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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október
20-án 13 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén

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

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

képviselők

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Süle Katalin Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese
Merényiné Szentmiklósi Etelka Vöröskereszt Helyi szervezetének vezetője
Nagy Lajos rendőrkapitány, és osztályvezetői:
Major András
Zsótér Attila
Szabó Péter
Szőke János
Mátyási Józsefné
Cselényiné Kiss Ágota
Almási Levente
Tóth Péter tűzoltóparancsnok
Farkas Károly Mentőállomás vezetője
Fekete Zsigmond a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság elnöke
Ágoston Kornél a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság vezető vadásza
Hagya Dorián FIDESZ helyi szervezet képviselője
Bontovics Krisztián az Innovációs Oktatási és Közösségi Központ vezető munkatársa
Nagyné Csiffáry Anna külsős bizottsági tag, gazdaságvezető
Kovalik Angéla intézményvezető
Albertus László könyvtárigazgató
Jankó Erzsébet ügyvezető
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Ádám Andrásné FEB elnök
Szekeres Lajos FEB elnök
Ágostonné Dohányos Ivett irodavezető
Szabóné Faragó Julianna irodavezető
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
5 fő érdeklődő állampolgár
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző aszszonyt, intézményvezetőket, meghívott vendégeket.
Külön köszöntöm Nagy Lajos rendőrkapitányt és munkatársait, Tóth Péter tűzoltóparancsnokot, Farkas Károlyt, az orvosi ügyelet vezetőjét, Szentmiklósi Etelkát, a Vöröskereszt Helyi Szervezetének Vezetőjét, Fekete Zsigmondot, a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság elnökét, Ágoston Kornélt, a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság vezető
vadászát.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből mindenki jelen van az ülésen.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a korábban megküldött,
- Szántód, Vörösmarty u. 9. sz. alatti önkormányzati üdülő karbantartása,
- a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár üres álláshely betöltése,
- Táncsics u. 50. sz. alatti szociális bérlakás karbantartása,
- az üzletrész apportálása, valamint a
- fogászati röntgenkészülék biztosítása tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a
Képviselő-testület vegye napirendjére.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele
367/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
- Szántód, Vörösmarty u. 9. sz. alatti önkormányzati üdülő
karbantartása,
- a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár üres álláshely betöltése,
- Táncsics u. 50. sz. alatti szociális bérlakás karbantartása,
- az üzletrész apportálása, valamint a
- fogászati röntgenkészülék biztosítása tárgyában kiadott
szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése
napirendjére vette.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület az üzletrész apportálása tárgyában készült előterjesztést zárt ülésen tárgyalja, tekintettel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontjára.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Előterjesztés zárt ülésen tárgyalása
368/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az üzletrész apportálása tárgyában készült előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1)
bekezdés c.) pontja alapján.

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt,
és a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg. Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása
369/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. október 20-i soros, nyílt ülése napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
2.) Beszámoló a fürdő és kemping üzemeltetésének éves tapasztalatairól
Előadók: Jankó Erzsébet ügyvezető
3.) Az önkormányzat személyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenység értékelése az előző beszámolás óta eltelt időszak tapasztalatai alapján
Előadó: Kovalik Angéla intézményvezető
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4.) Beszámoló a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről
Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
5.) Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
6.) A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
7.) Előterjesztések

