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

ber 24-én 13 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén 
 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv polgármester 

Csepreghy Elemér                 alpolgármester 
Szénási István                        alpolgármester 
Dr. Fritz Izabella  
Papp Zoltán 
Sütő Lajos 
Zábrák Istvánné                     képviselők 

 
 
 
Távolmaradásukat bejelentették: 

 
Kálmán András 
Szűcs Judit  képviselők 

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

Béres István főépítész 
Dr. Spiák Ibolya Vis Medica Kft. ügyvezetője 
Dr. Hedvig Beáta gyermek háziorvos 
Dr. Tatár Márta háziorvos 
Dr. Fodor József háziorvos 
Bontovics Krisztián az Innovációs Oktatási és Közösségi Központ ve-
zető munkatársa 
Szarka Anikó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés 
Megyei Kirendeltségének munkatársa   
Hagya Dorián FIDESZ helyi szervezet képviselője 
Nagyné Csiffáry Anna, 
Kovalik Angéla intézményvezető  
Albertus László könyvtárigazgató 
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
Jankó Erzsébet ügyvezető 
Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
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1 fő érdeklődő állampolgár 
     
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Dr. Spiák 
Ibolyát a Vis Medica Kft. ügyvezető igazgatóját, jegyző asszonyt, intézményvezetőket, 
meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van, Szűcs Judit és Kálmán András 
képviselők bejelentették távolmaradásukat, Szénási István alpolgármester úr később fog 
megérkezni.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés 
megkezdése előtt kiadott  
- belterületi kertek haszonbérlete, 
- számlavezetés hozzájárulás és Erzsébet utalvány kifizetés,  
- közfoglalkoztatottak év végi jutalmazása,  
- a Csanád Vezér Általános Iskola játszótéri eszközeinek karbantartási kiadásainak, va-

lamint a 
- Mezőkovácsházi Torna Egylet támogatási kérelme, 
- Vízmű dolgozók béremelési kérelme, 
- Képviselő-testület 235/2016. (IX. 22.) sz. határozatának visszavonása és Szabóné Dr. 

Rónavölgyi Erzsébet háziorvos kérelme tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a 
Képviselő-testület vegye napirendjére.  

 
Kérem, aki ezzel 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: Előterjesztések napirendre vétele 
 

413/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  
- belterületi kertek haszonbérlete, 
- számlavezetés hozzájárulás és Erzsébet utalvány kifize-

tés,  
- közfoglalkoztatottak év végi jutalmazása,  
- a Csanád Vezér Általános Iskola játszótéri eszközeinek 

karbantartási kiadásainak, valamint a 
- Mezőkovácsházi Torna Egylet támogatási kérelme, 
- Vízmű dolgozók béremelési kérelme 
- Képviselő-testület 235/2016. (IX. 22.) sz. határozatának 

visszavonása és Szabóné Dr. Rónavölgyi Erzsébet házi-
orvos kérelme tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket 
a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.  

 
 



 3 

 
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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
   

414/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. november 24-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 kö-

zött történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) Települési főépítész beszámolója tevékenységéről 

Előadó: Béres István főépítész 
 

3.) Tájékoztató a Járóbeteg Szakellátó működtetésének éves tapasztalatairól 
Előadók: Vis Medica Kft. ügyvezetője és 

Dr. Csernai Katalin Kft. ügyvezetője 
 
4.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről 

Előadók: háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvosok 
 

5.) Beszámoló a térítésmentes használatra átadott Táncsics u. 42. sz. alatti 
önkormányzati ingatlan hasznosításáról 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
6.) Beszámoló a Magyar Államtól ingyenes önkormányzati tulajdonba vett 

ingatlanok intézményi hasznosításáról (Tájház, Táncsics u. 26., Alkotmány 
u. 56.) 
Előadók: Kovalik Angéla és Albertus László intézményvezetők 
 

7.) Türr István Kutató és Képző Intézet beszámolója a vagyonkezelésbe vett 
önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról 
Előadók: Türr István Kutató és Képző Intézet és Vagyonkezelő 
 

8.) Előterjesztések 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében módosítást 
szükséges végezni, tekintettel arra, hogy több olyan előterjesztés szerepel napirenden, 
melyekről a döntést az ügyintézőknek soron kívül továbbítani kell.  
 
