komoly fázisába érkezett, Magyarorszá-
gon egyedülálló, ilyen még nincs máshol.  
 
Azért Mezőkovácsháza, mert az utóbbi időben volt lehetőségem megnézni, hogy a Hu-
nyadi János Középiskolában ténylegesen milyen komolyan foglalkoznak a tehetség ke-
zelésével. Nagyon nagy tisztelője vagyok Duma Zsoltnak. Ők is már nemzetközi hírűvé 
váltak. E mellett úgy látom, a nyelvoktatás, informatika, stb. területen nagyon komolyan 
folyik a tehetséggondozás. Ezért döntöttünk úgy az UTE-val, hogy a Gimnáziummal 
felvesszük a kapcsolatot, s ezen keresztül a város többi oktatási, nevelési intézményé-
vel.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Valóban, ez egyedi kezdeményezés, s már másnak is 
felkeltette a figyelmét. A tanácskozás, egyeztetések tovább fognak folyni. Az UTE a 
legnagyobb utánpótlás nevelő intézmény az országban.  
 
E tárgyban most testületi döntés nem szükséges. Köszönjük a tájékoztatást.  
 
Dr. Borka Sándor ügyvéd úrnak is még más tárgyaláson a nap folyamán részt kell ven-
ni, ezért a Képviselő-testület nyílt ülését felfüggesztem 13 óra 22 perckor, és zárt ülést 
rendelek el.  
 
Zárt ülést követően:  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Képviselő-testület nyílt ülése 13 óra 50 perctől 
folytatódik.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület továbbra is határozatképes, jelenlévő képvise-
lők létszáma: 7 fő.  
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj-

tásáról, a két ülés között történt fontosabb esemé-
nyekről, tanácskozásokról 

  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

 polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolóban olvasható, a 291/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozatban, hogy a II. sz. házi-
orvosi körzetet a Dr. Fritz Izabella távozása után sikerült Szénási István alpolgármester 
úr hathatós közreműködésével azonnal ellátni. Nem maradt üresen a körzet, Páll Viktor 
doktor úr látja el helyettesítéssel addig amíg Dr. Fritz Izabella doktornőé a praxisjog. 
Voltam a rendelőben, doktor úrral meg vannak elégedve a betegek, akikkel beszélget-
tem. A rendelőintézetet 220 ezer Ft-ért béreljük a doktornőtől, ebben az összegben az 
eszközök és a betegdokumentációk papíralapon és elektronikus hordozón is meg van-
nak. Átvettük az asszisztenciát, ugyanúgy a kiegészítő foglalkoztatottat is és belefértünk 
a MEP által fizetett finanszírozásba. Információm szerint a korábban elment betegek 
kezdenek visszatérni a doktorúrhoz.  
 
A beszámolómban olvasható, hogy augusztus 1-jén látogatott hozzám két tankerületi 
igazgató. A tankerületi rendszer átalakult, Békés megyében a korábbi 9 tankerület he-
lyett 2 tankerület került kialakításra. Így a mezőkovácsházi Tankerült is megszűnt. Bé-
késcsabán és Gyulán van tankerült. A korábbi mezőkovácsházi Tankerült igazgatója lett 
a békéscsabai Tankerület vezetője, de mi mezőkovácsháziak a gyulai Tankerülethez tar-
tozunk. A Gimnázium december 31-ig még a békéscsabai Tankerülethez tartozik, utána 
átkerül a gyulai Tankerülethez. A pedagógiai Szakszolgálat pedig továbbra is marad a 
békéscsabainál.  
 
Ami még látható a két ülés közötti beszámolóban, hogy az alpolgármester urak is na-
gyon sokat tevékenykedtek. Nyilván oka volt az is, hogy szabadságon is voltam és táp-
pénzen is. Sok volt a feladat a nyári szünetben és nem állt meg az élet.  
 
Van-e kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban?  
 
S z é n á s i   István képviselő: A lejárt határidejű határozatoknál olvasható, a 274/2016. 
(VI. 23.) sz. kt. határozatban a helyi iparűzési adó mentességről, a háziorvos, védőnő 
vállalkozó vonatkozásában. Tudomásom szerint 20 millió Ft-ig szól a mentesség, az 
afölötti rész adóköteles. Látom, hogy csak egy orvos jelentkezett a mentességre. Ha 
meghaladja a 20 millió Ft-ot 100 ezer Ft-tal is, akkor a 20 millió Ft már az orvosnak 
nem jár. Tehát a mentesség megszűnik. Ez jogilag helytálló?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Úgy szerepel a jogszabályban, hogy akinek az alapte-
vékenységből befolyó jövedelme 20 millió Ft-ot nem éri el, annak jár mentesség, akinek 
elérni annak nem jár. Ezért amikor mi a döntést meghoztuk, tájékoztattuk az orvosokat, 
hogy legyenek szívesek nyilatkozzanak számunkra, hogy a 20 millió Ft-ot az alaptevé-
kenység bevétele nem éri és tekintsünk el az iparűzési adótól. Egy ilyen nyilatkozat ér-
kezett, akinek vissza is fizettük a befizetett előlegét. A többiek ezek szerint nem kíván-
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tak élni ezzel a lehetőséggel.  
 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye a napirenddel kapcsolatban?  
 
Mivel nem hangzott el több kérdés és vélemény, 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 

  
323/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 24/2016. (I. 21.), 238/2016. (V. 26.), 259/2016. 
(VI. 23.), 265/2016. (VI. 23.), 266/2016. (VI. 23.), 
272/2016. (VI. 23.), 273/2016. (VI. 23.), 274/2016. (VI. 
23.), 275/2016. (VI. 23.), 280/2016. (VI. 23.), 281/2016. 
(VI. 23.), 282/2016. (VI. 23.), 285/2016. (VI. 23.), 
286/2016. (VI. 23.), 289/2016. (VI. 23.), 291/2016. (VI. 
23.), 292/2016. (VI. 23.), 295/2016. (VI. 23.), 296/2016. 
(VI. 23.), 303-307/2016. (VII. 14.), 310/2016. (VII. 14.), 
313/2016. (VII. 14.), 314/2016. (VII. 14.), 315/2016. (VII. 
14.), sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a polgármester és 
alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről, 
valamint a bejelentésekre tett intézkedésekről szóló 
beszámolókat elfogadja.  

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Bagdi Ügyvédi Iroda tájékoztatója az önkor-

mányzat érdekében végzett tevékenységéről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Dr. Bagdi László ügyvéd 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az Ügyvéd úr a beszámolójában leírja, hogy bizony 
sok munka van egy ügyvéd számára a mi önkormányzatunknál. Jól kihasználjuk az 
Ügyvéd úrnak a munkaidejét, mi is, az intézményeink és gazdasági táraságaink is. Az 
Ügyvéd úr tevékenységét tanácsadás, okiratszerkesztés, az általunk aláírni kívánt ok-
iratok véleményezése, peres ügyek teszik ki. A kimutatása szerint 9 perünk van folya-
matban. A hátralék behajtása igen jelentős feladatot tesz az Ügyvéd úr vállára. Sok 
egyéb ügyben is kérjük a tanácsát.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Ügyvéd úr megjelent az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
ülésén és tájékoztatást adott a feltett kérdésekre. Köszönjük a munkáját. Az Ügyvéd úr 
kért bennünket, hogy a hátralék behajtásával kapcsolatban lenne egy ötlete, amivel ha-
tékonyabbá tudná tenni a munkáját.  
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Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az Ügyvédi Iroda tevékenységéről szóló tájékozató 
elfogadását javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
Dr. B a g d i   László ügyvéd: Az írásbeli beszámoló véleményem szerint eléggé átfogó 
lehetett ahhoz, hogy különösebb kétségeket ne hagyjon.  
Ami nyomasztólag hatott az a hátralék kezelése. Ezek az ügyek többnyire fizetési meg-
hagyásos, peren kívüli ügyek. Ezeknek a szakmai megítélése semmi problémát nem je-
lent, viszont a tömege, a száma már-már nyomasztó. Éltem egy észrevétellel és javaslat-
tal. Van Békéscsabán egy kollégám, aki olyan cégnél dolgozik, ahol nagyszámú hátra-
lék adódik, ez a lakásszövetkezet. Elmondta, hogy alakítottak egy munkacsoportot, 
amely áll egy informatikusból, egy ügykezelőből és ő maga. Ha megjelenik egy konkrét 
ügy, akkor egy bizonyos idő után ezeknek az űrlapoknak a kitöltése egyfajta automa-
tizmussá válik. A fizetési meghagyások úgy működnek, hogy beadjuk a közjegyzőhöz, 
ha nincs ellentmondás, akkor a közjegyző visszaküldi a záradékot. Ha nem fizetnek, ak-
kor végrehajtás van. Ez gyakorlatilag egy munkatechnika jellegű, felügyeletet igényel. 
A munka felgyorsítása és megfelelő ütemezése úgy történhetne, ha készítenének egy fe-
lülvizsgálatot az ügyekről. Ha ez elkészülne, akkor elkészítenénk a formanyomtatvá-
nyokat.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Amikor Ügyvéd úrral beszéltük az előterjesztést, ak-
kor már ez a gondolat felvetődött. A munkacsoportot létre fogjuk hozni és ezt a részét a 
feladatnak fel fogjuk gyorsítani. Jegyző asszony 1-2 héten belül meg fogja nevezni azt a 
két munkatársat, akik ebben segíteni fognak.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Csak megköszönni tudom az Ügyvédúrnak ezt a gondolatát, 
mert a Kulturális és Szociális Bizottság sok esetben csak annyi információt kap, hogy 
Ügyvéd úrnál van ügy. Ez a mi munkánkat is nagyban fogja segíteni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: 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: Bagdi Ügyvédi Iroda tevékenységéről tájékoztató  
 

324/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bagdi Ügyvédi Iroda éves tevékenységéről szó-
ló tájékoztatóját elfogadja. 
  