V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, hogy a napirendek tárgyalása előtt emlékezzünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról. Ez a 60. évforduló olyan esemény, amely méltó arra, hogy most, a nyilvános ülésünkön megemlékezést
tegyünk. Albertus László könyvtárigazgatót kérem arra, hogy foglalja össze számunkra
az 1956-os eseményeket. Számára megadom a szót.
A l b e r t u s László könyvtárigazgató: 60 éve történt…
Az 56-os forradalom és szabadságharc kitörése, leverése, majd a megtorlás időszaka a
településünkön és a járásban élőkre is nagy hatással volt.
Az 56-os forradalom kitörésnek előzményei a történelemkönyvekből már jól ismertek…
Szegénység, éhezés, kiszolgáltatottság, beszolgáltatás… és csontig ható félelem.
Mindezek a fogalmak a mezőkovácsházi emberek számára is jól ismertek voltak. Nálunk is működött a begyűjtési osztály, ami nagyon szigorúan vezette azoknak a nevét,
akik tartozónak számítottak. Csak pár példa arra, hogy nem volt könnyű dolog eleget
tenni a központilag meghatározott előírásoknak: havonta 18 db tojást kellett beadni, de a
zsírt és a húsbeszolgáltatás alól sem lehetett kibújni, ha nem tettek eleget „kötelességüknek”, akár börtönbüntetéssel is sújthatóak voltak. A rendszer nagyon leleményes
volt, egy idő után már nem is a házakhoz vonultak ki a padlássöprők, hanem egyenesen
a cséplőgépek mellé álltak és a szűkös gabona fejadagokon kívül mindent elszállítottak.
A boltokban üresen álltak a polcok, áru alig volt. Bevezették az élelmiszerjegyre történő
élelmiszeradagolást, ami egyenlő volt az állandó nélkülözéssel. Az állandósult nyomor
mellett folyamatos rettegésben élt az egész ország lakossága, ez alól nem volt kivétel
Mezőkovácsháza sem, hiszen a rendőrség és az AVO állandó készenlétben állt, ha bárkit feljelentettek, bármilyen indítékból annak verés, börtön, teljes kiközösítés volt az
eredménye.
Ezek a körülmények vezettek el egy általános elégedetlenséghez. Nem csoda, hogy az
56 október 23-án kitörő forradalmat településünkön és az egész járás területén is lelkesen üdvözölték. A piactéren és az ipartestület épülete előtt 600 ember gyűlt össze, akik
közül többen a színpadra lépve mondtak beszédet.
Megalakult a Forradalmi Tanács, melynek vezetője Fülöp Dezső gazdálkodó lett. A
Tanács megalakulása után Dr. Kalmár Ernő, állatorvos vázolta fel a lakosság elkeserítő
helyzetét. Bátran kimondták azt is, hogy a szovjet katonák, mint megszállók vannak je-
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len a térségben, valamint célul tűzték ki azt is, hogy a párbizottság épületét átadják a
polgárőrségnek.
Október 24-én leszerelték a rendőrséget, majd az itt elkobozott fegyvereket a polgárőrség kapta meg. A több mint 30 főből álló testület felügyelte, hogy ne történjen semmilyen rendbontás.
Október 25-én hosszabb kényszerszünet után ismét megalakult a Szakszervezeti Tanács, melynek feladata a dolgozók érdekeinek a védelme volt. A Földműves Szövetkezetnél közel 200 ember dolgozott.
Október 30-án alakult meg a járási bizottság tevékenysége nem csak
Mezőkovácsházára korlátozódott, hanem a közvetlen közelében lévő kistelepülésekre is.
Feladata az volt. hogy folyamatosan tartsa a kapcsolatot Budapesttel és figyelje a helyi
történéseket.
November 4-én a Vörös Hadsereg tankjai már elérték Budapestet.
Mindenki hallgatta az „Európa Hangja” a „Szabad Európa” rádióállomásokat. Az adásban biztatták a magyar népet szabadsága kivívására.
Akkoriban Battonyán és Dombegyházán a nép már bántalmazta a kommunistákat és
égették a hivatalokban az iratokat. A járási hivatal munkatársai ekkor személyesen léptek közbe, hogy megakadályozzák a vérontást. November 7-én a tömeg már tehergépkocsikon érkezett meg Mezőkovácsházára. Ellepték a központi utcákat, bementek a járási hivatal, a rendőrség, a kommunista párt helyiségeibe, ahol kidobáltak mindenféle
iratot, majd meggyújtották. Nagy máglyákban égett a sok papír. A járási hivatalnál
azonban voltak, akik a tüzet eloltották, és az iratok nagy részét megmentették. A fellázadt tömeg ordított, és követelték a nagy pártemberek felelősségre vonását.
Ezt követően nagy robajjal megérkeztek a szovjet tankok. Mindenki menekült, amikor
egy-egy sorozatot a levegőbe lőttek. A tankok beálltak a főutcán és kémlelték a terepet,
vajon lesz-e támadás? Nem volt. Az utcák kiürültek.
Még aznap este és éjjel összeszedték a veszélyesnek tartott forradalmárokat. Az egyik
menekülni próbált a kerteken keresztül és rálőttek, majd beszállították az orosházi kórházba. Volt, akinek sikerült elbújni egy kis ideig. A rendőrség régi vezetése visszaállt,
majd a pártbizottsággal együtt felállították a névjegyzéket, akik közreműködtek a polgárőrségi ellenállásban.
Az elkövetkező hetekben megkezdődött az ellenállók összegyűjtése. Mindenkinek a lakására 3 fős járőr ment ki az esti órákban, majd bekísérték őket a rendőrségre. Fegyver
és géppisztoly kíséretében 3-4 fő kihallgatása történt egy időben. A kihallgatás először
megpuhítással, majd pofonokkal, ütésekkel végződött. Amikor jól összeverték az illetőt
vagy elengedték, vagy a megyei begyűjtő helyre vitték. Onnan 2 hét múlva jöhettek haza.
1957. február elején következett az internálás. Így került Kistarcsára több kovácsházi.
Három hónapi rabság után amnesztiát kaptak és hazakerültek. A volt munkahelyére
senki sem kerülhetett vissza. Évekig megbélyegezték tettükért őket.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Köszönöm a megemlékezést. Kérem, hogy az 1956os forradalom 60. évfordulója tiszteletéről határozathozatallal emlékezzünk meg.
Határozati javaslatom a következő: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
mély megindulással és elismeréssel emlékezik meg a forradalom céljaiért küzdők hősiességéről, különösen azokéról, akik a forradalomban életüket áldozták, vagy az azt követő megtorlás során bárminemű üldöztetést szenvedtek. Magatartásuk példaként szolgál a ma nemzedékének hősiességből és önfeláldozásból.”
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: 1956-os forradalom és szabadságharcról megemlékezés
370/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából mély megindulással és elismeréssel
emlékezik meg a forradalom céljaiért küzdők hősiességéről, különösen azokéról, akik a forradalomban életüket áldozták, vagy az azt követő megtorlás során bárminemű üldöztetést szenvedtek.
Magatartásuk példaként szolgál a ma nemzedékének hősiességből és önfeláldozásból.
V a r g a Gusztáv polgármester: Tisztelettel hívom a jelenlévőket a vasárnap a katolikus templomban 10 órakor kezdődő szentmisére, és a 11 órakor a Művelődési Központ
előtti sétányon tartandó emléktábla avatásra, időkapszula elhelyezésre és ünnepi műsorra.
Az idén ünnepeltük várossá nyilvánításunk 30. évfordulóját. Zábrák Istvánné és Szűcs
Judit képviselő-társaim javaslatára elhatároztuk, hogy emléktárgy ajándékozásával ismerjük el azoknak az intézményeknek, civil szervezeteknek, hivataloknak a tevékenységét, akik az elmúlt 30 év során az önkormányzattal együtt sokat tettek azért, hogy
Mezőkovácsháza egy fejlődő város legyen.
Átadom a szót Szabóné Faragó Julianna irodavezető részére.
S z a b ó n é Faragó Julianna irodavezető: Várossá nyilvánításunk 30. évfordulója
kapcsán ez évben többször számba vettük már az elmúlt 30 év történéseit, és értékeltük
jelen helyzetünket.
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Mindig arra a megállapításra jutottunk, hogy az önkormányzat, intézményei, a városban
tevékenykedő hivatalos és civil szervezetek a szívükben jobbító szándékkal élő magánszemélyek együtt, egymással összefogva vagyunk képesek eredményeket elérni. Az augusztus 19-i ünnepi testületi ülés alkalmával munkájuk elismeréseként az önkormányzati intézményeknek adományozott emlékplakettet a Képviselő-testület.
A testületi üléseken időről-időre meghallgatjuk a rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat
szakmai beszámolóit. Munkájuk elismeréseként a Képviselő-testület egy-egy emlékplakett adományozásával szeretné elismerését és köszönetét kifejezni az említett szervek
felé.
Varga Gusztáv polgármester és Sütő Lajos a Városfejlesztési Bizottság elnöke adják át
az elismerést a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság részére városunk közbiztonsága érdekében kifejtett elhivatott munkájuk elismeréseként. A rendőrkapitányságot Nagy Lajos rendőrkapitány és vezető-társai képviselik az ülésen. A plakettet Nagy Lajos rendőr
alezredes veszi át.
Tóth Péter tűzoltó őrnagy veszi át az emlékplakettet a Mezőkovácsházi hivatásos
Tűzoltóparancsnokság képviseletében. A plakettet szintén Varga Gusztáv polgármester
és Sütő Lajos a Városfejlesztési Bizottság elnöke adják át a katasztrófavédelem területén kifejtett munkájuk elismeréseként.
Az Országos Mentőszolgálat Mezőkovácsházi Mentőállomása részére az ügyeleti és
sürgősségi betegellátás területén végzett munkájuk elismeréseként adományozza a Képviselő-testület az emlékplakettet, melyet Varga Gusztáv polgármester és Dr. Fritz Izabella a Kulturális és Szociális Bizottság elnöke ad át Farkas Károly mentőállomás vezető részére.
Augusztus 19-én Merényiné Szentmiklósi Etelka részesült polgármesteri elismerő oklevél kitüntetésben. Akkor azt mondta, hogy minden elért eredmény mögött ott az összefogás ereje, a csapatmunka. Most a Képviselő-testület a Magyar Vöröskereszt helyi
Szervezeténél akár munkaviszonyban, akár önkéntesként tevékenykedők munkáját szeretné megköszönni. A plakettet Etelka, mint területi vezető részére adja át Varga Gusztáv polgármester és Dr. Fritz Izabella a Kulturális és Szociális Bizottság elnöke.
A mezőkovácsházi lakosok nevében megköszönöm az említett szervezeteknél dolgozók
elhivatott munkáját, kívánok erőt, egészséget, kitartást, további szép sikereket mindenkinek!
V a r g a Gusztáv polgármester: Augusztus 20-án a Megyei Vadásznap is megtartásra
került, s akkor arra készültünk, hogy megajándékozzuk egymást. Ebbe egy kis hiba csúszott, ezért Fekete Zsigmond a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság elnöke jelezte,
hogy jelen ülésen szeretné e hibát javítani, s számunkra az emlékplakettet átadni.
F e k e t e Zsigmond a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság elnöke: Ezúton is megköszönöm mindazon személyek munkáját, akik az augusztus 20-i rendezvények lebonyolításában részt vettek. Együtt, sikeres rendezvényeket tudtunk lebonyolítani. Remélem, a jövőben is megmarad jelenlegi jó együttműködésünk. Fogadja tőlünk Polgármester úr szeretettel a plakettet.
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A két ülés között került lebonyolításra a népszavazás.
Városunkban is sikeresen lezajlott a népszavazás. A lakosok 47,5 %-a vett részt a szavazáson, ez Békés megyében a városok között elsők voltunk. Országosan 98,5 %
„nem”-mel szavazott a feltett kérdésre. 2300 egyhangú szavazat volt Mezőkovácsházán.
Országosan 3.300 ezren szavaztak „nem”-mel. Ezért a Kormány a Parlamentet Alkotmánymódosításra kérte fel. Ennek a vitája folyamatban van.
- 288/2016. sz. határozatában a Képviselő-testület béremelésről döntött. Ez 70 főnek
jelentett béremelést 10-15 %-os arányban. Erre a II. félévben több mint 13 millió Ftot költött az önkormányzat. A pénz jó helyre került. Bízom benne, hogy a Kormány
majd megemeli azokat a béreket, amelyeket a Képviselő-testület megelőlegezett
azért, hogy jobban éljenek a kollégák.
- Október 6-án Aradon jártam Vitális Gáborral, a Román Nemzetiségi Önkormányzat
elnökével. Arad közelsége indokolja azt, hogy Mezőkovácsháza részt vegyen a megemlékezéseiken. Vingának a Majlátfalvát képviselő magyar alpolgármesterével koszorúztam együtt. Az iskolások is délután megemlékeztek ott. Ebből hagyományt lehetne teremteni.
- Hitelfelvételünkről a Kormány meghozta a döntését. 90 millió Ft-os hitelfelvételhez
járult hozzá a Kormány az ipari park vásárlására. A végleges szerződés előkészítése
folyamatban van. Az Aditus Kft. elleni elveszített per költsége a másik hitel. Ez egy
2007. évi projekthez kapcsolódik. Akkor 19 millió Ft-ot kellett volna fizetni. Az óta
több bírósági döntés született az ügyben, most 34 millió Ft-ot kell fizetni. Azért szükséges a hitel, mert saját erőből ezt az összeget nem tudnánk kifizetni.
- Úgy gondoltuk, hogy ha ennek a pernek is vége, akkor a perek végére érünk, mert a
többi folyamatban lévő pert különböző módon, de le tudtuk zárni. Most Maczkai József feljelentést tett, valószínűleg a volt Vízmű Kft-nek a közmunka-programhoz beszerzett eszközei tárgyában. Jelenleg folyik a nyomozás, reméljük, hogy elhal az ügy,
hiszen a Képviselő-testület ezekkel a kérdésekkel már többször foglalkozott, nem tartotta szükségesnek bíróság előtti intézkedés megtételét.
Van-e valakinek kérdése, véleménye a napirenddel és az elmondottakkal kapcsolatban?
Mivel nem hangzott el kérdés és vélemény, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt
határozati javaslattal és a beszámolókkal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
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határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Határozatok végrehajtása
371/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 278/2016. (VI. 23.), 288/2016. (XI. 23.), 325331/2016. (IX. 22.), 338/2016. (IX. 22.), 340/2016. (IX.
22.), 353/2016. (IX. 22.), 356/2016. (IX. 22.), 359/2016.
(IX. 22.), sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a
polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti
tevékenységéről, valamint a bejelentésekre tett
intézkedésekről szóló beszámolókat elfogadja.