Ezért először javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a folyószámlahitel felvéte-
le tárgyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, 
kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
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: Folyószámlahitel felvétele  

 
415/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
OTP Bank Nyrt-től folyószámlahitel felvételéről dönt az alábbiak sze-
rint: 
 
- Az ügylet megnevezése: éven belüli folyószámla hitel 
- Összege: maximum 45.000.000,- Ft 
- A hitel törlesztése: számlára érkező jóváírásokkal folyamatosan,  
- A hitel végső lejárata: 2017. december 29. 
- A hitel biztosítéka: az Önkormányzat költségvetése. 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást 
ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyi-
ben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fi-
zetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szük-
séges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés 
fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támoga-
tások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a 
helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szük-
séges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 
  
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafi-
zetéséért és a mindenkori éves költségvetésébe történő betervezéséért. 
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő 
megállapodásra és a hitelszerződés aláírására. 
 
A folyószámlahitel kamatára, és a szerződéskötéshez kapcsolódó 
egyéb költségekre 2.000 eFt kerüljön betervezésre a 2017. évi költ-
ségvetésben. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 13. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. folyószámla hitelének kezességvállalása 
tárgyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság mindkét határozati ja-
vaslatot elfogadni javasolja.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
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: Településgazdálkodási Kft. hitelfelvételéhez hozzájárulás 

  
416/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárulását adja a Mezőkovácsházi Település-
gazdálkodási Kft. által az OTP Bank Nyrt-től 5 millió fo-
rint folyószámlahitel egy évre történő felvételéhez műkö-
dőképesség fenntartása céljából. A hitel végső lejárata: 
2017. december 31. 
 
A hitel visszafizetésének biztosítékául Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzata kezességet vállal. Az önkormány-
zat a kezességvállalását a hitel visszafizetésére a minden-
kori éves költségvetésében a kötelezettségek között szere-
pelteti.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalási megál-
lapodás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. hitelfelvétele kezességvállalási díja  

  
417/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 5 
millió Ft-os folyószámla hitelének egy évre történő felvé-
teléhez vállalt önkormányzati kezességhez, a kezességvál-
lalással biztosított összeg (5.000.000.-Ft tőke és járuléka 
erejéig) után egyszeri 1%-os, összesen 50.000.-Ft kezes-
ségvállalási díjat állapít meg. A kötelezett a megállapított 
kezességvállalási díjat a folyószámla hitelszerződés meg-
kötését követő 30 napon belül köteles az Önkormányzat 
11733034-15344100 számú számlájára való átutalással 
megfizetni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a ke-
zességvállalási díjról szóló szerződés aláírására. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  Pap Csaba Mihály ügyvezető 
 
 
  
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: Van-e kérdés, vélemény az írásos beszámolókkal kap-
csolatban?  
 
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: Határozatok végrehajtása 

   
418/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 350/2016. (IX. 22.), 351/2016. (IX. 22.), 
358/2016. (IX. 22.), 366/2016. (X. 6.), 377/2016. (X. 20.), 
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382/2016. (X. 20.), 383-387/2016. (X. 20.), 392, 
393/2016. (X. 20.), 394/2016. (X. 20.), sz. kt. határozatok 
végrehajtásáról, valamint a polgármester és 
alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről, 
valamint a bejelentésekre tett intézkedésekről szóló 
beszámolókat elfogadja.  
 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Települési főépítész beszámolója tevékenységéről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Béres István 

 főépítész 
 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Városfejlesztési Bizottság meg-
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
és javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni. Főépítész úr beszá-
molójától látható,hogy jövő évben nagyon sok munka lesz, melyhez jó egészséget kí-
vánunk.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kiegészítésre megadom a szót főépítész úr számára.  
 