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Iroda munka-
társainak az Önkormányzat érdekében kifejtett eredmé-
nyes tevékenységükért. 
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Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 7. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. tájékoztatója tárgyában készült.  
Az előterjesztés arról szól, hogy júniusban meghallgattuk a tájékoztatóját a Gyulai Köz-
üzemi Kft-nek. A tájékoztatóban szerepelt, hogy Mezőkovácsházán 17 %, Végegyházán 
61 % a veszteség. Bár a kovácsházi veszteség nem tűnik soknak, bár ez 25 ezer m3 víz-
nek az elfolyását eredményezi évente. A most megkapott beszámolóból kiderül, hogy 
melyek ezeknek a vízveszteségeknek az okai. Mi a megelőzés vagy pedig ennek a csök-
kentésének a mente. Ez a magyarázat számomra elfogadható volt. Az előterjesztés mellé 
két nem oda illő határozati javaslatot fűztünk. Mi Végegyházával vagyunk közös tulaj-
doni arányban és végegyháziakkal folytonosan vitánk van azzal, hogy hogyan számol-
junk el a közöttünk lévő költségeket, bevételeket. Erre teszünk egy ajánlatot. A tulajdo-
ni hányadunkra vonatkozó jogszabályokból vezettük le, hogy mi annál kedvezőbb ré-
szesedést nem adhatunk más településnek, mint amennyi az ő tulajdoni hányada. Ezt 
erősíti meg a 2. sz. határozati javaslat. A 3. sz. határozati javaslat azt tartalmazza, hogy 
elképzelhető, hogy nemcsak veszteség keletkezik a víz- és szennyvízszolgáltatáson, ha-
nem nyereség is. Azt szeretnénk, hogyha szövegszerűen is szerepelne a közöttünk lévő 
szerződésben, hogy a Mezőkovácsházán keletkezett nyereséget mezőkovácsházi szol-
gáltatásra fordítja a Gyulai Közüzemi Kft. Megkövetem az Ügyrendi és Pénzügyi Bi-
zottság elnökét. Nem tudtam a bizottsági ülésen részt venni, de a Bizottság elnöke el-
mondása szerint Virányi főmérnök úr is meggyőző volt. Újra tárgyaltuk az előterjesztést 
és az 1. sz. határozati javaslatnak az elfogadását javasoljuk.  
 
Az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tár-
gyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az eredeti 3 határozati javaslatot egyhangúlag, mind a két 
bizottság elfogadásra javasolta a testületnek. De jelen pillanatban az 1. sz. és a 2. sz. ha-
tározati javaslat módosítva került elénk.  
Amire kértük a beszámolóban a Gyulai Közüzemi Kft-t, azt megtették. Megtalálták a 
végegyházi 40 %-os veszteségnek az okát. Javaslom a beszámolójuk elfogadását.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A 2. sz. határozati javaslatban is lenne egy módo-
sítás. Ott is méltányolható az, amit a Gyulai Közüzemi Kft. jelzett, hogy a két önkor-
mányzat közötti megállapodásnak nem feltétlenül kell a bérleti üzemeltetési szerződés-
ben szerepelnie. Azt egy külön megállapodásban rögzítheti a két önkormányzat, utána 
mint tulajdonosi utasítást adhatnak a Kft-nek, hogy onnantól kezdve azzal számoljanak. 
Ez a várhatóan hosszabb folyamat a két önkormányzat között ne akadályozza majd a 
bérlet üzemeltetési szerződés módosítását, ezért a 2. sz. határozati javaslat már úgy szól, 
hogy nem Gyulai Közüzemi Kft. felé kezdeményezzük ezt, hanem a két önkormányzat 
között kezdeményezzük. Amint meglesz a megállapodás, akkor fogjuk ezt a bizonyos 
tulajdonosi utasítást megtenni a Kft. felé.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Délelőtt beszéltem Végegyháza polgármesterével és 
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azt kérte, hogy ebben a tárgyalásban, amíg a döntés kialakul, vonjuk be a gyulai Köz-
üzemi Kft-t, hogy a segítségük is benne legyen és szakmailag jó döntés szülessen.  
 
V i r á n y i   István Gyulai Közüzemi Kft. főmérnöke: Elhangzott minden, amiről a bi-
zottsági ülésen beszéltünk. Részünkről teljes egészében elfogadható.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a módosított 1. sz. határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. veszteségről tájékoztató elfogadása  
 

325/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy elfogadja a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által, a veszteség alaku-
lásáról és a hálózati veszteségről készített tájékoztatót, az-
zal, hogy a Kft. továbbra is tegyen meg mindent a hálózati 
veszteség csökkentése érdekében. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a módosított 2. sz. határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Megállapodás kötése Végegyházával hasznosítási díjak megosztásáról  
 

326/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy Végegyháza 
Község Önkormányzatával közös tulajdoni arányokat fi-
gyelembe véve kezdeményezi Végegyháza Község Ön-
kormányzatával külön megállapodás megkötését a haszno-
sítási díjak megosztásának arányáról az alábbiak szerint: 
 
„Az Üzemeltető (Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.) az üze-
meltetésre átadott vagyon után - a tulajdonos Önkormány-
zatoknak a közös tulajdont képező ingatlanban lévő tulaj-
doni arányuk figyelembe vételével - az értékesített szenny-
víz, víz köbmétere után bérleti díjat fizet az alábbiak sze-
rint: 
Mezőkovácsháza: 
� víztorony és vízhálózatnál 84 % 
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� szennyvíztelep és szennyvízhálózatnál 71,368 % 
Végegyháza: 
� víztorony és vízhálózatnál 16 % 
� szennyvíztelep és szennyvízhálózatnál 28,632 %” 

 
A megállapodást követően az önkormányzatok tulajdonosi 
utasításban kezdeményezzék az arányok szerinti elszámo-
lás alkalmazását a Gyulai Közüzemi Kft-nél. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a fentiek szerinti 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Tárgyalások megkezdésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki az előterjesztésnek megfelelően a 3. sz. 
határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés kiegészítése  
 

327/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Felek kö-
zött létrejött Bérleti-üzemeltetési szerződés 14. pontjának 
kiegészítését kezdeményezi az alábbiak szerint: 
 
„Az Üzemeltető által kimutatott, Mezőkovácsháza telepü-
lést illető pozitív előjelű eredményt, az azt elfogadó Kft. 
taggyűlését követően Mezőkovácsháza Város Önkormány-
zata víziközmű szolgáltatásokra, azon belül kizárólagosan 
értéknövelő beruházásokra fordíthatja. Az ilyen beruházá-
sokat, felújításokat az aktiválást követően a Kft. haladék-
talanul térítésmentesen átadja az Önkormányzat részére.” 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a 
Taggyűlésen fenti álláspontját képviselje. 
 
Határidő: a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. értesítésére 

azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 22. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Végegyháza víz,- szennyvíz veszteségének kompenzálása, vízi közmű bérleti szerződés 
módosítása tárgyában készült.  
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Szintén Végegyháza és Mezőkovácsháza közötti megállapodással függ össze. Ez a Gyu-
lai Közüzemi Kft-vel történő kapcsolattartásra illetve a Végegyházával történő tárgya-
lásra Csepreghy Elemér alpolgármester urat kértem fel. Átadom a szót Alpolgármester 
úrnak.  
 
C s e p r e g h y   Elemér képviselő: Többször egyeztettünk már Végegyházával, több-
ször részt vett ezen az egyeztetésen a Gyulai Közüzemi Kft. képviselője is. Az utolsó 
egyeztetésen Varchó István Végegyháza polgármestere ismertette, hogy az Alföldvíz 
Zrt-nél van egy hasonló két önkormányzat, közös tulajdonában lévő víz- és szennyvíz-
szolgáltatás, illetve az Alföldvíz Zrt. között egy háromoldalú megállapodás. Számunkra 
az a fő gond, hogy a két ingatlanban van közös tulajdonrész, de a vezetékrendszer nem 
közös. A bérleti díj elszámolása pedig m3 alapú, ami a Magyar Energetikai Hivatal el-
nökének a hatáskörébe tartozik. A bérleti díj mértéke sem egyforma Végegyháza és 
Mezőkovácsháza vonatkozásában.  
Az 1. sz. határozati javaslat azt fogalmazza meg, hogy az Energetikai Hivataltól kérünk 
állásfoglalást, hogy ez az ő számukra is elfogadható legyen.  
A 2. sz. határozati javaslat a Végegyházával kötött megállapodásról szól, hogy a há-
romoldalú megállapodás készüljön el.  
Nyilván folytatjuk az egyeztetéseket. Előbb Polgármester úr elmondta, hogy Varchó 
polgármester úr is azt kérte, hogy továbbra is vonjuk be a Gyulai Közüzemi Kft-t. Ők 
erre hajlandóak, eddig is megadtak minden szakmai segítséget, hogy ez a megállapodás 
megszülessen.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügy-
rendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen tárgyaltuk. Az 
előbeszélgetések során tájékoztatást kaptunk arról, hogy Végegyháza küldött egy meg-
állapodás tervezetet, ami ránk nézve nem előnyös. Mindenképpen támogatom ezt az 
Energetikai Hivataltól kért állásfoglalást.  
Mindkét bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A végegyháziakkal történő tárgyalás folyamán fel-
merülő probléma arra vezethető vissza, amely egy másik előterjesztésnél is szóba fog 
kerülni, hogy a feltöltési kötelezettség, hogyha valakinek az ő általa termelt víz, konkrét 
esetben Végegyházánál, Kovácsházánál is így volt az előző évben, nem fedezi a ráfordí-
tás költségeit akkor ezt készpénzben ki kell fizetnie az önkormányzatnak a közöttünk 
lévő megállapodás szerint. Tehát állásfoglalást kérünk, az alapján meg fogunk állapodni 
a végegyháziakkal.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Magyar Energetikai Hivataltól állásfoglalás kérése  
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328/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy kezdeménye-
zi állásfoglalás kérését a Magyar Energetikai Hivataltól a 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata és Végegyháza 
Község Önkormányzata tulajdonában lévő osztatlan közös 
vagyonelemekre vonatkozó háromoldalú megállapodás 
megkötésére. 
 
Határidő: Végegyháza Község Önkormányzata, Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. és a Bagdi Ügyvédi 
Iroda értesítésére azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Háromoldalú megállapodás kötése víz- szennyvíz ügyében  
 

329/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy - a Magyar 
Energetikai Hivatal állásfoglalását követően - készüljön 
háromoldalú megállapodás Végegyháza Község Önkor-
mányzatával és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-vel az 
osztatlan közös tulajdonban lévő vagyonnal kapcsolatos 
rendelkezésekre tekintettel. 
 
A háromoldalú megállapodás elkészítésével jogi szakértőt 
kell megbízni.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert - a Magyar 
Energetikai Hivatal állásfoglalását követően a - háromol-
dalú megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Végegyháza Község Önkormányzata, Gyulai 

Közüzemi Nonprofit Kft. és a Bagdi Ügyvédi 
Iroda értesítésére azonnal  

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 25. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által kezdeményezett  üzemeltetési szerződés-
módosítás tárgyában készült.  
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Korábbi testületi ülésen már felvetődött és Alpolgármester úr képviselte is a Gyulai 
Közüzemi Kft. legutóbbi taggyűlésén, amely most a szerződés módosításába bekerül. 
Menet közben érkeztek azok a számítások, amely alapján a tavalyi évre befizetési köte-
lezettsége keletkezett több önkormányzatnak. Az lenne a javaslatunk, hogy ebben a 
formában mi nem fogadjuk el ezt a szerződésmódosítást, mert azt szeretnénk, hogy egy 
döntéssel az általunk fontosnak tartott módosítások is kerüljenek a taggyűlés elé és fo-
gadja el a taggyűlés. Azt megígérjük, hogy amennyiben az október 5-i ülésig készül egy 
ilyen javaslat és elénk kerül, akkor rendkívüli testületi ülés keretében megfogjuk tudni 
hozni a döntést, hogy ne hátráltassuk a taggyűlést a munkájában. Amit a Kft. kért elvi-
leg egyetértünk velük, de további módosításokat kívánunk kezdeményezni, amelyekről 
tárgyalások lefolytatása szükséges a Kft-vel és a tulajdonos önkormányzatokkal. Ered-
ményes tárgyalásokat követően rendkívüli ülésen dönt a szerződés módosításáról. Tudni 
kell, hogy a kisebb települések, a mezőkovácsházi járás kisebb települései és az 
újkígyósi önkormányzat képviselője itt voltak egy előzetes megbeszélésen és közösen 
fogalmazzuk meg ezeket a javaslatokat. Egy körben kellene még a gyulai polgármester 
úrral és ezeknek a településeknek a polgármestereivel leülni dönteni erről a javaslatról.  
Átadom a szót Virányi István főmérnök úrnak.  
 