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a fürdő és kemping üzemeltetésének
éves tapasztalatairól
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Jankó Erzsébet
ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol az ügyvezető asszony elmondta meglátásait. Abban állapodtunk meg végül, hogy november 8-án
valamennyi önkormányzati bizottság részvételével fogjuk megtárgyalni a fürdő és kemping üzemeltetését. Az érdemi tárgyalás ott folyna le. Az előterjesztésben írt határozati
javaslatot mindkét bizottság javasolja elfogadni.
Á d á m Andrásné FEB elnök: A Felügyelő Bizottság a beszámolót részletesnek és
alaposnak értékelte. Megfogalmaztunk javaslatokat, véleményeket, de ezekről is november 8-án fogunk dönteni. A határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság javasolja elfogadni.
J a n k ó Erzsébet ügyvezető: Kérem, hogy a november 8-i megbeszélésre a meghívottak jöjjenek el, ott legyenek meghatározva a pontos célok. A feladat az önkormányzaté, én akkor tudok dolgozni, ha az irányvonalak megvannak. Ez évben a strand és
kemping lehetőségeihez mérten jól működött. A 15 millió Ft az alapműködtetéshez elegendő. A strandot és kempinget közös erővel, külön költséggel lehet fejleszteni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság ülésén a 16. sz.
előterjesztés kapcsán beszéltünk a strand és kemping üzemeltetéséről, a november 8-i
ülésén mi is ott leszünk.
C s e p r e g h y Elemér képviselő: Amennyiben a november 8-i egyeztetésen konszenzus és javaslatok készülnek, akkor újra a Képviselő-testület elé fog kerülni az
anyag? Ha nem, akkor a jelenlegi határozati javaslat konkrét tényeket megállapító pont-
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jaival nem tudok egyetérteni. Ezért kérem, hogy a november 8-i egyeztetésen megfogalmazásra kerülő elvárások, megállapítások, célok kerüljenek a Képviselő-testület elé.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A mostani ismeretek alapján el lehet fogadni az előterjesztésben írt határozati javaslatot, de ha a november 8-i egyeztető tárgyaláson olyan
tények, célok, stb. hangoznak el, ami ennek a határozatnak a módosítását teszik szükségessé, akkor vissza fog jönni az előterjesztés. Amennyiben az egyeztető tárgyaláson
nem merülnek fel olyan dolgok, amik indokolnák a határozat módosítását, akkor a mostani ülésen elfogadott határozat marad hatályban.
V a r g a Gusztáv polgármester: November 10-én a költségvetési koncepció tárgyalására kerül sor a Képviselő-testület ülésén, ezért van november 8-ára tervezve az egyeztető tárgyalás megtartása.
Nincs akadálya annak, hogy egy-egy témát a testület újra tárgyaljon.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Az a javaslatom, - tekintettel arra, hogy november 8-án e tárgyban egyeztető tárgyalásra kerül sor – a határozati javaslat első bekezdése kerüljön csupán elfogadásra. A többi, összes kérdésben november 8-a után
döntsünk.
J a n k ó Erzsébet ügyvezető: A strandot április 1-jén tervezzük nyitni. Ezért fontos a
november 8-i tárgyalás megtartása. A tél folyamán kisebb karbantartási munkákat el lehetne végezni.
S z ű c s Judit képviselő: Bízom benne, hogy a november 8-i tárgyalásra Kálmán András is meghívást fog kapni, s azon jelen is lesz.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki
egyetért azzal, hogy az előterjesztésben írt határozati javaslatnak csak az első része kerüljön elfogadásra, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Fürdő és kemping üzemeltetéséről beszámoló
372/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. által a
fürdő és kemping üzemeltetésének éves tapasztalatairól
szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat személyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenység értékelése az előző beszámolás óta eltelt időszak
tapasztalatai alapján
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Kovalik Angéla
intézményvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Kulturális és Szociális Bizottság
megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés?
K o v a l i k Angéla intézményvezető: Köszönöm a a Képviselő-testületnek az elmúlt
időszakban nyújtott segítséget, támogatásukat. Továbbra is szeretnénk ugyan ilyen színvonalon végezni munkánkat és a településünk hírnevét valamennyi fórumon öregbíteni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Az intézmény munkatársai nagyon fontos feladatot látnak el. Köszönet illet meg a Humán szolgáltató Központ azon dolgozóit, akik e fontos területen végzik a munkájukat.
sokkal nehezebb időszak a téli időszak. Erre készüljünk fel oly módon, hogy menjünk
elébe a későbbi bajoknak. A Családsegítő Szolgálat jelzése alapján a tél beállta előtt végeztessük el a kisebb felújítási munkákat ott, ahol ezek indokoltak. Kérem, amennyiben
szükséges, ehhez a Kulturális és Szociális Bizottság is biztosítsa a szükséges költségeket.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Szociális szolgáltató tevékenység ellátásáról beszámoló
373/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat személyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységéről szóló
éves beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fejezi ki a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
szociális intézményegységeiben dolgozó szakembereknek
a beszámolási időszakban végzett munkájukért.
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Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
Sütő Lajos képviselő elment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.)
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szilbereisz Edit
jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést valamennyi önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Ezt az előterjesztést is együttes ülésen tárgyaltuk, ahol
mindkét bizottság javaslatot tett az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadására.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Z á b r á k Istvánné képviselő: Javaslom, a Képviselő-testület köszönje meg a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját, ezzel egészítsük ki a határozati javaslatot.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A Hivatal dolgozói nevében köszönöm az elismerést.
S z ű c s Judit képviselő: Az augusztus 19-20-i rendezvénysorozatban jelentős feladatot vállalt magára az önkormányzat. Az EFI munkájában nem csak koordinálás, de szervezés is részesül jutott az önkormányzat dolgozóinak. A Képviselő-testület és a magam
nevében a Békés Megyei Vadász Szövetség és az Országos Vadász Kamara is köszönőlevelet juttatott el minden képviselőnek, Polgármester Úrnak, jegyző Asszonynak,
melyben kifejezik köszönetüket, hogy ilyen eredményes Vadász Napot tudtunk megvalósítani.
V a r g a Gusztáv polgármester: Igen, a Kovácsházi Napok rendezvénysorozat lebonyolításában minden résztvevőnek jár a köszönet. Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, a javasolt kiegészítésével
együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
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Tárgya: Polgármesteri Hivatal tevékenységéről beszámoló
374/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatalban dolgozó szakembereknek a beszámolási időszakban végzett munkájukért.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Ezt az előterjesztést is együttes ülésen tárgyaltuk, ahol
mindkét bizottság javaslatot tett az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadására.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
S z ű c s Judit képviselő: Mit jelent az a mondat, hogy hátra van még a közszolgáltató
közreműködésével a környezettudatosságra nevelés beindítása a gyermekközösségekben?
S ó k i Zoltán irodavezető: Polgármester úrral egyeztetve azokat a feladatokat, amiket
a közszolgáltató vállalt, szeretnénk, hogy anyagi forrásaiból különböző rendezvényeket,
szemléletformáló előadásokat tartsanak akár óvodákban, akár az iskolákban. A levél
már el lett küldve a közszolgáltatónak, várjuk válaszát.
S z ű c s Judit képviselő: A környezettudatosságra nevelés mindkét intézményben, és
biztosan a Gimnáziumban is a Nevelési program része. Az általános iskolában már hatalmas sikere van a „Tapossuk laposra” c. programnak. Ehhez tavaly már az óvoda is
csatlakozott. Örömmel vettem, hogy e program tovább fog bővülni.
Varga