B é r e s   István főépítész: Egy korszakváltás közepén vagyunk, aminek már a törvényi 
háttere megszületett, de az ehhez szükséges Kormányrendelet-tervezetét láthattuk csak.  
A jogszabályok megjelenését várjuk. 2016. december 31. a rendezési terv módosításá-
nak végső időpontja. Más szemléletű szabályozási rendszer fog életbe lépni, ami csök-
kenti a HÉSZ tartalmát, viszont helyette egy új, településképi önkormányzati rendelet 
fogja a helyi specialitások szabályozását biztosítani. Ennek alapja az új arculati kézi-
könyv, ami egy részletes település-szerkezeti, településképi beépítési módokat, terület-
használatot jelentő vizsgálat. Reméljük, hogy az új rendszernek megfelelő munka el-
végzésekor még szélesebb körben tudjuk majd a város, intézményei és a lakosság szá-
mára a fejlesztési lehetőségeket biztosítani.  
 
Ebben az évben többször a településen járva, azt állapíthattam meg, hogy már látni lehet 
az elmúlt, és az idei év munkáját a település arculatán, a változás szembetűnő.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
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: Főépítész beszámolójának elfogadása 
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419/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Béres István települési főépítész 2016. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját elfogadja, egyúttal köszö-
netét fejezi ki a főépítészi tevékenység magas színvonalú 
ellátásért.  
 
Az állandó jellegű főépítészi feladatokon túlmenően a 
Képviselő-testület fontosnak tartja az új településrendezési 
eszközök elkészítésében való folyamatos közreműködést 
az elkövetkezendő években. 
  
Határidő: főépítész tájékoztatására: 15 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
Szénási István alpolgármester megérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő 
képviselők létszáma: 7 fő.)  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 20. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata és módosítása tárgyában készült. Az előterjesz-
tést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem ja-
vaslataikat ismertetni.  
  
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, és mindkét bi-
zottság javasolja a határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet elfogadni.  
    
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
B é r e s   István főépítész: A rendelet-módosítás a rendelet tartalmát nem változtatja. A 
Békés Megyei Kormányhivatal munkatársai a megye minden településén felülvizsgálták 
a helyi Építési Szabályzatokat, a magasabb szintű jogszabályokkal azt összevetették, s 
ahol szükséges volt, kérték a módosítás elvégzését. Új jogszabály-alkotási törvényt 
használunk, ami azt az elvet viseli, hogy egy témát egy jogszabályban kell szabályozni. 
Ez sajnos nem minden esetben segíti a jogalkalmazók munkáját, mert minden jogsza-
bályt felül kellene vizsgálni ahhoz, hogy az adott témában Őt korlátozza, vagy szabá-
lyozza-e valami.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több 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: Helyi Építési Szabályozás módosításának szükségessége 
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420/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a település helyi építési szabályozásáról szóló 
46/2004. (XII. 31.) ÖR. számú rendeletet (továbbiakban 
HÉSZ) felülvizsgálta. A felülvizsgálat keretében megálla-
pítja, hogy a HÉSZ módosítása szükséges a magasabb 
szintű jogszabályok változása miatt, azokhoz igazodóan.  
Szakmai, szabályozási jellegű módosításokat nem tart 
szükségesnek. 
  
A HÉSZ veszélyeztetett területekre vonatkozó előírásokra 
és a katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatá-
rozott elégséges védelmi szint követelményeire vonatko-
zóan felmerült hiányos előírásokat a településképi rende-
letben és arculati kézikönyvben kívánja szabályozni az 
azok tartalmát megállapító kormányrendeletek hatályba 
lépését követően, legkésőbb 2018. december 31-ig. 
  
Határidő: - rendeletmódosításra: azonnal,  

- egyebekben értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki az előterjesztés mellé csatolt rendelet-
tervezettel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 

21/2016. (XI. 29.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
a település helyi építési szabályozásáról szóló 46/2004. 
(XII. 31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 

 
 
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a Járóbeteg Szakellátó működtetésé-

nek éves tapasztalatairól 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Vis Medica Kft. ügyvezetője és 

Dr. Csernai Katalin Kft. ügyvezetője 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Kulturális és Szociális Bizottság 
megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  



 10 

 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság ülésén mindkét 
szolgáltató ügyvezetője jelen volt, a bizottság hosszan tárgyalta a témát. Több probléma 
felmerült, ilyen a nagyértékű eszközök javítása, az önkormányzat és a szolgáltató közöt-
ti együttműködés, ahol Polgármester úr ígéretet tett arra, hogy a decemberi testületi 
ülésre a Vis Medica Kft-vel kötött Együttműködési Megállapodásunkat újra tárgyal-
nánk. Mindkét szolgáltatónak a beszámolóját a bizottság javasolja elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Szóbeli kiegészítésre megadom a szót Spiák Ibolya 
főorvos asszonynak. 
 