V i r á n y i   István főmérnök: A mostani javaslatunk arról szól, amiről a taggyűlés ha-
tározott illetve a jogszabályi változások miatti változások kerültek bele. Természetesen 
nincs annak akadálya, mint ahogy az előző napirendi pontnál is elhangzott, hogy a to-
vábbi módosítási javaslatok kerüljenek bele a szerződésbe. Nagyon ésszerű az, hogy 
egy eljárásban a Magyar Energetikai Hivatallal egy eljárásban engedélyeztessük. Azt 
mindenféleképpen szeretném kiemelni, hogy célszerű lenne az október 5-i taggyűlésen 
már meghozni a határozatot, hiszen hogyha a Magyar Energetikai Hivatal jóváhagyó 
határozata ebben az évben nem születik meg, akkor az ez évi elszámolás még a korábbi 
bérlet-üzemeltetési szerződés szerint kell, hogy elkészüljön, ami mindenképpen hátrá-
nyos a csatlakozott települések számára.  
 
Kezdeményezni fogom Polgármester úrnál Gyulán, hogy a lehető legrövidebb határidőn 
belül hívjunk össze egy egyeztetést a tulajdonos társakkal. Ezen az egyeztetésen ki lehet 
alakítani azt a közös álláspontot, amivel lehet utána a testületeknek meghozni a saját 
döntésüket. Ebben mi partnerek vagyunk, maximálisan támogatjuk.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Tudjuk hogy vita, Kaszaper elindult azon az úton, 
hogy talán ki akar válni a társulásból. A többi településről nem hallottunk ilyet, sőt 
mindannyian megerősítettük, hogy a szakmai munkájukkal meg vagyunk elégedve. Ak-
kor kötöttünk egy megállapodás, amit néhány helyen módosítani kellene. Azért kérjük, 
hogy a gyulai polgármester úr hívjon össze bennünket, beszéljük át. Mi pedig ígéretet 
tettünk, hogy egy rendkívüli testületi ülésen felhatalmazást adunk Csepreghy Elemér al-
polgármester úrnak, hogy a taggyűlésen ezt az álláspontot képviselje.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést Városfejlesztési valamint Ügyrendi 
és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen tárgyaltuk és el-
fogadásra javasoltuk a határozati javaslatot a testületnek elfogadásra.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel nincs több hozzászólás, kérem, aki a határozati 
javaslattal egyetért, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása  
 

330/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft. által küldött Bérleti-üzemeltetési 
szerződés-módosítással elviekben egyetért. 
  
Az önkormányzat a szerződés és mellékletei tekintetében 
további módosításokat kíván kezdeményezni, melyekről 
tárgyalások lefolytatása szükséges a Kft-vel és a tulajdo-
nos önkormányzatokkal. 
Eredményes tárgyalásokat követően rendkívüli ülésen 
dönt a szerződés módosításáról.  
 
Határidő: tárgyalások megkezdésére azonnal, előterjesz-

tésre októberi rendkívüli ülés  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 26. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének elfogadása tárgyában ké-
szült.  
 
Az előterjesztést Városfejlesztési valamint Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 
kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen tárgyaltuk és el-
fogadásra javasoltuk a határozati javaslatot a testületnek elfogadásra.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, 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: Gyulai Közüzemi Kft. 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadása  
 

331/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a határozat 
mellékletei szerint elfogadja a vízellátási és szennyvíz-
szolgáltatási vagyonelemek 2017 – 2031. évre vonatkozó 
15 éves gördülő fejlesztési tervét, melynek forrása vízellá-
tási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek tekintetében 
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a bérleti díj. Elfogadja, hogy a terv készítésénél a rendel-
kezésre álló keretösszegből (évente fizetendő bérleti díj) a 
tervben szereplő összegeken felüli rész év, mint év tarta-
lékkeretként került betervezésre.  
 
Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t az-
zal, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2016. szeptember 30-
ig jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt 
az ellátásért felelőst képviselje. A megbízás a gördülő fej-
lesztési terv jóváhagyásáig érvényes. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30.  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, 
 Daróczi László Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 17. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
KWX-338 Suzuki gépjármű használati szerződés módosítása tárgyában készült.  
A Suzuki gépjárművet a logopédiai feladatok ellátására használja a Pedagógiai Szak-
szolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye. Minden évben, amikor a feladatok összeáll-
nak, akkor derül ki, hogy abban az évben, félévben mely napokon kell nekik a Suzuki 
gépjármű. Ez azért jó számunkra is, mert tudjuk, hogy mely napokon használja a Szak-
szolgálat, mely napokon az építéshatóság és egyéb esetben a Kalocsa Róza Kft-n ke-
resztül mindenki használhatja.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat is-
mertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
Annyi megjegyzés hangzott el az ülésen, hogy 2013. június óta a telefon alapdíj megté-
rítése még a mai napig nincs átvezetve a szerződésen, mert a KLIK nem járul hozzá a 
módosításához.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Beszéltük délelőtt az egyeztetésen, annyit ígértem, 
hogy október 11-én találkozom a Bánki András tankerület-igazgató úrral és meg fogom 
kérdezni tőle, amit a bizottság felvetett.  
Ez azért van így, mert vagy egy olyan jogszabály, ami a működtető önkormányzatok és 
a fenntartó KLIK közötti költségmegosztást szabályozza. Kezdetben elég összeszedet-
len jogszabály volt, nagyon sok mindenben vitatkozott akkor még a KLIK és a működ-
tető. Ezt a jogszabályt többször pontosították már. Érdekes, hogy például az iskolánál 
ott fizettük ezt a díjat, mert az iskola a mi tankerületünkhöz tartozott és a megyei tanke-
rület pedig nem fizette a Pedagógiai szakszolgálat díját. Remélem, mivel a Bánki And-
rás került oda, aki idáig itt hozzájárult ahhoz, hogy az iskola kifizesse, el tudjuk érni, 
hogy meglegyen.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Suzuki gépjármű használati szerződésmódosítása  
 

332/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

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

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 14. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 
összefoglaló tájékoztatója a 2015/2016-os tanév tehetséggondozó tevékenysége tárgyá-
ban készült.  
 
Az általános iskola 200/2006-os tanévtől vesz részt a komplex tehetséggondozó prog-
ramban. A debreceni egyetem támogatja ezt a tevékenységét, anyagilag az önkormány-
zat mindig is támogatta, azóta is támogatja az önkormányzat, amióta nem mi vagyunk a 
fenntartói az intézménynek.  
 
 
Az előterjesztést a Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismer-
tetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság egyhangúan elfo-
gadta a határozati javaslatot és javasolja a testületnek elfogadásra. Valamint köszönetét 
fejezte ki az intézmény minden dolgozójának a munkájukért.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Átadom a szót Havancsák Piroska igazgatónak.  
 
H a v a n c s á k   Piroska iskolaigazgató: A beszámolónkhoz szakmai gondolatokat 
nem kívánok hozzátenni. Azonban szeretném megköszönni Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának és Képviselő-testületének a 2015/2016-os tanévben nyújtott anyagi 
támogatását. Azt az erkölcsi és szellemi támogatást, amit megelőlegezett számomra és 
az intézmény számára ebben a tanévben. Azt a támogatást is, amikor az önkormányzat 
bármelyik képviselője, az Alpolgármester urak, Polgármester úr vagy Jegyző asszony 
jelen van olyan eseményeken, szakmai megbeszéléseken, vagy például egy testvérvárosi 
testvériskolai kapcsolat kialakításában, amivel ők is illetve az önkormányzat is belelát 
az intézményünk munkájába, habár nem az önkormányzat az intézmény fenntartója. 
Tisztelettel köszönöm a Csanád Vezér Általános Iskola tantestülete nevében az önkor-
mányzat mindenféle, minden oldalról nyújtott támogatását. Nem csupán a következő 
tanévben, hanem az előttünk álló években is, az intézmény úgy kívánja végezni a szak-
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mai tevékenységét, hogy Mezőkovácsháza város hírnevét erősítse és öregbítse.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S ű c s    Judit képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság ülésén a nagy gratuláció 
mellett ehhez a kiváló szakmai beszámolóhoz, egy észrevételt tettem az intézményveze-
tő asszony felé. Nagyon sokat dolgozik Havancsák Piroska igazgató asszony azért, hogy 
szorosabbá fűzze az együttműködést a két intézmény között, a Négy Évszak Óvoda és 
Bölcsőde valamint a Csanád Vezér Általános Iskola között. A tehetségsegítő tanács mi-
után átalakult és új tisztségviselők lettek, hiányoltam egy tőmondatot azzal kapcsolat-
ban, hogy az óvodával is együttműködnek. Biztosított engem arról az igazgató asszony, 
hogy a következő ülést követően ezt a hiányosságot pótolni fogják.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, ké-
rem, aki a Kulturális és Szociális Bizottság által tett kiegészítéssel, miszerint köszönetét 
fejezte ki az intézmény minden dolgozójának a munkájukért, elfogadja a határozati ja-
vaslatot, 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: Tehetséggondozásról szakmai beszámoló 
 

333/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tehetséggondozásról szóló szakmai tájé-
koztatóját tudomásul veszi, és köszönetét fejezte ki az in-
tézmény minden dolgozójának a munkájukért. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló az Önkormányzat I. félévi költségve-

tése végrehajtásáról 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A beszámolóban olvasható, hogy szállítói tartozá-
sunk 36,5 millió Ft, ami több mint a tavalyi évben. A vevői követelés 36 millió Ft, ami 
azt jelenti, hogyha nem is tartoznánk, a baj csak az, hogy a szállítói tartozást, mint jó 
adósok ki fogjuk fizetni. A vevő követelések közül lesz olyan, ami nem fog befolyni. A 
88 millió Ft-os hitelkeret átlagos kihasználtsága 5,3 % volt. A saját bevételeinkből tud-
tunk gazdálkodni ebben az esztendőben. Az adóhátralékunk 56 millió Ft, ebből 46 mil-
lió Ft az előző évek adóhátraléka, 10 millió Ft az idei. Ezt továbbra is nagynak tartom és 
javaslom, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez ne szaporodjon, illetve 
csökkenjen. Az ingatlan vagyunk 100 millió Ft-tal nőtt. Az 1,3 milliárd Ft-os módosított 
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költségvetésünknél a bevételek időarányosan, 50 %-ban, a kiadások pedig 40 %-ban tel-
jesültek.  
Az önkormányzat I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót a Városfejlesztési valamint az 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérném javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes bizottsági ülésen tárgyaltuk az előterjesztést. Sok-
nak tartottuk a kifizetetlen számláinkat, de kielégítő választ adott a költségvetési iroda-
vezető. Mindként bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását a testületnek.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A költségvetési irodavezető arról tájékoztatott, hogy 
folyamatban van a számlák kifizetése.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
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: Költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló  
 

334/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 2016. I. félévi teljesítéséről szó-
ló tájékoztatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá. 
 