Gusztáv polgármester: Romániában az intézményekben, már szelektíven
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gyűjtik a tantermekben, helyiségekben a hulladékot. Nem csak beszélnek a szelektív
hulladékgyűjtésről, hanem végzik is.
B o n t o v i c s Krisztián az Innovációs Oktatási és Közösségi Központ vezető munkatársa:
Lezárult a projekt, amelynek keretében a Közösségi Központ kinyitott. A legmodernebb
épület-gépészeti, energetikai, vagyon, tűzvédelmi és egyéb jellegű digitális informatikai
eszközökkel lett az intézmény felszerelve. Az intézmény Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának a tulajdona. Ez vagyonnövekmény szempontjából több mint 100 millió
Ft-os növekedést okozott az önkormányzatnak. A vagyongazdálkodáson történő átvezetés folyamatban van. Ehhez tartoznak a legmodernebb eszközök, amiket igyekszünk a
lakosok szolgálatába állítani.
Ez egy teljesen új intézmény, az országban még másik ilyen intézmény nem volt. Három funkcióból tevődik össze. A közösségi funkcióval a lakosság már találkozott. A
második területe az oktatás és képzés. Indultak már el képzések, és valósultak is meg. A
lakosság számára a legfontosabb képzések előre láthatóan 2017. évben fognak indulni.
Az innováció azt takarja, hogy a benne lévő eszközök, műszaki, egészségügyi és informatikai digitális eszközök, amiket majd a lakosság szolgálatába állítunk, a legmodernebbek, ezek százmilliós értéket képviselnek. Ez mindannyiunké, ezeket használni kell.
Három darab tanüzemet hoztunk a városba, ami több mint 60 millió Ft értéket képvisel.
Ebből kettő a Humán Szolgáltató Központ konyha udvarán van elhelyezve, ez sajt és
sajtoló üzem. A harmadik 300 m3-es zöldhulladék komposztáló tanüzem, ami négy hét
alatt képes komposztálni a zöldhulladékot. Ez a Városüzemeltetési kft. területén kerül
majd elhelyezésre. A strand területére 2 db szociális konténer került kihelyezésre, a büfé
és a melegvizes fürdő komfortosabbá tételét szolgálják. Ezek beüzemelése, működtetése
folyamatban van. Mindenkinek kérem a türelmét.
Mezőkovácsházának egyik legfontosabb feladata a két településrész szorosabb kapcsolatának megteremtése, fejlettségük, ellátottságuk különbségeinek kiegyenlítése. Ez tartalmazza a szegregációt, a felzárkózást, a hátrányos helyzetű személyek csökkentését,
közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és magát a fejlesztéseket is úgy, hogy az
önálló arculata megmaradjon Reformátuskovácsházának Mezőkovácsházán belül.
2015. év végén álltunk munkába kollégáimmal. Folyamatosak a városi programok, rendezvények, civil szervezetek, intézmények, hivatalok és a lakosok is használják a Közösségi Központ szolgáltatásait, amelyek díjmentesek. 2015. év vége óta több, mint
4.000 látogatója volt a központnak, ezek dokumentálva is van. A Hunyadi János Gimnázium tanárait képezte intézményünkben az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató
Központ, s nem túl régen a KSH népszámlálóinak képzése valósult meg nálunk. Ez évben fognak digitális oktatások és képzések indulni.
Van egy kicsi játszótér, fittnes park rész, amit minden nap nyitva tartunk du. 16-20 óráig, hétvégén 10 órától 20 óráig. Nagyon sok munka eredménye képen sikerült egy ATM
OTP terminált elhelyezni. Nagyon sok munkát fektettünk ebbe, a részvevőknek köszönöm munkájukat. A lakosok használják.
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A Közösségi Központ környezetében nonstop elérhető az internet, ez a nyílt vifi szolgáltatás. Az utolsó 8 napban 200 felhasználó csatlakozott a hálózatra. Ez is segít a lakosok hétköznapjait jobbá tenni.
Hamarosan ki fogjuk nyitni a közösségi internet pontunkat. Ez azt jelenti, hogy bárki
hétköznap, és hétvégén bizonyos intervallumokban 2 db számítógépen ingyen, korlátlanul internezhet.
Sport és egészségpark pályázatot adtunk be Kálmán András segítségével. 150 m2-en játszótér és fittnes parkfejlesztés fog megvalósulni.
Dolgozunk Polgármester úrral, hogy a mozgó gyógyszertári szolgáltatás a településrészen elérhető legyen. A mozgóposta szolgáltatást is szeretnénk megvalósítani.
Ezekkel a szolgáltatásokkal, programokkal, rendezvényekkel, és a bentlévő eszközök
kihelyezésével próbáljuk segíteni a város fejlődését.
Önmagában az nem elég, hogy lehozunk egy ekkora projektet Mezőkovácsházára, hanem a projektet meg is kell valósítani. Ez sikerült az önök választási ciklusában, az
Önök közreműködésével. Ebben aktív részesek voltak a lakosok is. Ezt mindannyiunk
és kollégáim nevében is köszönöm. Arra kérek mindenkit, hogy használják is az intézményt, ez az Önöké, keressenek minket bizalommal.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az intézmény fenntartási költségének fedezése nem az
Önkormányzat feladata lesz?
B o n t o v i c s Krisztián az Innovációs Oktatási és Közösségi Központ vezető munkatársa: az intézmény fenntartási költségeinek biztosítása állami feladat.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A korábbi Képviselő-testület döntötte el és
adott lehetőséget a pályázat megvalósítására. Mi adtuk ingyen használatba az ingatlant a
Türr István Központnak, s a beruházások nagy részének tartalmát a korábbi és a jelenlegi Képviselő-testület is ismeri.
Arról szerettem volna most hallani, hogy mikor fog a Központban elindulni a képzés, s
mikor fog beindulni a konkrét munka? Megvalósult egy komoly beruházás, amelynek
ez a Képviselő-testület igen rég óta komoly részese volt, s Ő döntötte el, hogy ez a beruházás itt Mezőkovácsházán megvalósulhatott.
Köszönöm azt is, hogy Reformátuskovácsházán háromnegyedéves munka után megvalósulhatott a bankautomata, amit az előző Képviselő-testület kezdeményezett, és az
OTP-nek szóló levéllel tudom igazolni, hogy a 2016. évi bankautomata kihelyezési
programba az OTP-nél regisztráltunk már talán 2014. évben.
Az ITS-t egy Belügyminisztériumi forrásból, egy pályázat alapján Mezőkovácsháza Város Önkormányzata fejlesztette Sóki Zoltán volt az, aki helyben konkrétan, az egész
projektet, programot a Belügyminisztérium által kirendelt szakértőkkel karöltve, és a
helyi bizottságokkal, szakemberekkel kidolgozta és megalkotta.
Ez a Képviselő-testület, amit Bontovics úr elmondott, 99 %-ában döntéseket hozott,
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hogy megvalósulhassanak, és részese volt az egész munkának.
Köszönjük munkátokat abban, hogy a Türr István Képző Központ működik, s remélem,
minél hamarabb elkezdi azt a tevékenységét, amire hivatott és létrehozták.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ezt a pályázatot nagyon sújtja a sors, hiszen már nem
az első fenntartója van, vezetői is cserélődtek. Az, hogy ilyen élet van az objektumban,
az Krisztiánnak és az ott dolgozóknak köszönhető. Ez az országban az egyik legjobban
működő közösségi központja. A Türr István Képző Központ megszűnt, jogutódlással
átkerült a Szociális és Gyermekjóléti Főosztályhoz. A helyi munkatársak ha nem mozgatnák az intézmény működését, akkor semmi nem történne.
Az OTP automata kihelyezését a korábbi testület kezdeményezte, de semmi nem történt
benne. Az országgyűlési képviselő úr segítségét is kellett kérnünk.
A posta vezetőivel felvettük a kapcsolatot, mozgópostát nem kívánnak működtetni, de a
postások tevékenységi körét bővíteni tervezik.
Az volt a cél, hogy képzések kerüljenek lebonyolításra a Képző Központban. Amíg nincsenek képzések, addig kihelyezik az eszközöket használatra.
A beszámoló említi, hogy néhány célterületre nincs pályázat kiírva. A jövőben ezeket az
elképzeléseket fejlesztési hitelből kell majd megvalósítanunk. Minden olyan területre
lehet felvenni fejlesztési hitelt, amelyre nincs pályázat. Ennek egy szigorú feltétele van,
hogy megvizsgálják, hogy az önkormányzat képes-e a hitelt visszafizetni. Ha ügyesen
tudunk gazdálkodni a város vagyonával, bevételeivel, akkor olyan célokat is meg fogunk tudni valósítani, amire nem látszik pályázati forrás.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Egyetértek Csepreghy alpolgármester úr által elmondottakkal. A mi pályázatainkat a következő testület fogja majd megvalósítani. A pályázatok elbírálása lassan történik, a mi pályázatainkat lehet, hogy majd a következő testület fogja megvalósítani.
S z ű c s Judit képviselő: Ezek az eszközök számos esetben színesítették a városi rendezvényeket. Továbbra is számítunk Bontovics Krisztián felajánlására, hogy szorult
helyzetünkben, azokat az eszközöket ideig-óráig megkaphassuk, amíg anyagi lehetőségeink nem engedik meg azt, hogy véglegesen biztosítsák. Köszönöm, hogy az Óvoda 4.
sz. óvodáinak gyermekei bármikor ingyen, térítésmentesen használhatják az intézményben található eszközöket, számítógépeket, fejlesztő eszközöket, helyiségeket, udvart,
játszóteret.
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 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtása
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375/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2015. október - 2016. szeptember közötti időszakban
történő végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület kéri, hogy a következő éves beszámoló térjen ki a pályázati források elérhetőségére, és tegyen javaslatot az ITS fejlesztési céljainak és/vagy időbeni
ütemezésének esetleges módosítására.
Határidő: 2017. októberi testületi ülés
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szilbereisz Edit
jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Bizottság az előterjesztés megtárgyalását követően javaslatot tett a határozati javaslat elfogadására.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Belső ellenőrzési terv elfogadása 2017. évre
376/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Az állami normatíva igénybevételét megalapozó
adatszolgáltatás, elszámolás jogszabályok előírásainak
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megfelelő létszámadatokon és kapcsolódó analitikus
nyilvántartásokon alapszik-e (csak az óvoda)
felhasználható revizori napok: 20
2. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft.. Strandfürdő és
kemping
üzemeltetésére
átadott
pénzeszközök
felhasználásának hatékonysága, gazdaságossága és
eredményessége, a célnak megfelelő felhasználása
felhasználható revizori napok: 20
3. A Pilot I és pilot II programok
működésének vizsgálata.
felhasználható revizori napok: 20