Dr. S p i á k   Ibolya ügyvezető: Polgármester úrral minden találkozás alkalmával 
megbeszéljük, hogy esetleg miért kell többet várni egy labor vizsgálatra, ultrahang vizs-
gálatra, stb. Az elmúlt év elég sok nehézséget hozott az intézmény életébe annak ellené-
re, hogy a Kormánynak számos pozitív intézkedése volt, amely az egészségügyi ellátó-
rendszert javította, de ez elsősorban az alapellátást és a kórházakat érintette. A járóbeteg 
szakellátás mindig egy kicsit mostoha gyermek volt, ez a helyzet most sem változott.  
 
Továbbra is él a teljesítmény volumen korlát, amely meghatározza az intézmény bevé-
telét. Ez azt is meghatározza, hogy mennyi beteget tudunk ellátni. Mi ennél több beteget 
is el tudnánk látni, de csak ennyire van finanszírozás. Ha több beteg érkezik, akkor azt a 
Kft-nek kell plusz forrásokból teljesítenie.  
 
Ebben az évben már kettő alkalommal csökkentették a járóbeteg intézmények bevétele-
it. Ennek utána néztem. Ennek oka a következő: a szakmapolitikának két fontos alappil-
lére van, az alapellátás és kórházi ellátás. Az alap és a kórházi ellátás került megerősí-
tésre. Jelentős béremelések történtek a kórházakban, ott a beszállítói számlákat is a 
Kormány kiegyenlítette, és az alapellátás is több bevételhez jutott.  
 
A járóbeteg-ellátás feladatából adódik az, hogy egy kicsit háttérbe szorul. Az alap és a 
kórházi ellátás között van az intézményünk. A járóbeteg-szakellátás arra hivatott, hogy 
a háziorvos, szakorvos kérésére az előre tervezhető vizsgálatokat elvégezze, és a bekül-
dő orvos rendelkezésére bocsássuk. Ez nagyon fontos feladat.  
 
A rekonstrukció kapcsán igen nagyértékű műszerek, épületgépészeti elemek kerültek 
beépítésre. Ezeknek a meghibásodását, amortizációját, karbantartásra szánt költségeit az 
OEP szintén nem fedezi. A gyógyításra szánt pénzből kell ezeket a problémákat is meg-
oldani. Az önkormányzat a fenntartó, az épületgépészeti elemek és a nagyértékű műsze-
rek is az Ő tulajdonát képezi. Ezért kérem, hogy annak érdekében, hogy a továbbiakban 
is stabil maradjon a járóbeteg szakellátás, s ne kelljen a gyógyítástól elvonni a pénzt, le-
gyen segítségünkre, és tárgyaljuk újra a köztünk lévő szerződés ezen pontját. Úgy tu-
dom, a kérésem meghallgatásra talált, s a következő ülésén tárgyalja a Képviselő-
testület.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Elhangzott, hogy több beteget is el tudnának látni, de 
a volumenkorlát nem engedi. Nem lenne mód térítéses vizsgálatok bevezetésére?  
 
Dr. S p i á k   Ibolya ügyvezető: Ha az önkormányzat ehhez hozzájárul, és a MEP is 
engedélyezi, akkor alkalmazható lenne. Egy szűk körnek segítséget jelentene. Ezt a te-
vékenységet csak a finanszírozott órán felül tudnánk végezni.   