A 2016. I. félévi költségvetés bevételi és kiadási előirány-
zatok főösszegének teljesítését az alábbiak szerint fogadja 
el: 
 
Bevételek: 
Eredeti előirányzat:   1.286.835 eFt 
Módosított előirányzat:  1.687.562 eFt 
Teljesítés:       911.864 eFt 
Teljesítés %-a  
(a módosított előirányzathoz)  54,03 % 
Kiadások: 
Eredeti előirányzat:   1.286.835 eFt 
Módosított előirányzat:  1.687.562 eFt 
Teljesítés:       685.898 eFt 
Teljesítés %-a      
(a módosított előirányzathoz)  40,64 %  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde éves tevé-
kenységének beszámolója 

 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Módosítani kellett a pedagógiai programjukat, ami 
lehetőséget ad arra, hogy a nevelőtestület, a szülők áttekintsék az egész életét az intéz-
ménynek. Nehéz munka, de mindig van hozadéka.  
A minőségbiztosítás jól működik az intézményben és külső értékelés is van. A belső ér-
tékelés is magas színvonalon folyik. Önértékelés formában illetve a szakmai munka ér-
tékelését végzik a vezetők, illetve a munkaközösség-vezetők. Elégedettségmérést is vé-
geznek minden esztendőben. Ennek az eredménye 79 % és 95 % között mozog a partne-
rek között.  
A beszámoló szerint az óvoda kiemelt figyelmet fordít a szociális hátrányok enyhítésé-
re. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelésben, a hagyományápolásra és 
az óvoda iskola átmenet megkönnyítésében. A személyiségfejlesztés területén kieme-
lendő, hogy egy új módszer elsajátítását és használatát kezdték meg ebben a tanévben. 
Ez az úgynevezett 7 szokás és már referenciaintézményévé is váltak. Aktívan részt 
vesznek a város és az egész járás életében. Gratulálok az óvoda tevékenységéhez és a 
beszámolóhoz is.  
Az előterjesztést a Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérném javaslatukat is-
mertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság elfogadásra java-
solta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s    Judit képviselő: Tisztelettel és szeretettel hívnám és invitálnám képviselő-
társaimat, Polgármester urat nem, mert jelen volt azon a megnyitón, ahol az óvoda a Já-
rási Hivatal épületében bemutatkozott. Nem betűkben és hosszú összetett mondatokban 
láthattok betekintést a munkánkba, hanem képekben foglaltuk össze röviden, hogy kik 
vagyunk és mit csinálunk és milyen eredményeink vannak. Aki teheti október 15-ig lá-
togasson el a Járási Hivatalba.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Valóban érdemes megnézni a kiállítást, mert az óvo-
da életét is és más intézményeink, vállalkozásaink életét is szépen bemutatja.  
 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfo-
gadja, 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: Óvoda szakmai beszámolójának elfogadása   
 

335/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
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testülete a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 
tevékenységének 2015/2016. évi szakmai beszámolóját 
elfogadja és köszönetét fejezi ki az óvoda, bölcsőde 
valamennyi dolgozójának a nevelés ellátásban nyújtott 
magas színvonalú munkájáért. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

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

tevékenységéről 
 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Települési Értéktárunk nem olyan régen alakult, de 
büszkék lehetünk rá, mert ahogy a sajtóban látom, kevés településen működik ilyen te-
lepülési értéktár. A kovácsházi állampolgárok nem nagyon ajánlanak az értéktár bekerü-
lésébe. Több területen minden állampolgár, közösség szabadon javasolhat olyan sze-
mélyt, gazdasági eredményt, környezeti, kulturális értéket, amelyet méltónak tart arra, 
hogy egy kis dossziéban megörökítsük és mi kovácsháziak büszkék legyünk rá.  
A beszámoló jelenleg 6 települési érték van. Az értéktár bizottság munkatársai, tagjai 
bíznak abban, hogy 1-2 év múlva már olyan sok lesz, hogy kiállítás keretében fogják 
Mezőkovácsháza lakossága elé tárni.  
 
Az előterjesztést a Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérném javaslatukat is-
mertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság elfogadásra java-
solta a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Szeptember 3-án az első Megyenapot Békéscsabán 
tartották, ahol a Megyei Közgyűlés Elnöke adott át elismerő oklevelet a helyi Települési 
Értéktár képviselőjének. Ezt Mezőkovácsháza nevében Albertus László vette át.  
 
Mivel nincs több hozzászólás, 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: Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása  
 

336/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Települési Értéktár Bizottság 2016. 
I. féléves beszámolóját, egyúttal köszönetét fejezi ki a 
Bizottság tagjainak elhivatott munkájukért.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Projektfelügyelet Kft. tájékoztatója éves pályá-

zati tevékenységéről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Egy korábbi testületi ülésen vetődött fel, hogy jó 
volna, hogyha a Projektfelügyeleti Kft. beszámolna a munkájáról. A Kft. írásban össze-
foglalta az eddig már beadott 9 pályázatát. Az elbírálás folyamatban van, annyit tudunk, 
hogy ezek a beadott pályázatok csak 1,1 milliárd Ft értéket képviselnek. Ha sikeres volt 
a pályázat és nyertes volt a pályázatunk, akkor jól dolgoztunk és Mezőkovácsháza 1,1 
milliárd Ft-tal gazdagodni fog.  
 
Az előterjesztést a Városfejlesztési valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyal-
ta, kérném javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Minden pályázatunkat formailag befogadtak, ami a minimá-
lis feltétel. A lehatárolt keretes pályázatok nyertek, amelyek nem lehatároltak, azok hát-
ha nyernek. Nincs elbírálva a pályázat, nemcsak ezen a vonalon, hanem a vidékfejlesz-
tési vonalon sem. Reméljük, hogy minél hamarabb beindul ez a folyamat is.  
A határozati javaslatot mindkét bizottság javasolja elfogadásra a testületnek.  
 
C s e p r g h y   Elemér képviselő: Azt szeretném kérni, hogy ezt valamilyen kivonatos 
formában tegyük nyilvánossá. Polgármester úr elmondta, hogy 1,1 milliárd Ft a beadott 
pályázatok összege, de röviden el kellene mondani, hogy mely ingatlanokra adtunk be 
pályázatot, vagy honlapon, vagy a facebook-on. Véleményem szerint a lakosság is kí-
váncsi arra, hogy mire pályázatunk.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Megújul a honlapunk, rövidesen készen lesz, és egy 
teszt üzemelésre a képviselő testület tagjait fogjuk megkérni, hogy véleményezzék. Erre 
a honlapra fel lehet tenni, hiszen nagyon jó célok érdekében adtuk be ezeket a pályáza-
tokat. Akár még látványtervet is tehetünk hozzá.  
 
Mivel nincs több hozzászólás, kérem, aki elfogadja a Projektfelügyeleti Kft. beszámoló-
ját, 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: Projektfelügyeleti Kft. éves beszámolójának elfogadása  
 

337/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Projektfelügyelet Kft. éves pályázati tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatást megtárgyalta és azt elfogadja. 
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A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Projektfelügye-
let Kft. munkatársainak a mezőkovácsházi TOP pályáza-
tok előkészítésében és benyújtásában végzett munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre 2016. szeptember 30. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 8. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
vagyonrendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság tár-
gyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol mindkét 
bizottság javaslatot tett a rendelet-tervezet elfogadására, tekintettel arra, hogy azt az év 
második negyedévében bekövetkezett változások átvezetése indokolja.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – megalkotta 
a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 

   
15/2016. (IX. 27.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szó-
ló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosí-
tásáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a sa-
vanyító üzem működtetése tárgyában készült.  
A savanyító üzem működésével nem vagyunk megelégedve. Keressük a megoldás lehe-
tőségét, hogy hogyan lehetne ezt megtenni. Annak idején a közmunkaprogram mező-
gazdasági programjának egy része volt ez a savanyító üzem, most is így működik. Elég 
kis mennyiséget dolgoz fel, amihez alkalmasnak tartjuk a konyhát is. Ezért lehet más 
hasznosítást kellene megteremteni. A savanyító üzem kapcsolatos egyeztetések lefolyta-
tására Csepreghy Elemér alpolgármester urat kértem fel.  
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Megtörtént az egyeztetés és az előterjesztés-
ben szerepel, hogy kik vettek részt. Az összes érintett felet bevontuk az egyeztetésbe. 
Erre az évre a Településgazdálkodási Kft. véleménye szerint 8-9 q  az az alapanyag, amit 
még feldolgozásra tudnak szánni. A HSZK vezetője és az élelmezésvezető úgy nyilat-
kozott, hogy ezt a mennyiséget a konyhán friss fogyasztással, savanyított termékként fel 
tudják dolgozni így a konyhán felhasználható. Abból kifolyólag, amit korábban a testü-
let elutasított, hogy milyen személyi és tárgyi feltételek szükségesek egy savanyító 
üzem jelenlegi működtetéséhez és ez milyen nagyságrendű beruházás, illetve folyama-
tos anyagi megterhelést róna, és a következő időszak, amikor savanyítható termék ke-
rülhet ki a mezőgazdasági munkából, ez ismételten a jövő év július-augusztusi időszaka, 
ezért most arra tettünk javaslatot, hogy próbáljuk meg az üzemrészt bérletüzemeltetésre 
meghirdetni. Ha valamilyen vállalkozás vagy szociális szövetkezet, egyéni vállalkozó 
jelentkezne, akkor a mezőgazdasági vonalon megtermelt savanyítandó termékeket meg 
tudná vásárolni és vissza tudná szállítani a konyhára. Ez volt egy első körös javaslat. Je-
len pillanatban nem látjuk annak értelmét, hogy a savanyító üzem működtetéséhez to-
vábbi is anyagi fedezetet biztosítson a testület.  
Jelenleg az üzem mivel hogy nincs szakmai felülegyeltet ellátó személy, ezt jeleztük a 
NÉBIH-nek. Felfüggesztettük az üzem működését, amikor az engedélyeink továbbra is 
megvannak, a szakmai felügyeletet ellátó személlyel tovább biztosított az üzem műkö-
dése, akkor onnantól kezdve működhet. Ami problémás, hogy a Kft. részére van kiadva 
a NÉBIH engedély. Korábban a testület úgy döntött, hogy ezt az intézményhez csatolja. 
A teljes engedélykérelmet újra kellene benyújtani. Elképzelhető, hogy új feltételeket 
diktálna a NÉBIH. Jelenleg ezért a 8 q-ért ezt nem láttuk biztosítottnak. Erre az üzemre 
költött az önkormányzat, értéket képvisel, szeretnénk valamilyen szinten úgy működtet-
ni, hogy hasznára váljon a városnak.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Jó is volt az a koncepció, amit Alpolgármester úrék 
kitaláltak az elején, hogy ez az egyetlen ilyen engedéllyel rendelkező savanyító üzem a 
járásban és akár úgy, hogy a többi önkormányzat által megtermelt anyagot is feldolgoz-
nánk itt és visszaadnánk nekik valamilyen tevékenységként, akkor is megérné.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság tár-
gyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az előterjesztést együttes ülésen tárgyaltuk, s mindkét bi-
zottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni. 
 