gazdaságos

4. A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.,
feladatellátására átadott működési célú pénzeszköz
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának
ellenőrzése
felhasználható revizori napok: 20
5. 2016. évi belső ellenőrzés utóellenőrzés
felhasználható revizori napok: 10
Felhasznált ellenőrzési napok száma 90.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

V a r g a Gusztáv polgármester: Ünnepi Megyei Közgyűlés lesz Tótkomlóson, oda el
kell hogy menjek, ezért az ülés vezetését átadom Csepreghy Elemér alpolgármester úr
számára. Sütő Lajos képviselő visszaérkezett az ülésre. (Jelenlévő képviselő-testületi
tagok létszáma: 8 fő.
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A 17. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának vizsgálata közigazgatási
bírság tárgyában készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol a bizottságok javasolják a határozati javaslatot elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A Felügyelő Bizottság Elnökének megadom
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a szót.
S z e k e r e s Lajos FEB elnök: A Felügyelő Bizottság felelőst, felelősöket nem tudott
megnevezni, mert nem rendelkezünk megfelelő felkészültséggel, ismeretekkel, tudással.
Ezért tette azt a javaslatot, ami a Képviselő-testület előterjesztésébe határozati javaslatként megfogalmazásra került.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Én úgy ítélem meg, hogy a vizsgálat alapos,
körültekintő volt, minden érintett meghallgatása megtörtént. Délelőtt egyeztettünk Ügyvéd Úrral, aki már egyeztetett a szakértővel annak érdekében, hogy adjon árajánlatot.
Bízom benne, hogy a vizsgálat végén valamiféle konkrét megállapítás fog történni.
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Vízszennyezési bírsággal kapcsolatban szakértő bevonása
377/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával tudomásul veszi a Felügyelő
Bizottság tájékoztatóját a vízszennyezési bírsággal kapcsolatos vizsgálat elvégzéséről.
A további vizsgálat lefolytatása céljából a Képviselőtestület szakértő bevonásáról dönt.
A szakértő kiválasztása érdekében felkéri Dr. Bagdi László ügyvédet, hogy legalább 3 megfelelő szakirányú képzettségű szakértőtől kérjen árajánlatot a szakértői vélemény elkészítésére.
A szakértői vizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy:
- A vízszennyezési bírság kiszabásának alapjául szolgáló
helyzet elkerülhető lett-e volna az Üzemeltető részéről?
- Minden rendelkezésére álló, lehetséges intézkedést megtett-e az Üzemeltető a vízszennyezési bírság elkerülésének érdekében?
- Az Üzemeltető részéről terhelhet-e valakit felelősség
esetleges intézkedések elmaradásáért, a vízszennyezési
bírság feltételeinek előállásáért? Ha igen akkor mely
munkakört érintően állapítható meg felelősség?
A szakértő minden egyéb - általa relevánsnak tartott - körülményt, véleményt is ismertessen szakértői véleményében.
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A Képviselő-testület a szakértői díj fedezetére legfeljebb
bruttó 200.000.-Ft-ot biztosít az általános célú tartalék terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
adó szakértőt a szakvélemény elkészítésével bízza meg.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár üres álláshely betöltése tárgyában készült.
Az előterjesztést előzetesen a Kulturális és Szociális, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottságok tárgyalták, ezért kérem javaslataikat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
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 valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Könyvtárban üres álláshely betöltéséhez hozzájárulás
378/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 1
fő könyvtáros üres álláshely betöltéséhez 2016. december
01-től határozatlan ideig.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Albertus László
könyvtárigazgató
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a helyi közművelődésról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában készült.
Az előterjesztést a Kulturális és Szociális, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a rendelet-tervezetet elfogadni a következő módosítással: A 12. § (3) bekezdés első mondatából
javasoljuk törölni „az intézmény” szövegrészt, mivel nem rendelkezik saját honlappal.
Ezért az Önkormányzat honlapján tegye közzé a rezsióradíjat.
Határozat nélkül, de kérte a bizottság, hogy novemberi ülésünkre írják össze, hogy mely
intézmények rendelkeznek honlappal, s melyik nem. Amelyik rendelkezik honlappal, az
milyen minőségű, tud-e majd az önkormányzat új honlapjához csatlakozni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság is egyetért a rendelettervezet elfogadásával.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a rendelet-tervezettel egyetért, a
javasolt módosítással együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
18/2016. (X. 25.) sz. önkormányzati rendeletet
a helyi közművelődésről
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A rendelet-tervezet 3. § második mondatát javaslom törölni, tekintettel arra, hogy az abban szerepelő rendeletek már hatályon kívül
vannak helyezve.
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a rendelet-tervezettel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
19/2016. (X. 25.) sz. önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.
(II. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
C s e p r e g h y Elelmér alpolgármester: A 15. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a Kalocsa Róza Kft. 2016. évi Üzleti Tervének módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést valamennyi önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen mindkét bizottság javaslatot tett a határozati
javaslat elfogadására.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni a határozati javaslatot.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel nincs kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. módosított Üzleti Tervének elfogadása
379/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2016.
évi módosított Üzleti Tervét, egyező 19.860 eFt tervezett
bevételi és 19.860 eFt tervezett kiadási oldallal tudomásul
veszi és elfogadja.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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C s e p r e g h y elemér alpolgármester: Javaslom a 16. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Kalocsa Róza Kft. póttámogatás iránti kérelme tárgyában készült.
Ezt az előterjesztést is valamennyi önkormányzati bizottság megtárgyalta, ezért kérem
javaslataikat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk meg az előterjesztést, ahol hasonló tartalmú döntés született. Mindkét bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot. Kérem, hogy a november 8-i megbeszélésen minden meghívott vegyen részt a feladatok egyeztetése, megbeszélése érdekében.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, hogy a Kft. a meghívottak elé dolgozzon ki olyan lehetőséget is, hogy az önkormányzati támogatás mértékét hogyan lehetne csökkenteni. Ne csak a fejlesztési elképzelések kerüljenek szóba.
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
J a n k ó Erzsébet ügyvezető: Korábban szóba került, hogy hány fő dolgozik a strandon? 1 fürdővezető, 1 karbantartó, és 2 fő úszómester, a többi személy közmunka program keretében volt foglalkoztatva. A 15 millió Ft a 4 dolgozó bérét, és a működési költséget tartalmazza.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Nem tudom, hogy a közmunkások milyen
munkát végeztek a fürdőben, de az ésszerűbb, pontosabb munkaszervezésen is el kellene gondolkodni. A megbeszélésünkön majd erre is ki fogunk térni.
Mivel nincs több kérdés, vélemény, kérem, aki elfogadja az előterjesztésben írt határozati javaslatot, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. vissza nem térítendő támogatása, Üzleti Tervének módosítása
380/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy gazdasági
társaságának, a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.nek a Borostyán Camping és Strandfürdő üzemeltetéséből
adódó fedezethiány ellentételezésére 2.500 eFt egyszeri
vissza nem térítendő támogatás nyújt. A Kft.-nek a fenti
támogatási összeget a 2016. évi Üzleti tervében szerepeltetnie kell.
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A 2.500 eFt vissza nem térítendő támogatás fedezetét az
önkormányzatnál a rendkívüli önkormányzati támogatás
képezi.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A 7. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítása tárgyában készült.
Az előterjesztést a Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A bizottsági ülésen mint volt települési háziorvos
szóltam hozzá az előterjesztéshez. Két észrevételem volt az előterjesztéshez:
A jövőben az ilyen rendelet-módosításokat, amely az alapellátást érinti, először a háziorvosokkal beszéljék meg, hogy a kommunikáció és a kapcsolat jó irányba terelődjön.
A háziorvosok a testületi ülésre sem kaptak meghívót, nem tudtak a rendelet módosításáról. Nem azért hívtam fel őket, hogy hangulatot keltsek, hanem azért, hogy érdeklődjek, hogy a háziorvosok jelenleg milyen körzethatárokkal rendelkeznek. Lehet, hogy a
tanyák nem voltak körzetekhez csatolva, de évek óta úgy történik a MEP finanszírozás,
hogy plusz havi 43.000.-Ft-ot fizet, a területalapú díjazásba bele számolják azt, hogy
külterületen is ellátják a feladatot. Most egy körzethez csatolták az összes tanyát. A tervezet szerint csak a reffi körzet fogja megkapni a területalapú támogatást, tehát a többi
körzetnek csökkenni fog a havi finanszírozási költsége. A szociális otthon, ahol 150
ember él, az is a reffi körzethez lett csatolva, de egy másik körzet szerződik rá.
A Hedvig doktornőnek van egy olyan betege, aki egy tanyán él, mely tanya, nem szerepel a rendelet-tervezetben. A 67-es major sem szerepel a rendelet-tervezetben. Mindezeket át kellene gondolni, s ezért kellett volna az előterjesztés elkészítése előtt a háziorvosokkal egyeztetni.
A rendelet-tervezetből az éppen ellátó orvos nevét nem kellene szerepeltetni, mert már
voltak és még várhatóan lesznek is nagyon rövid időn belül személyi változások, s akkor ismételten módosítani kellene a rendeletet.
Hedvig doktornő a Gimnáziumra, Általános Iskolára és az Óvodára szerződéssel iskolaorvosi szolgálatot működtet. A rendelet-tervezet alapján területi ellátási kötelezettséggel
lenne mindez szabályozva. De a területi ellátási kötelezettséget csak a településen élő
lakókra lehetne meghatározni.
A várható változások miatt nem javaslom a rendelet-tervezetet megküldeni a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézetnek véleményezésre.
A bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A határozati javaslatban írt határidő tartható?
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Elképzelhető, hogy meg fog érkezni valamennyi vélemény, és az összes körzeti orvos
véleménye is ide fog kerülni?
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A határidőt nem tudom garantálni. Ezért a határozat határidejét a következők szerint javaslom módosítani: vélemények megérkezését
követő soros ülés.
A rendelet-tervezet beterjesztésére azért került sor, mert az előző rendelet nem felel meg
bizonyos követelményeknek. Folyamatban van egy kormányhivatali célvizsgálata is.
Annak az eredményét is célszerű lenne megvárni. A régi rendelet már nem jogszabályszerű, ezért tartottam fontosnak, hogy új formába kerüljön megfogalmazásra a rendelet.
A körzetbeosztáshoz nem nyúltunk, az a korábbi, hatályos rendelet alapján került meghatározásra, ezért nem folytattunk le előzetes egyeztetést. Most határozati javaslatot fogadna el a Képviselő-testület arról, hogy a rendelet-tervezetet a véleményezésre jogosultaknak megküldhessük. A visszaérkezett vélemények alapján lehet, hogy hosszabb
egyeztetéseket kell majd folytatni az orvosokkal. Ha körzetmódosításra érkezne javaslat, az egy nagyon alapos előkészítést igényel, mert annak esetleg anyagi következményei is lehetnek az önkormányzatra nézve. A most megküldött körzethatárok a régi rendelet körzethatáraival teljesen azonosak. A vélemények megismerését követően tárgyalhat majd a Képviselő-testület arról, hogy a körzetmódosítást is indokoltnak tartja-e, és