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Savanyító üzem bérbe adása  
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338/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Savanyító 
üzemet - határozatlan időre történő bérbe adás útján – 
hasznosítja. A bérbeadás a helyben szokásos módon kerül-
jön meghirdetésre a minimális bérleti díj 65.000.-
Ft/hó+áfa évente az infláció mértékével megemelve meg-
jelölése mellett. 
 
Határidő: meghirdetésre 2016. október 15. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely bel-
területi kertek haszonbérlete tárgyában készült.  
Kérelem érkezett az önkormányzathoz a Bethlen u. 23-as és 81-es számú önkormányza-
ti ingatlannak a bérbe vételére. Az adta be a kérelmet, aki a korábbi években már bérlete 
és rendesen gazdálkodott vele.  
 
Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  

 
P a p p   Zoltán képviselő: Az előterjesztést együttes ülésen tárgyaltuk, s a bizottsá-
goknak módosító javaslata van. Javasolják a bizottságok, hogy a Képviselő-testület 
mindkét ingatlant a mezőkovácsházi őstermelők körében hirdesse meg. A beérkezett 
ajánlatoknak megfelelően az előterjesztés kerüljön vissza a következő testületi ülésre.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Számomra elfogadható lenne, amit a bizott-
ságok javasoltak. De meg szeretném említeni, hogy volt már olyan mezőkovácsházi 
földterület, amit a bérlő szerette volna tovább bérelni, nem adtuk oda, oda adtuk más-
nak. Azóta a Településgazdálkodási Kft-nek van vele egy olyan jellegű gondja, hogy fo-
lyamatosan szárzúzódni kell a gazt. Van még más területünk, a helyi őstermelőknek 
ajánljuk fel azokat a területeket, amelyek jelen pillanatban rendelkezésre állnak. Ha va-
laki egy területet bérelt és folyamatosan művelte, véleményem szerint adjuk oda neki.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Én is egyetértek azzal, amit Alpolgármester úr java-
solt, hogy aki már korábban művelte és meg voltunk vele elégedve, annak adjuk bérbe. 
De viszont hogy a bizottság javaslata is érvényes legyen, gyűjtsük egybe azokat az in-
gatlanjainkat, melyek kertje bérbe adható és ezeket hirdessük meg az októberi ülésig. 
Két határozati javaslat elfogadását javaslom. Az 1. sz. határozati javaslat maradna az 
előterjesztésben szereplő. A 2. sz. arról szólna, hogy gyűjtsük össze a nem művelt ker-
teket és azokat hirdessük meg a gazdák között. A hirdetés eredményéről az októberi tes-
tületi ülésre készüljön előterjesztés.  
 
Van-e valakinek más javaslata?  
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Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslattal 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: Kovács Sándor belterületi kert haszonbérbe adása  

  
339/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában lé-
vő, az 1847 hrsz.-ú, Mezőkovácsháza, Bethlen Gábor u. 
23. szám alatti un. „kivett lakóház, udvar, gazdasági épü-
let” művelési ágú ingatlanból 1400 m2 alapterületű, és az 
1876 hrsz.-ú, Mezőkovácsháza, Bethlen Gábor u. 81. 
szám alatti un. „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” 
művelési ágú ingatlanból 1500 m2 alapterületű, összesen 
2.900 m2 alapterületű kert-részletet Kovács Sándor (5811 
Végegyháza, Arany János u. 15. sz.) részére határozott, 5 
éves időtartamra haszonbérbe adja a határozat melléklete 
szerinti tartalmú szerződés alapján. 

 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés alá-
írására. 
 
Határidő: értesítésre azonnal, szerződés aláírására: 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki azzal egyetért, hogy a bérbe adható ker-
tek kerüljenek meghirdetésre és az októberi testületi ülésre készüljön előterjesztés, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Bérbe adható kertek meghirdetése  

  
340/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában lé-
vő bérbe adható és hasznosítható kertek kerüljenek meg-
hirdetésre, melynek eredményéről az októberi testületi 
ülésre készüljön előterjesztés. 
 
Határidő: októberi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 11. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
intézmények, Kft-k béreltérítési kérelme tárgyában készült. 
 
Júliusban, amikor a köztisztviselői bérekről döntöttünk, akkor már előre vetítettem szá-
motokra, hogy amennyiben az anyagi helyzetünk engedi, akkor tesztek egy javaslatot, 
hogy az intézményeinknél dolgozó alacsony keresetű kollégáknak a bérét is emeljük. 
Ismert előttünk, hogy a közalkalmazotti 2006. óta nem változott. A minimálbér illetve 
nagyon alacsony béren dolgozik a kollégáinknak a többsége, azok, akinek a város üze-
meltetése, az intézmények fenntartása nyugszik a vállán. Az intézményeinknél 103 fog-
lalkoztatottból 70 fő minimálbért kap. Így indokoltnak tartottam az intézményeknek a 
kérelmét. Nyilván figyelembe kell venni, de figyelembe is veszik az önkormányzat 
anyagi lehetőségét. Szívünk szerint az 1. sz. határozati javaslatot kellene elfogadni, 
hogy mindenki részesüljön az emelésből, mert aki többet keres az sem hatalmas összeg. 
Ezt most nem tudjuk elérni, így két másik variációt is kidolgoztunk, hogy csak azok, 
akik a minimálbért keresik, vagy még egy kicsi mozgásteret adjuk az intézményeknek.  
 
Előzetesen valamennyi önkormányzati bizottság tárgyalta az előterjesztést, ezért kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság az 1. és 2. sz. hatá-
rozati javaslatot módosítás nélkül javasolja elfogadni. A 3. sz. határozati javaslatot a C.) 
verzió szerint javasoljuk elfogadni: a Kft. középfokú végzettségű dolgozói részére 10 
%-os, felsőfokú végzettségű dolgozói részére 15 %-os béremelés végrehajtását 2016. jú-
lius 1. napjától. A béremelés és járulékai 2016. évi költségét, összesen bruttó 959.378 
eFt fedezetét az általános célú tartalék terhére biztosítsa.  
A Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának a tagja is vagyok. A Kft-t miért sújtjuk 
azzal hogy nekik ki kell termelni a béremelés összegét? A Településgazdálkodási Kft-
nél és a Humán Szolgáltató Központnak nem kell kitermelnie. A Kalocsa Róza Kft. nem 
fogja tudni kitermeli ezt a bérösszeget.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az előterjesztést együttes ülésen tárgyaltuk. Felvetődött bi-
zottsági ülésen, hogy az általános célú tartalék fedezi-e ezt a béremelést. A költségvetési 
irodavezető elmondása szerint fedezi az általános célú tartalék a béremelést.  
Az 1. sz. határozati javaslatot módosítás nélkül javasolták a bizottságok elfogadásra.  
A 2. sz. határozati javaslattal kapcsolatban felmerült, hogy van egy dolgozó, aki jövőre 
nyugdíjba vonul és annak pluszban kellene 10 %-ot emelni. Van egy állásfoglalásunk 
miszerint a nyugdíjba vonuló 10 %-os béremeléséhez nem kívánunk hozzájárulni.  
A 3. sz. határozati javaslatot a KSZB. bizottság javaslatával, összegszerűen 959.378 Ft 
fedezetét az általános célú tartalékból javasoljuk biztosítani.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Nem tudom, hogy a bizottsági ülésen elhang-
zott-e, a zárolt caffetéria kérdése. Év végén nem kellene kimutatni, hogy erre még van 
fedezet.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Nálunk évek óta bevett 
gyakorlat, hogy év vége közeledtével felmérjük az előirányzatokat, valamint az is, hogy 
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minden olyan szabad előirányzatot elvonunk, ami a működés biztonsága érdekében 
szükséges. Mind az intézményeinknél, mind a cégeknél ebben az évben is ugyanúgy 
meg fogjuk tenni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, javaslom az 
1. sz. határozati javaslatot a C.) variáció alapján 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: Intézményi dolgozók béremelése 

  
341/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy az Intézmények 
(Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár) béremelési kérelmét 
támogatja, és az intézményi dolgozók bérének eltérítését 
engedélyezi - azon dolgozók esetében, akik nem részesül-
tek szociális pótlékban, eü. pótlékban, nincs életpályamo-
dell részükre meghatározva - 2016. július 1. napjától alap,- 
és középfokú végzettségű dolgozók esetében a 10 %-kal, 
felsőfokú végzettségűek esetében a 15 %-kal, továbbá az 
eltérítésben nem részesülő dolgozók átlag 10.000.-Ft/hó 
összegben részesülhetnek az Intézményvezető saját hatás-
körben történő elbírálása alapján. A béreltérítés bruttó 
6.371.685.-Ft-ot tesz ki az alábbi részletezés szerint: 

- HSZK  3.028.550.-Ft bér és 817.710.-Ft járulék, 
- Óvoda  1.379.500.-Ft bér és 372.465.-Ft járulék,  
- Könyvtár 609.025.-Ft bér és 164.435.-Ft járulék. 

 
A béreltérítések és járulékai 2016. évi költségét, összesen 
bruttó 6.372 eFt fedezetét az általános célú tartalék terhére 
biztosítja.  

 
Felhatalmazza az Intézmények vezetőit a szükséges mun-
káltatói intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Intézményvezetők 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. 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: Településgazdálkodási Kft. dolgozóinak béremelése 

  
342/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. kérelmének helyt ad és engedélyezi a Kft. 
9 fő dolgozója részére történő 10 %-os béremelést 2016. 
július 1. napjától.  
 
A béremelés és járulékai 2016. évi költségét, összesen 
bruttó 1.043 eFt fedezetét az általános célú tartalék terhére 
biztosítja.  

 
Felhatalmazza a Kft. Ügyvezetőjét a szükséges munkálta-
tói intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba Mihály Ügyvezető 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 3. sz. határozati javaslatot elfogadni a bi-
zottsági módosító javaslatokkal egyezően. 
 