az előkészítő folyamatok is ekkor lesznek lefolytathatók.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Egyértelmű, amit Jegyző asszony kér, de számomra az is elfogadható, hogy a rendelet-tervezet nem jó. Biztos, hogy a rendelettervezet módosulni fog.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A nevesítést a rendelet-tervezetből javaslom törölni,
mert az orvosok folyamatosan változhatnak. Ezt most két körzetben is előre látható változások is indokolják.
Iskolaorvosi ellátásoknál sem nevesíteném az ellátó orvos személyét. Pl.: Az önkormányzat látja el gyermekorvossal szerződés szerint, és megjelölve az intézményeket.
A külterületeknél félmilliós mínusz lesz a körzeteknél.
A védőnői körzetnél pongyola megfogalmazás van. Helyette javaslom: Ami az elmúlt
14 évben szokásjoggá vált, a tanyabeosztás maradjon meg. Erről kérdezzük meg a háziorvosokat. Így megmarad a háziorvosok finanszírozása is, és nem lesz vita tárgya sem.
Ezekkel együtt elfogadható a rendelet-tervezet.
S z é n á s i István alpolgármester: Szabad orvosválasztás van az országba. Ha a beteg
nem ahhoz az orvoshoz megy, ahova területileg tartozik, akkor melyik orvos kapja a
pénzt a beteg után?
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A háziorvosi finanszírozás döntően két részből áll,
amit a MEP-től kapunk. Egyik a terület alapú finanszírozás, a másik a kártyapénz. A területalapú finanszírozást az alapján kapja a háziorvos, hogy területi ellátási kötelezettséggel hány főre rendelkezik, illetve kap külterületi díjat akkor, ha van külterületi ellátási kötelezettsége is. Ha bejelentkezik, az adott orvoshoz valaki, és van az orvosnak is
mérlegelési joga. Nem csak a betegnek van szabad orvosválasztási joga, hanem az or-
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vost is védi a törvény. Az orvos is meghatározhatja, hogy kit szeretne ellátni, és kit nem,
kivétel a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező utcákat, területeket. Sajnos vannak
olyan viták, hogy egy-egy beteget kénytelenek vagyunk a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvoshoz küldeni.
S z é n á s i István alpolgármester: Területi ellátási kötelezettség szerint ha az adott orvoshoz tartozik egy beteg, ezért az orvos megkapja a pénzt, de a beteget ténylegesen
egy másik háziorvos látja el, aki megkapja a 100 Ft-os kártyapénzt.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Az az orvos jár rosszul, aki ellátja azt a beteget, aki
nem a saját területi ellátási kötelezettségébe tartozik, mert Ő a TEK-es pénzt nem kapja
meg a betegért. A TEK csak abban jelentős, hogy van-e külterület, vagy nem.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A visszajött vélemények után tárgyalja meg a
Kulturális és Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet, s azt követően kerüljön vissza a
testület elé az előterjesztés.
P a p p Zoltán képviselő: Az Egészségfejlesztési Intézet véleménye alapján kellene
aktualizálni a rendeletet a háziorvosok megkérdezése után.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Csak a háziorvosoknak küldjék el a rendelet-tervezetet,
azt követően a MEP-nek.
S z é n á s i István alpolgármester: Tudjuk, hogy rövidesen lehet, hogy változások
lesznek a háziorvosi ellátásban. Akkor ismételten tárgyalni fogjuk a rendelet-tervezetet?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Igen. A jelenleg hatályban lévő rendelet régi
és rossz, menet közben ha lesznek változások, akkor ismételten módosítani kell majd.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A Képviselő-testület most nem rendeletet alkot. A
beterjesztett rendelet-tervezetet véleményeztetni kell. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől is jöhet olyan szakmai vélemény, amit be tudunk építeni az új rendelettervezetbe. Az elmondottak szerint a jelenlegi körzethatárok sem megfelelők, mert nem
az alapján működnek a háziorvosi körzetek. Azt látom, hogy nem indokolatlanul került
beterjesztésre az új rendelet-tervezet. Akár többször is vissza lehet hozni a tervezetet, a
véleményezésre jogosultak is adhatnak olyan javaslatot, amit alkalmaznunk kell, vagy
lehet. A határozati javaslat határidejének módosítása indokolt úgy, hogy a szükséges
egyeztetések lefolytatását követő soros ülés, legkésőbb a 2017. januári ülés legyen.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem,
aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal egyetért, annak határidejének módosításával, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Egészségügyi alapellátási körzetek tervezete
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381/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
rendelet-tervezetet a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és azt jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet véleményezés céljából küldje meg az alapellátást végző háziorvosoknak, házi gyermekorvosnak, fogorvosoknak, védőnőknek, valamint Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.).
A véleményezett rendelet-tervezetet a Képviselő-testület
soron következő ülésére terjessze elő.
Határidő: a szükséges egyeztetések lefolytatását követő
soros ülés, legkésőbb a 2017. januári ülés
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
Dr. Fritz Izabella képviselő elment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő.)
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a bérbe adható belterületi kertek meghirdetése tárgyában készült.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen tárgyaltuk.
Mindkét bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Bizottsági ülésen szóba került, hogy az Élet Útja Szövetkezet által használt ingatlanokra
kötött bérleti szerződésektől a Szövetkezet eláll, s azokat is lehetne hasznosítani. A
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó kérelműket írásban
fogják majd benyújtani.
K á l m á n András képviselő:A Szövetkezet összehívására sor fog kerülni azért is,
mert március 1-től lehet majd benyújtani egy projektet. A Szövetkezetek mezőgazdasági
tevékenységet nem folytathatnak. Ezért kérjük majd a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.
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 a határozati javaslattal
egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
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határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Belterületek meghirdetése bérletre
382/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 15162/10 hrsz-ú, Hódmezővásárhelyi Beépítetlen terület elnevezésű, 861 m2 alapterületű ingatlanának a Településgazdálkodási Kft. által tervezett hasznosításáról készüljön előterjesztés a novemberi soros ülésre.
A Mezőkovácsháza 2922 hrsz-ú, 67-es majorban található
zártkert ingatlanát 789 m2 alapterülettel 5 gazdasági évre
történő hasznosításra/bérletre meghirdeti.
Határidő: - novemberi soros ülés
- a hirdetmény helyben szokásos módon történő
megjelenítésére: november 15.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A 9. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a vízi közmű bérleti szerződés módosítása tárgyában készült.
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 elfogadásra javasoltuk mind az öt határozati javaslatot.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? Mivel nincs kérdés és vélemény, 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: Ivóvíznél jelentkező negatív eredmény kiegészítési kötelezettség elengedésének kérése
383/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kftnél, hogy a Bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletének VI. Az elszámolás rész harmadik bekezdése alapján
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engedje el Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának az
ivóvíz ágazat esetében 2015. évre megállapított 3.250 e Ft
összegű negatív eredmény kiegészítési kötelezettség megfizetését.
Határidő: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. értesítésére
azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: 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: Bérleti- üzemeltetési szerződés módosításának kezdeményezése a Gyulai Közüzemi Kft. felé
384/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával kezdeményezi a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. felé a Felek között létrejött Bérletiüzemeltetési szerződés módosítását az alábbiak szerint:
A szerződés 2. sz. melléklete VI. Az elszámolás részének
egyes bekezdésében „az árbevétel” szövegrész helyébe „a
szűkített önköltség” szöveg kerüljön. Továbbá a második
bekezdés 2. pontja helyébe az alábbi szöveg kerüljön:
„A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés
alapján történő vízi közműrendszer üzemeltetéséért a vízi
közmű szolgáltató (Üzemeltető) semmilyen külön költségtérítést nem kérhet az Ellátásért Felelősöktől.”
Határidő: a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. értesítésére:
azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki 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: a Gyulai Közüzemi Kft. 2015. évi beszámolója felülvizsgálatának kezdeményezése
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385/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával kezdeményezi a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlése felé, hogy a Kft. 2015.
évi beszámolóját vizsgálja felül, különös tekintettel a költségeknek a tagtelepülések közötti felosztására. A felülvizsgálat költségét a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. viselje.
Határidő: a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. értesítésére:
azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki a 4. 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: a Gyulai Közüzemi Kft. Felügyelő Bizottsági tagok visszahívásának kezdeményezése
386/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával kezdeményezi a Társaságnál a
jelenlegi Felügyelő Bizottsági tagok – a kisebbségi üzletrésszel bíró tagönkormányzatok Felügyelő Bizottsági tagokkal szembeni bizalmatlansága címén történő - visszahívását és új tagok megválasztását.
Határidő: a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. értesítésére:
azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki az 5. sz. határozati javaslattal
egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: a Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlése összehívásának kezdeményezése
387/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. kisebb-
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ségi üzletrésszel bíró tagja, jelen határozatával arról dönt,
hogy a Ptk. 3:103 § (1) bekezdése alapján kezdeményezi a
Kft. ügyvezetésénél a taggyűlés összehívását.
A taggyűlés összehívásának oka:
1. a víziközmű-szolgáltatás nyújtására létrejött Bérletiüzemeltetési szerződés módosítása;
2. a 2015. évi beszámoló Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
által történő felülvizsgálata különös tekintettel a költségeknek a tagtelepülések közötti felosztására;
3. a Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak visszahívása, új
tagok megválasztása.
A taggyűlés összehívásának célja: a kisebbségi üzletrészszel bíró tag-önkormányzatok érdekeinek védelme, továbbá a negatív eredmény települések általi kiegészítésének
eltörlése, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Alapelvek 1. § (h) pontja szerinti a költségmegtérülés elvének
érvényre juttatása.
Határidő: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. értesítésére
azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A 11. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a DIGI Távközlési Kft. víztornyon történő bázisállomás létesítésének tárgyában
készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A bizottságok elfogadásra javasolták a határozati javaslatot.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: 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: DIGI Távközlési Kft. víztorony használata
388/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a DIGI Táv-
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közlési Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) antennatelepítéséhez – a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
és a Végegyháza Község Önkormányzata közös tulajdonában álló, Mezőkovácsháza, 1038/2 hrsz.-ú un. víztornyon – elviekben hozzájárul.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Mezőkovácsháza, Táncsics u. 78/A. sz. alatti ingatlan felajánlása tárgyában készült.
Előzetesen az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottságok tárgyalták