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: Településgazdálkodási Kft. dolgozóinak béremelése 

  
343/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Kalocsa 
Róza Nonprofit Közhasznú Kft. kérelmének helyt ad és 
engedélyezi a Kft. alap,- és középfokú végzettségű dolgo-
zói részére a 10 %-os, felsőfokú végzettségűek részére a 
15 %-os béremelés végrehajtását 2016. július 1. napjától.  
 
A béremelés és járulékai 2016. évi költségét, összesen 
bruttó 959.378 eFt fedezetét az általános célú tartalék ter-
hére biztosítja.  

 
Felhatalmazza a Kft. Ügyvezetőjét a szükséges munkálta-
tói intézkedések megtételére. 
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Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Jankó Erzsébet Ügyvezető 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a 12. sz. előterjesztést vegyük le a 
napirendről, mely a Mezőkovácsháza, Széchenyi ltp. 48/3 hrsz-ú ingatlan 1 db garázs 
alatti telekrészének értékesítése tárgyában készült, tekintettel arra, hogy a vagyonrende-
let szerint a 200 ezer Ft alatti ingatlanokat, amelyek nem tiltott körben vannak, azoknak 
az értékesítéséről a polgármester dönt.  
 
Kérem, aki egyetért az előterjesztés napirendről történő levételével, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés napirendről való levétele  

  
344/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza, Széchenyi ltp. 48/3 hrsz-ú 
ingatlan 1 db garázs alatti telekrészének értékesítése tár-
gyában készült 12. sz. előterjesztést napirendről levette.  

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Egyéb elfoglaltságom miatt a Képviselő-testület ülé-
séről el kell hogy menjek, ezért az ülés vezetését átadom Csepreghy Elemér alpolgár-
mester úr számára. (Jelenlévő Képviselő-testületi tagok létszáma: 6 fő.)  
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a szóbeli 9. sz. előterjesztés tárgya-
lását, mely a Kábítószer-prevenciós programok támogatására (KAB-ME-16-A/B/C) pá-
lyázat tárgyában készült.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, véleménye? 
 
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: Kábítószer-prevenciós programokra pályázat benyújtása 

  
345/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata pályázatot nyújt 
be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt, 
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„Kábítószer-prevenciós programok támogatására” című, 
KAB-ME-16-A/B/C pályázatnak „B” kategóriájában meg-
fogalmazott célok támogatására 2.000.000.-Ft pályázati 
összegre.  
 
Felhatalmazza a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft 
ügyvezetőjét Jankó Erzsébetet a pályázat benyújtásával és 
megvalósításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.  
Vállalja a 10 % kötelező önrész biztosítását és a pályázati 
díj megfizetését az általános célú tartalék terhére. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. szeptember 25. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
  

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgya-
lását, mely a Rendezvénytervben szereplő pénzösszeg Kalocsa R. Kft. részére történő 
átadása tárgyában készült.  
 
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a testületi ülésen az összegre vonatkozóan pontosítás 
fog történni. A költségvetési irodavezetőnek megadom a szót. 
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett irodavezető: A rendezvénytervben mindig konkrétan, 
a rendezvényre költhető összegek szerepeltek, amelyek dologi kiadások, ez 1.240 eFt, 
az előterjesztésben írt kettő rendezvényre. Ennek a munkaadói járulék vonzata az ön-
kormányzat költségvetésében tervezve volt, a személyi jövedelemadó 221.340.-Ft, az 
eho 398.412.-Ft. A személyi jövedelemadó tv. 70. § (3) bekezdése alapján mindkét 
esetben az 1,19 szeresének a 15, illetve a 27 %-át kell befizetni személyi jövedelemadó-
ba és ehó-ba.  
 
Mivel ez az önkormányzat költségvetésében tervezve van, és rendelkezésre áll, a hatá-
rozati javaslatot a következőkkel javaslom kiegészíteni: „1.860 eFt véglegesen átadott 
működési célú pénzeszközt biztosít a Kalocsa Róza Kft részére. Ennek a fedezete 1.240 
eFt dologi kiadás, és 620 eFt munkaadói járulékok terhére kerül átcsoportosításra.” 
 
E módosítással javaslom a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot elfogadni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérdezem, hogy van-e valakinek az előter-
jesztéssel kapcsolatban kérdése, véleménye? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal és az ismertetett kiegészítéssel, 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: Rendezvények lebonyolítására fedezet biztosítása a Kalocsa R. Kft. részére 
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346/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Kalocsa 
Róza Nonprofit Közhasznú Kft. részére a 2016. évi Ren-
dezvénytervben szereplő Városi Idősek napja és a Városi 
gyermek karácsony, újszülöttek köszöntése rendezvények 
költségei fedezetére 1.860 eFt véglegesen átadott működé-
si célú pénzeszközt biztosít a Kalocsa Róza Kft részére. 
Ennek a fedezete 1.240 eFt dologi kiadás, és 620 eFt mun-
kaadói járulékok terhére kerül átcsoportosításra. 
 
Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2016. évi Üzleti terv 
fentieknek megfelelő módosítását az októberi soros ülésre 
terjessze a Képviselő-testület elé, valamint az átadott mű-
ködési célú pénzeszköz felhasználásáról az átadott felada-
tok ellátásáról szóló beszámolóban számoljon be.   
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A 13. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a 2017. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Kulturális és Szociális, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni azzal, hogy a célra 1,5 millió Ft kerüljön tervezésre a 2017. évi 
költségvetésben.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az elő-
terjesztést, és az előterjesztésben írt határozati javaslatot javasolja elfogadni. 
  
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kér-
dés, vélemény?  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Azért döntött a bizottság az 1,5 millió Ft-ról, mert ha 
nem használjuk ki a keretet, a pénz itt marad. A lehetőséget viszont teremtsük meg 
mindenki számára.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Eddig sem tudtuk kihasználni a keretet annak 
ellenére, hogy mindenkinek a maximális összeg lett megítélve.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: Ez egy olyan cél, amit célszerű támogatni. Arra is 
gondoljon a Képviselő-testület, hogy az augusztus 20-i ünnepi ülésen szeretné az első 
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diplomásokat köszönteni, akkor azok közül a fiatalok közül, akik Bursa Hungarica pá-
lyázatos támogatásban részesülnek több éven keresztül, alig jönnek el a meghívásra. 
Nagyon szép gesztus az önkormányzat részéről a támogatás, de úgy gondolom, joggal 
vár el az önkormányzat egyféle gesztust a másik fél részéről is. Amíg ez nem működik, 
addig felül lehetne bírálni, hogy van-e annak a pénznek máshol esetleg jobb helye. 
Gondolok az óvodákra, iskolákra, stb.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki 
egyetért a Kulturális és Szociális Bizottság javaslatával, az 1,5 millió Ft tervezésével, 
szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 2 tartózkodással és 1 nem szavazattal – a ja-
vaslatot nem fogadta el.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 

  
347/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat   

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2017. évben is csatlakozik a Bursa Hungarica fel-
sőoktatási ösztöndíj pályázathoz.  
A 2017-es évre a hallgatók támogatására 1 millió Ft ösz-
szeget határoz meg, melyet a 2017. évi költségvetésében 
biztosít. 
 
Felkéri a Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy a pályá-
zati eljárást a határidők betartásával folytassa le.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a nyilatkozatot a csatlakozásról és az elektronikus adatbá-
zis használatáról írja alá. 
 
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

Dr. Fritz Izabella, Kulturális és Szociális Bizott-
ság elnöke 

 
 

 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Javaslom a 15. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) sz. önkormány-
zati rendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést előzetesen a Kulturális és Szociális, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottságok tárgyalták, kérem javaslatukat ismertetni.  
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Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az előterjesztés megtárgyalása után a bizottság java-
solja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is egyetért a rendelet-
tervezet elfogadásával.  
 
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 előterjesztés mellé csatolt ren-
delet-tervezettel, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – megalkotta 
a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 

  
16/2016. (IX. 27.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. 
(II. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 
 
 

 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: A 16. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat is-
mertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az előterjesztésben írt határozati javaslatokat, és az előter-
jesztés mellé csatolt rendelet-tervezetet a bizottság javasolja 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 1. sz. hatá-
rozati 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 módosítása (Adósságot keletkeztető ügyletek) 

  
348/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 39/2016. (II. 11.) sz. kt. határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 
29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségve-
tési évet követő három évre várható összegét, és a saját 
bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal fogadja el. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
   

 
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 5 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Határozat kiegészítése (Kv. készítéséhez szempontok meghatározása) 

  
349/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 407/2015. (X. 29.) sz. kt. határozatának 29. pont-
ját az alábbi szöveggel egészíti ki: 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete kijelenti, hogy az Önkormányzatnál, és a hozzá 
tartozó intézményeknél a meglévő üres álláshelyeken, az 
előre láthatólag megüresedő álláshelyeken illetve szerve-
zeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenn-
tartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli fog-
lalkoztatásra nincs lehetőség. 
A megszűntetett könyvtári kisegítő álláshely legalább 5 
évig nem kerül visszaállításra. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Kérem, aki az előterjesztés mellé csatolt ren-
delet-tervezettel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – megalkotta 
a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
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17/2016. (IX. 27.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 
(II. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.  
 
 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 18. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely az ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele tárgyában készült.  
 
Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, 
ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, és a bizottságok 
javasolják az előterjesztésben írt 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: Adóssággal terhelt ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének elutasítása 

 
350/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy a hitelszerző-
désből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó 
természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 
2011. évi CLXX. törvény alapján – e jelenleg rendelkezé-
sére álló információk birtokában - nem kívánja kezdemé-
nyezni az érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tu-
lajdonba való vételét. 

 
Határidő: Nemzeti Eszközkezelő Zrt. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi elszámolása tárgyában készült. 
Előzetesen a Kulturális és Szociális, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tár-
gyalta az előterjesztést, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
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Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot.  
   
P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi  Bizottság is javasolja elfogadni a 
határozati javaslatot.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: 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 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez hozzájárulás 

  
351/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Medgyesegyháza Város Önkormányzata fenntar-
tásában működő Gondozási Központ által biztosított jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás 
2015. évi többletkiadásához 68.071.- Ft hozzájárulást biz-
tosít az általános célú tartalék terhére. 
  
 Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 20. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Rónavölgyi Háziorvosi Bt. feladat-ellátási szerződés felmondása tárgyában ké-
szült. Az egyeztetések során olyan információt kaptunk, hogy ez a háziorvosi praxis jog 
az önkormányzat tulajdonában van. Ennek utána kellene nézni, mert ez azt jelenti, ha a 
doktornőnek lejár a szerződése, akkor nem kell helyettesítő orvosról gondoskodni, ha-
nem azonnal betölthető az állás. Az előterjesztést a Kulturális és Szociális Bizottság tár-
gyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati 
javaslatokat elfogadni. Az 1. sz. határozati javaslatot javasolja a következőkkel kiegé-
szíteni: A Képviselő-testület bízza meg Szénási István alpolgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat a doktornő jövőbeni elképzeléseiről.” 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Szénási alpolgármester úr folytatta a másik 
háziorvosi körzettel kapcsolatos tárgyalásokat is.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  
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S z é n á s i   István alpolgármester: Én ismerem a doktornő szándékait a jövőre vonat-
kozóan, Ő a természetgyógyászat területén szeretne tovább dolgozni, nem pedig a 
gyógyászatban.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A bizottsági ülésen felmerült, hogy a testületnek kellene el-
gondolkodni azon, hogy mit tervez a két körzettel. Lehet, hogy nem a doktornővel kel-
lene tárgyalnunk. Az, hogy a két körzet a jövőben hogyan működjön, az hosszabb elő-
készületet igényel, s lehet, hogy az EOP-pel is időben egyeztetéseket kellene folytatni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom, hogy Szénási alpolgármester urat 
azzal bízza meg a Képviselő-testület, hogy a 2. és 4. sz. háziorvosi körzetek konkrét, jö-
vőbeni működtetési elképzeléseire a januári soros ülésre készítsen javaslatokat. 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna irodavezető: A praxisjog a doktornőé, ugyan úgy, mint 
az előző körzetnél. A különbség annyi, hogy az ingatlan, amiben a rendelő működik, az 
az önkormányzat tulajdona. A doktornőnek még fél éve van a praxisjog elidegenítésére, 
kb. 2017. december végéig áll fenn ez a határidő.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Mi már az előző eset kapcsán beszéltünk erről is, 
mert már akkor hallani lehetett, hogy a doktornő is el kíván menni. A háziorvosoknak 
az a véleményük, hogy három orvossal is biztonsággal elláthatóak a betegek, mivel a 
város lakosainak száma jelentősen csökkent. Jelenleg a Páll doktornál kb. 800 beteg 
van, Rónavölgyi doktornőnél szintén ugyan ennyi. Fodor doktornak kb. 2000 betege 
van, és kb. 1900 betege van Tatár doktornőnek. A létszám indokolttá teszi azt, hogy há-
rom orvos legyen a városban. Természetesen dönthet úgy is a Képviselő-testület, hogy 
fenntartja a négy körzetet, tekintettel arra, hogy a reformátuskovácsházi településrész 
távol van, de ekkor az önkormányzatnak kell megfinanszíroznia a körzetek működteté-
sét. Ezt nem fogja tudni vállalni az önkormányzat, hiszen ismerjük anyagi helyzetünket. 
Páll doktor válaszára várunk, s e szempontból nagyon fontos lesz az Ő nyilatkozata. A 
nyilatkozat attól függ majd, hogy a Mezőhegyesi Kórháznak mi lesz a sorsa. Ha ott nem 
lesz szükség orvos igazgatóra, akkor itt szeretne tovább háziorvos lenni. 2-3 héten belül 
a háziorvosokkal ismételten tárgyalni fogok, ott minden kérdésre ki fogunk térni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A korábban ismertetett határozati-javaslat ki-
egészítésemet fenntartom, azzal javaslom elfogadni az 1. sz. határozati javaslatot.  
 
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: Szabóné Dr. Rónavölgyi Erzsébet háziorvos felmondása, körzetek jövőbeni 

működtetése 
 

352/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Rónavölgyi Háziorvosi Bt. feladat-ellátási szer-
ződését Szabóné Dr. Rónavölgyi Erzsébet felmondása 
alapján megszünteti 2017. június 30. napjával, mely idő-
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pontig a háziorvosi ellátást a Rónavölgyi Háziorvosi Bt. 
biztosítja a feladat-ellátási szerződés alapján.  
   
Felhatalmazza Szénási István alpolgármestert, hogy a 2. és 
4. sz. háziorvosi körzetek jövőbeni működtetéséről a házi-
orvosokkal és az illetékes szervekkel folytasson tárgyalá-
sokat. Ennek eredményéről a 2017. januári soros testületi 
ülésre készüljön előterjesztés.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
               Szénási István alpolgármester 
 
 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 2. sz. határozati javaslatot elfo-
gadni. 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: Szabóné Dr. Rónavölgyi Erzsébet háziorvos tevékenységéért köszönetnyilvá-

nítás 
 

353/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megköszöni Dr. Rónavölgyi Erzsébet háziorvos-
nak Mezőkovácsháza város lakossága részére nyújtott há-
ziorvosi tevékenységét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 21. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a 262/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat visszavonása 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 javaslatokat elfogadni.   
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kér-
dés, vélemény?  
 
K á l m á n   András képviselő: A Kertészek Földje Akciócsoport részéről azt, hogy e-
mailen közlik, hogy nincs beadva egy pályázat, nem tudom elfogadni. A Képviselő-
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testület döntött arról, hogy mekkora összegben szeretne pályázatot benyújtani. 20 tele-
pülésnek vállalták a pályázatok elkészítését. Több alkalommal kértük a tanulmányt, 
hogy átformálhassuk sajátosságainkra, nem kaptuk meg. Azért lehetetlenült el a pályá-
zat benyújtása, mert a pályázható összeget 20 millió Ft-ról 5 millió Ft-ra csökkentették. 
Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy mi szerettünk volna pályázatot benyújtani. A 
Kertészek Földje a pályázat benyújtásától visszalépett, de október 3-tól ismételten be 
lehet nyújtani a pályázatot, ezért mindent megteszek annak érdekében, hogy mi saját 
magunk a pályázatot benyújthassuk. Október 14-én már a felület lezárásra kerül.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Csak a mi pályázatunk nem került benyújtásra, 
vagy a többi településé sem? 
 
K á l m á n   András képviselő: Ha minden településre egyforma összegre szerettek 
volna tanulmányt benyújtani, s Ők, mint konzorciumi partnerek részt vettek volna a pro-
jektekben, feltételezem, hogy egy projekt sem került benyújtásra.  
 
Ha mi miattunk lehetetlenülnek el, akkor az Önkormányzatnak fizetni kell az Akciócso-
port felé, de ha Ők nem teljesítenek, annak semmi következmény nincs.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, ké-
rem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Határozat visszavonása (Szemléletformáló programok kidolgozásával Kerté-

szek Földje Akciócsoport megbízása) 
  

354/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 262/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozatát vissza-
vonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 

 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Javaslom a 23. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Négy Évszak Óvoda és bölcsőde üres álláshely betöltése tárgyában készült. Az 
előterjesztést előzetesen a Kulturális és Szociális, valamint az ügyrendi és Pénzügyi bi-
zottságok tárgyalták. Kérem javaslataikat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is javasolja a határozati 
javaslatot elfogadni.  
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kér-
dés, vélemény?  
 
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki az előterjesztésben írt ha-
tározati javaslattal 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: Óvodában üres álláshelyek betöltéséhez hozzájárulás 
   

355/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvo-
da és Bölcsőde 1 fő óvodapedagógus üres álláshely betöl-
téséhez 2016. október 11-től határozatlan ideig. 
Valamint hozzájárul 1 fő pedagógusi asszisztens üres ál-
láshely határozott idejű  betöltéséhez 2016. október 1. nap-
jától 2017. augusztus 31. napjáig. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit 
                  intézményvezető 
 
 
 

C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 24. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely segítségkérés a jégkárt elszenvedett településeken élő családok részére, tárgyában 
készült.  
Ezt az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, 
hogy mint vállalkozót, nagyon sokan megkeresnek támogatás-kérési céllal. Azt az ál-
láspontot alakítottam ki magamban, hogy csak mezőkovácsházi alapítványokat, iskolá-
kat, óvodákat, segélyszervezeteket, stb. támogatok, mert mezőkovácsházán is nagyon 
sokan élnek olyan formában, hogy támogatásra szorulnak. A bizottság sem javasolja el-
fogadni az előterjesztésben írt határozati javaslatot.  

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság javaslatát teszem 
fel szavazásra, mely szerint Fehérgyarmat Város Polgármesterétől érkezett kérelmet 
nem tudja támogatni, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Fehérgyarmat Város Polgármestere kérelmének elutasítása 
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356/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármes-
terének megkeresését – segítségnyújtás a jégkárt elszenve-
dett településeken élő családok részére – nem tudja támo-
gatni. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását ja-
vaslom, mely aljegyzői üres álláshely betöltése tárgyában készült.  
 
Ezt az előterjesztést is az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán 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?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Az aljegyzőnek nem az lesz a feladata és hatásköre amit az 
előterjesztés tartalmaz? Miután lesz aljegyző, lesz egy személy, aki ezeket a feladatokat 
majd koordinálja?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Igen.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, ja-
vaslom az előterjesztésben írt 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: 7 fő.) 
Tárgya: Aljegyzői álláshely betöltéséhez hozzájárulás 

  
357/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hi-
vatalnál az üres aljegyzői álláshely betöltéséhez leghama-
rabb 2016. november 1. napjától határozatlan ideig. 
  
 Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom tárgyalni a szóbeli 3. sz. előterjesz-
tést, mely a „Napi Munka” Mezőgazdasági Termelő Feldolgozó és Szolgáltató Szociális 
Szövetkezet képviselőjének lemondása tárgyában készült.  
 
A következő előterjesztéseket bizottságok nem tudták tárgyalni, ezért kérdezem, hogy 
van-e ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Az előterjesztésben írt határozati javaslat megfo-
galmazása egy kicsit bonyolultnak tűnhet, de ügyvéd úrral folytatott egyeztetést követő-
en van rá szükség. Azt a személyt kell most megválasztani a Képviselő-testületnek, aki 
az önkormányzat nevében az elnöki feladatokat gyakorolni fogja.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Prágainé nyilatkozott arról, hogy a megbíza-
tást vállalja?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Előzetesen szóban megkérdezésre került, de az el-
járás során írásos nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a feladatot vállalja.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, ké-
rem, aki egyetért az 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: 7 fő.) 
Tárgya: „Napi Munka” Mezőgazdasági Termelő Feldolgozó és Szolgáltató Szociális 

Szövetkezet képviseletében változás átvezetése 
  

358/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi a „Napi Munka” Mezőgazdasági 
Termelő Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 
(5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) igazgatósági tagja 
és elnöke Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 
képviseletében eljáró Pénzes János lemondását.  
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Napi Munka” Me-
zőgazdasági Termelő Feldolgozó és Szolgáltató Szociális 
Szövetkezet (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) igaz-
gatóságának tagja és elnöke Mezőkovácsháza Város Ön-
kormányzata nevében eljáró Prágainé Koszti Márta 5800 
Mezőkovácsháza, Árpád u. 92. szám alatti lakos legyen.  
 