az előterjesztést, kérem véleményüket ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes bizottsági ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol
mindkét bizottság a határozati javaslatot javasolta elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: A felajánlott ingatlan városunkban hosszú évtizedeken át
nagy tiszteletben, magas színvonalú szakmai tudással dolgozó Dr. Tompa Ferenc által
lakott ingatlant az özvegy kínálta fel. Van-e lehetőség arra, hogy a hirdetőtáblánkon,
vagy a város honlapján az ingatlanhirdetést megjelentessük?
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Magánszemélyek hirdetéseit honlapunkon nem
tudjuk nyilvánosságra hozni. A hirdetőtáblánkon ha van hely, oda ki tudjuk helyezni.
Internetes portálon történő megjelentetésre a Könyvtárban segítséget tudnak adni
amennyiben kérik.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A doktorúrnak van kettő jól képzett fia, unokája, stb.,
akik a nagyszülő segítségére tudnak lenni. Nem hiszem, hogy a mi dolgunk az, hogy
magánszemélyek hirdetéseit megjelentessük.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Ezzel egyetértek. Mivel nem hangzott el több
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: Dr. Tompa Ferencné felajánlásának elutasítása
389/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a dr. Tompa
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Ferencné 1/1 tulajdonát képező, Mezőkovácsháza, Táncsics Mihály utca 78/a. szám alatti, 2222/2 hrsz-ú, un. „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” jelölésű, 2099 m2
alapterületű ingatlan megvásárlására fedezet hiányában
nem kíván vételi ajánlatot tenni.
Határidő: az Eladó értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A 14. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a 2016. évi munkaterv módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérném javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot. Ehhez kapcsolódik a sokat emlegetett november 8-i össz önkormányzati bizottsági ülés.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Javaslom, hogy a fürdő
működésével kapcsolatos megbeszélés ne legyen a bizottsági ülés része. A fürdővel
kapcsolatos megbeszélés nem fog a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódni, ezért a
jegyzőkönyv időbeni elkészítését esetleg az ülés elhúzódása miatt ne hátráltassa.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Ezzel egyetértek, a fürdővel kapcsolatos
megbeszélés ne legyen a bizottsági ülés napirendje. Az egy teljesen külön megbeszélés,
egyeztetés legyen.
Mivel több vélemény nincs, 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: Képviselő-testület munkatervének módosítása
390/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
A 2016. november 3. napjára tervezett testületi ülés időpontját 2016. november 10. napra módosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 18. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás delegált tagjainak módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az előterjesztés megtárgyalását követően a bizottság javaslatot tett a határozati javaslat elfogadására.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni. Kérem,
aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába új
személyek delegálása
391/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába Varga Gusztáv polgármestert, akadályoztatása esetére Csepreghy Elemér alpolgármestert delegálja.
Határidő: a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati
Társulás 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 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Társasági Szerződés módosítása tárgyában készült. Ehhez az ülés előtt készült egy újabb határozati javaslat is.
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 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?
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Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt 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: Gyulai Közüzemi Kft-vel kötött Társasági Szerződés módosításának elutasítására javaslat
392/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy nem javasolja
a Taggyűlésnek a Társasági Szerződés módosítás elfogadását.
A Testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a
Taggyűlésen a jelen határozatban foglalt álláspontját képviselje.
Határidő: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. értesítésére
azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom az ülés megkezdése előtt kiadott
következő határozati javaslatot is elfogadni. „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő Testülete arról dönt, mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. tagja, hogy
a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2016. október 5-én tartott taggyűlésen hozott taggyűlési határozatait a rendelkezésre álló határidő alatt jogi szakértővel történt egyeztetés
után - amennyiben megtámadási ok áll fenn - támadja meg a Gyulai Törvényszéken.
A taggyűlési határozatok megtámadásának oka: A Kaszaép Kft. Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. tagjegyzékben történő átvezetése határidőben nem történt meg, így a
taggyűlés összehívása szabálytalan volt.
Határidő: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester”
Kérem, aki a fenti 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: Gyulai Közüzemi Kft taggyűlési határozatának megtámadása
393/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő
Testülete, mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. tagja ar-
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ról dönt, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2016.
október 5-én tartott taggyűlésen hozott taggyűlési határozatait a rendelkezésre álló határidő alatt jogi szakértővel
történt egyeztetés után - amennyiben megtámadási ok áll
fenn - támadja meg a Gyulai Törvényszéken.
A taggyűlési határozatok megtámadásának oka: A
Kaszaép Kft. Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. tagjegyzékben történő átvezetése határidőben nem történt meg,
így a taggyűlés összehívása szabálytalan volt.
Határidő: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. értesítésére
azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 20. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Zsoga-Plusz Kft. felszámolása kapcsán a Mezőkovácsháza, 270/1 hrsz-ú ingatlan értékesítési ajánlata tárgyában készült.
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, és mindkét bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom
az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Volt Mozi épület megvásárlásának elutasítása
394/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy az MTGHolding Kft. MTGFA-146-21/11 iktatószámú megkeresése alapján az 5800 Mezőkovácsháza, 270/1 hrsz-ú (volt
mozi épület) ingatlant 34.000.000 Ft-os vételáron nem kívánja megvásárolni.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 21. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tárgyában készült.
Előzetesen valamennyi önkormányzati bizottság megtárgyalta az előterjesztést, ezért kérem javaslataikat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a rendelet-tervezetet elfogadni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. A 3. §-ban a „KOFOG” elnevezést
„COFOG”-ra kérjük javítani. A 11. § szövegét a következőre javasoljuk módosítani: „E
rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérdezem, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztés mellé csatolt rendelet-tervezettel, annak ismertetett módosításaival együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
20/2016. (X. 25.) sz. önkormányzati rendeletet
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II.
19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Szántód, Vörösmarty u. 9. sz. alatti önkormányzati üdülő karbantartása tárgyában készült.
Az előterjesztést előzetesen bizottságok nem tárgyalták.
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 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Szántódi üdülő karbantartására fedezet biztosítása
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395/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy helyt ad a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Szántód, Vörösmarty utca 7. szám alatti nyaraló karbantartására irányuló kérelmének és a kérelemben foglalt munkák elvégzésére bruttó 129.000,- Ft valamint élelmezési költségtérítésre és annak járulékaira bruttó 72.000,- Ft-ot biztosít a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. részére az általános célú tartalék terhére.
A Kft. az elszámolás keretében a beszerzett és beépített
anyagok számláinak másolatával, és az elvégzett munkákat folyamatos fotózásával dokumentálja, és ezeket átadja
a Műszaki Iroda részére.
Határidő: - a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.
értesítése a döntésről: azonnal,
- elszámolás határideje: 2016. december 15.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Táncsics u. 50. sz. alatti szociális bérlakás karbantartása tárgyában készült.
Az előterjesztést előzetesen bizottságok nem tárgyalták.
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 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Táncsics u. 50., Kinizsi u. 16, valamint a Móra u. 22/A. sz. alatti ingatlanok
felújítására fedezet biztosítása
396/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy az életveszély megszüntetése érdekében a Mezőkovácsháza Táncsics Mihály utca 50.
szám alatti bérlakás helyreállítására bruttó 100.000,- Ft-ot
biztosít, valamint a Kinizsi utca 16. illetve a Móra utca
22/A szám alatti önkormányzati bérlakások karbantartás-
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ára bruttó 500.000,- Ft-ot biztosít a működési célú tartalék
terhére.
A munkálatok elvégzésével megbízza a Mezőkovácsházi
Településgazdálkodási Kft.-t.
A Kft. az elszámolás keretében a beszerzett és beépített
anyagok számláinak másolatával, és az elvégzett munkákat műszaki átadás-átvétel keretében átadja a Műszaki
Iroda részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Pap Csaba ügyvezető
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A szóbeli 5. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a fogászati röntgenkészülék biztosítása tárgyában készült.
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. Fritz Izabella képviselő visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő
képviselők létszáma: 8 fő.)
K á l m á n András képviselő: A fogorvosi rendelők felújítására adtunk be pályázatot,
mely tartalmazza a röntgengép cseréjét. Ha a gépbeszerzés megvalósul, akkor megkezdett beruházásnak fog minősülni a pályázat. Ez nem gond. Ha nyer a pályázat, akkor a
gépbeszerzés költsége elszámolható lesz. A felhívás szerint 2014. január 1. után keletkezett költségeket engedi elszámolni a pályázat.
S z ű c s Judit képviselő: A facebookon a következő üzenet olvasható: Több barátom,
Dr. Lehoczki Tamás, Mikite Attila és Tasi János ajánlotta fel segítségét, és megtörtént a
fogászati rendelőben a röntgen szemrevételezése. Ezek szerint Polgármester úr dolgozik
az ügyön. Szerintem a novemberi fogászati hónapban be lesz üzemelve a készülék.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: 2 millió Ft-ról kell dönteni a Képviselőtestületnek, és a pályázat sikere egyáltalán nem biztos.
P a p p Zoltán képviselő: A pályázatnál nincs közbeszerzési kötelezettség, ami meghiúsítaná az elszámolást?
K á l m á n András képviselő: Az eszközök bruttó össz értéke sem haladja meg a közbeszerzési értékhatárt, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.
P a p p Zoltán képviselő: Az iparűzési adó hogyan nyújt fedezetet?
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett irodavezető: Fedezetet az iparűzési adóból származó
többletbevétel nyújt. E megfogalmazásra kérem javítani a határozati javaslatot.
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal és a fentiek szerinti pontosításával, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Fogászati röntgenkészülék beszerzése
397/2016. (X. 20.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fogászati alapellátás végzéséhez fogászati röntgen biztosítása mellett dönt.
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert a fogászati
röntgen készülék biztosítására maximum 2.000.000.-Ft-ig,
melyre fedezetet iparűzési adóból származó többletbevétel
nyújt 1.500.000.-Ft-ig, fejlesztési tartalék terhére pedig
500.000.-Ft.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