Felhatalmazza Dr. Bagdi László ügyvéd urat, hogy az ala-
pító okirat módosításával kapcsolatos teendőket ellássa.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
                polgármester 
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javas-
lattal, 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: Szociális Szövetkezetek közgyűlése összehívásának kezdeményezése 
  

359/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint az „Élet Útja” Mezőgazdasági Termelő, 
Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet és a „Na-
pi Munka” Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó és Szol-
gáltató Szociális Szövetkezet egyik alapító tagja jelen ha-
tározatával ismételten kezdeményezi a közgyűlések össze-
hívását és egyben javasolja, hogy a közgyűlések vegyék 
napirendre a Szövetkezetek további működésének megvi-
tatását.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
  
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 4. sz. szóbeli előterjesztés tárgya-
lását, mely pályázat benyújtása az I. világháborús emlékmű rendbetétele tárgyában ké-
szült. Az emlékműre a nevek kerülnének fel, illetve a talapzat újulna meg.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az 
előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az előterjesztésből az látszik, hogy a kivitelezést 2016. de-
cember 31-ig el kell végezni. Ez megvalósítható nyertes pályázat esetén?  
 
K á l m á n   András képviselő: Igen.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Bízunk abban, hogy a benyújtott pályázatot 
mielőbb elbírálják, s azt követően azonnal indulhat a kivitelezés.  
 
Mivel több kérdés nem volt, javaslom a 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: I. Világháborús emlékmű rendbetételére pályázat benyújtása 
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360/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Közép- és Kelet-európai Történelem és társada-
lom Kutatásáért Közalapítvány által az első világháborús 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, reno-
válása, helyreállítása (KKETTKK-CP-02 kódszámú) pá-
lyázat benyújtásáról dönt, legfeljebb 2.000.000 Ft összeg 
erejéig a Mezőkovácsházán a Hősök tere parkjában talál-
ható első világháborúban elesettek emlékére készített em-
lékmű felújítására. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a pá-
lyázati dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 

 
 
  
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a szóbeli 5. sz. előterjesztés tárgya-
lását, mely „Büszkeségpont” pályázat tárgyában készült.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? 
 
Mivel kérdés és vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határoza-
ti 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: „Büszkeségpont” pályázat benyújtása (az 1956-os forradalmat és szabadság-
harcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító) 

  
361/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Közép- és Kelet-európai Történelem és társada-
lom Kutatásáért Közalapítvány által az 1956-os forradal-
mat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak em-
léket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására 
KKETTKK-56P-02 kódszámon pályázat benyújtásáról 
dönt, legfeljebb 500.000 Ft összeg erejéig a 
Mezőkovácsházán a Művelődési Ház előtt található 56-os 
emlékhely felújítására. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a pá-
lyázati dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
 

C s e p r e g h y   Elemér al polgármester: A szóbeli 6. sz. előterjesztés tárgyalását ja-
vaslom, mely a Kábítószerügyi Egyeztető fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 
biztosítására, és a programjainak támogatására (KAB-KEF-16-A/B) pályázat tárgyában 
készült.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? 
 
Mivel kérdés és vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határoza-
ti 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: Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítá-

sára pályázat benyújtása 
  

362/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata pályázatot nyújt 
be az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt,  „A 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési 
feltételeinek biztosítására, és a programjainak támogatásá-
ra” című, KAB-KEF-16-A/B pályázatnak „A” kategóriá-
jában megfogalmazott célok támogatására 500.000.-Ft pá-
lyázati összegre. Vállalja a 10 % kötelező önrész biztosítá-
sát és a pályázati díj megfizetését az általános célú tartalék 
terhére. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. szeptember 25. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a szóbeli 7. sz. előterjesztés tárgya-
lását, mely a 2016. évben megvalósítandó közfoglalkoztatási pilot programok tárgyában 
készült.  
 
Kérdezem hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
K á l m á n   András képviselő: Nagyon jó ez a pályázat, kapunk 200 millió Ft-ot, lesz 
egy nagyon jó létesítmény. Az önkormányzat e beruházást nulla forintból nem tudja be-
indítani. 15 fő bér és járulékát kettő éven keresztül megkapjuk, de már költeni kellene a 
tervezői ajánlatra, stb. Országos szinten 33 db projekt került benyújtásra, ebből első 
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körben a Belügyminisztérium 3 projektet támogatott. Az elbírálásnál azt fogják elsősor-
ban vizsgálni, hogy mennyire fenntartható, és mennyire tud önállóan működni a beruhá-
zás.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A tervezési költségnek az 1,2 millió Ft kevés 
lesz. A felmerülő költségekről nincs határozati javaslat.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Nem támogatom a pályázat benyújtását. Biztos, hogy nem 
fogjuk tudni működtetni, fenntartani.  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A tervezőkkel egyeztettem, leghamarabb október 
végére tudnak terveket készíteni. Innentől kezdve szinte nincs miről beszélni, mert ez a 
pályázat feltétele.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Azon is el kell gondolkodni, hogy a pályázat fenn-
tartását tudja-e vállalni az önkormányzat? Nagy valószínűséggel a pályázat benyújtásá-
hoz szükséges feltételeket sem fogjuk tudni biztosítani. Ezen túl öt éven keresztül öt fő 
foglalkoztatását is vállalni kell. A fenntartási költségek is jelentősek a kettő év elteltét 
követően.  

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 
határozati javaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal – 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással – a hatá-
rozati javaslatot nem fogadta el.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki azzal ért egyet, hogy az előter-
jesztésben jelölt pályázatot ne nyújtsa be az önkormányzat, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 
fő.) 
Tárgya: Közfoglalkoztatási mintaprogramra (vágópont kialakítása) pályázat benyújtá-

sának elutasítása  
 

363/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium által meg-
hirdetett 2016. évben megvalósítandó 15 főt meg nem ha-
ladó átlaglétszámú közfoglalkoztatási mintaprogramra 
nem nyújt be pályázatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a szóbeli 8. sz. előterjesztés tárgya-
lását, mely az Dél-békési Jövőkép Kft. társasági szerződésének módosítása tárgyában 
készült. Kérdésem, hogy a többi társult önkormányzatnak is meg kell hoznia ugyan 
ilyen tartalommal a határozatot? 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Igen.  
 
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 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit 

Kft. társasági szerződése módosítására javaslat 
 

364/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának, mint a társa-
ság tagjának képviselő-testülete javasolja a taggyűlésnek, 
hogy a Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazda-
sági Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
társasági szerződését az alábbiak szerint módosítsa: 
 
1) A társasági szerződés I.2.2. pontjában a pusztaottlakai 

fióktelep címe utcanévváltozás és házszám átszámozás 
miatt 5665 Pusztaottlaka, Dragán u. 12-re változik. 

 
2) A társasági szerződés I. része kiegészül az alábbi 3.3. 

ponttal: 
 
A társaság ügyvezetése a főtevékenység kivételével jogo-
sult a társaság tevékenységi körének módosítására. 
 
3) A társasági szerződés II.6.18. pontjában Pusztaottlaka 

Község Önkormányzatának székhelye utcanévváltozás 
és házszám átszámozás miatt: 5665 Pusztaottlaka, 
Dragán u. 12-re, képviselőjének neve: Pál-Árgyelán 
Elvirá-ra változik. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a taggyűlésen határozatban foglaltakat képviselje. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
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B E J E L E N T É S E K  
 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A József A. utcában a Fáy és az Alkotmány u. között a köz-
világítást a fák gallyai takarják, és az egyik lámpatest nem világít.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Reformátuskovácsházán a temetőben a ravatalozó 
előtti tetőtér elkészült, és alatta a térkő is lerakásra került. Nagyon szép lett, köszönjük a 
vállalkozónak.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A hiteles tájékoztatás érdekében kértem szót. A Képviselő-
testületi ülés megkezdésekor Polgármester úr arról tájékoztatta a lakosságot, hogy Dr. 
Fritz Izabella nem jelezte távolmaradását. Miután a szünetben tudomást szereztem róla, 
hogy a doktornő munkahelye a hivatalos kikérőt elküldte az Önkormányzat részére, ar-
ról tájékoztatom a város lakosságát, hogy a képviselő asszony szeretett volna részt venni 
a testületi ülésen, de adminisztrációs, vagy egyéb okokból a kikérő nem került megkül-
désre a doktornő munkahelyére.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Jegyző asszony arról tájékoztatott, hogy a ki-
kérő nem érkezett meg a Hivatalba. Kérem, a doktornővel vegyék fel a kapcsolatot, és 
pontosítsák a szükséges adatokat.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Úgy gondolom, egy ilyen hivatalos kikérőt hivata-
los iratként küldenének meg. Az én, és a Polgármesteri Hivatal e-mail címére sem érke-
zett ilyen jellegű üzenet. Ha a hivatal e-mail címére érkezett volna, arról tájékoztatást 
kaptam volna.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Korábban is szó volt a Deák és a Nyírfa utca közé 
kihelyezendő fekvőrendőrről, mert ott nagyon sok a gyermek, a gépkocsik közlekedése 
a jelenlegi sebességgel veszélyes.  
 
S ó k i   Zoltán irodavezető: Néhány évvel ezelőtt ez ügyben már érkezett a társasháztól 
egy kérelem. Megvizsgáltuk a kérelmet, megállapításra került, hogy az ott lévő út nem 
önkormányzati kezelésű. Válaszunkat az illetékeseknek megküldtük, hogy saját költsé-
gükön minden további nélkül elhelyezhetik a fekvőrendőrt. Árajánlatokat is csatoltunk 
tájékoztatásunkhoz.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Az imént kaptam egy tájékoztatást, mely szerint a Dr. 
Biedermann Viktor fogorvos rendelőjében a röntgen gép négy hete elromlott. Egy kö-
zépkategóriás, digitális intraonális röntgent szeretnének vásárolni. A következő testületi 
ülésre ezt írásban is kérni fogják, mivel ez nagyértékű gépbeszerzés.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mi az, hogy négy hete elromlott az eszköz, és 
most szerzünk róla tudomást? Van a Polgármesteri Hivatalban kapcsolattartó személy, 
aki az egészségüggyel kapcsolatos problémákat intézi, miért nem jelezték felé? Van-e 
tudomásunk erről a problémáról? 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna irodavezető: Ma, miután már megkezdődött a testületi 
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ülés, keresett meg telefonon az asszisztensnő azzal a kérdéssel, hogy mikor lesz testületi 
ülés?  Közöltem, hogy most van. Akkor szereztem tudomást a problémáról. Most volt 
ott a szerelő, aki közölte, hogy gazdaságosan nem javítható a készülék. A következő 
testületi ülésre tudjuk behozni az előterjesztést.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Ő a vállalkozó fogorvos. Neki is az lett volna 
a jó, ha a készülék minél előbb működőképessé válik. Ez nem sikerült. Az írásos szak-
véleményeket, stb. szerezzük be, ami az előterjesztéshez szükséges.  
 
Mivel több bejelentés nincs, köszönöm a megjelenést, a nyílt ülést 16 óra 45 perckor 
bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Varga Gusztáv   Csepreghy Elemér 
  polgármester      alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
Dr. Szilbereisz Edit          Papp Zoltán 
        jegyző         jkv. hitelesítő 