BEJELENTÉSEK
S z ű c s Judit képviselő: A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött, hogy az Adományok Házában a villany visszakötésre kerüljön. Be is számoltak róla, hogy e munkának a megrendelése megtörtént. Azonban a villanybekötés még nem történt meg. Tekintettel arra, hogy most már korán sötétedik, kérem, a bekötést sürgessük meg.
2015. augusztus 3-án Polgármester úrhoz intézett levelemre milyen eljárásmód szerint
nem kaptam választ, csak most?
S z é n á s i István alpolgármester: Az Orosházi utcában, ahol az önkormányzati lakások vannak, van egy villanyoszlop, oda szeretnénk egy közvilágítást kérni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A reformátuskovácsházi állatpiacnál világító lámpatesteket át lehetne helyezni, mert ott viszont nincs szükség közvilágításra.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A válaszadás az én figyelmemet kerülte el, elnézést
kérek.
S z é n á s i István alpolgármester: Tegnap felkeresett a reformátuskovácsházi körzeti
megbízott, Polgármester úrnál tárgyaltunk. Szeretnék, ha reffen is tudnánk kihelyezni
kamerákat. Kérem, nézzék meg, hogy azon a településrészen a feltételek rendelkezésre
állnak-e.
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A közbiztonsági fórumon jeleztem a Kapitány
úr felé, hogy lejárt az első kameratelepítés öt éves fenntartási időszaka. Akkor kértem
javaslatot arra, hogy véleményük szerint hova tudjuk áthelyezni a kamerákat, hol látják
azokat ésszerűnek és szükségesnek. Mi várjuk a kapitányság javaslatait.
Meg kell nézni, hogy az optikai kábel ki van-e építve. Kérem, írásban is kérjük meg a
Kapitány úr véleményét, javaslatát a kamerák helyére vonatkozóan.
Mivel több bejelentés nincs, köszönöm a megjelenést, a nyílt ülést 16 óra 20 perckor
bezárom.
K.m.f.

Varga Gusztáv
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

Csepreghy Elemér
alpolgármester

Papp Zoltán
jkv. hitelesítő