 11 

 
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Kérem Jegyző Asszonyt, hogy a decemberi testületi 
ülésre készüljön előterjesztés a Kulturális és Szociális Bizottság ülésén elhangzottakról. 
Tájékoztassuk a Képviselő-testületet a nagyértékű gépekről, amelyek az önkormányzat 
tulajdona. Vizsgálják meg a gépek biztosításait, mert tudomásom szerint az Önkor-
mányzatnak és a vállalkozónak is más-más a biztosítója. Ez később ne okozzon problé-
mát akkor, ha nekünk kell a nagyértékű gépeket javíttatni.    
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: A bizottsági ülésen elhangzottakkal, és most alpol-
gármester úr javaslatával együtt egy új határozati javaslatot javaslok elfogadni a követ-
kezők szerint: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról 
dönt, hogy kerüljön felülvizsgálatra a Vis Medica Kft-vel fennálló feladat-ellátási szer-
ződés a nagyértékű tárgyi eszközök javításának tekintetében. Az előterjesztés arra is tér-
jen ki, hogy a tárgyi eszközök biztosítása hogyan változna meg. A szerződés esetleges 
módosítására készüljön javaslat.  
 
A Műszaki Iroda tekintse át a járóbeteg szakellátó épületgépészeti berendezéseinek kar-
bantartásával, javításával összefüggő kötelezettséget. Erről a decemberi soros ülésre ké-
szüljön előterjesztés.”   
 
Bizottsági ülésen felmerült a fizikoterápiás helyszín, a Hősök tere 8. sz. alatti épület 
megvásárlása. Szintén javaslom, hogy határozattal döntsön erről a következők szerint: 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy kerül-
jön megvizsgálásra a Mezőkovácsháza, Hősök tere 8. sz. alatti, jelenleg a Vis Medica 
Kft. tulajdonát képező, de a járóbeteg szakellátáshoz használt épület önkormányzati tu-
lajdonba vételének, megvásárlásának lehetősége. Erről a 2017. márciusi soros ülésre ké-
szüljön előterjesztés a Képviselő-testület elé.” 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Kft. és az Önkormányzat között lévő szerződés fe-
lülvizsgálata indokolt, mert az épület rekonstrukciójával egyidejűleg nagyon sok 
nagyértékű eszköz került beépítésre, ami az önkormányzat tulajdona, s ezen eszközök 
javítási költsége igen magas. A jogszabályok alapján át kell tekinteni, hogy mi a mű-
ködtető és a tulajdonos feladata. Erről készül előterjesztés a decemberi ülésre.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. 
határozati javaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Vis Medica Kft. tevékenységéről beszámoló elfogadása 
 

421/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat tulajdonában álló járóbeteg 
szakellátó intézmény működtetését feladat-ellátási szerző-
dés keretében meghatározott óraszámban ellátó Vis 
Medica Kft.-nek az egyéves egészségügyi szakellátási te-
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vékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt el-
fogadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fe-
jezi ki a Vis Medica Kft. alkalmazásában álló egészség-
ügyi szakembereknek a beszámolási időszakban végzett 
munkájukért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal is 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: dr. Csernai Katalin Kft. tevékenységéről beszámoló elfogadása 

 
422/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat tulajdonában álló járóbeteg 
szakellátó intézmény működtetését egészségügyi ellátási 
szerződés keretében meghatározott óraszámban ellátó dr. 
Csernai Katalin Kft.-nek az egyéves egészségügyi szakel-
látási tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és 
azt elfogadja. 
  
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fe-
jezi ki a dr. Csernai Katalin Kft. alkalmazásában álló 
egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban 
végzett munkájukért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Jegyző asszony által ismertetett határozati javasla-
tot javaslom elfogadni, mely szerint a decemberi ülésre előterjesztés készül a meghatá-
rozott feladatokról. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Vis Medica Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására javaslat ké-

szítése 
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423/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy kerüljön felülvizsgálatra a Vis 
Medica Kft-vel fennálló feladat-ellátási szerződés a 
nagyértékű tárgyi eszközök javításának tekintetében. Az 
előterjesztés arra is térjen ki, hogy a tárgyi eszközök bizto-
sítása hogyan változna meg. A szerződés esetleges módo-
sítására készüljön javaslat.  
 
A Műszaki Iroda tekintse át a járóbeteg szakellátó épület-
gépészeti berendezéseinek karbantartásával, javításával 
összefüggő kötelezettséget. Erről a decemberi soros ülésre 
készüljön előterjesztés. 
 
Határidő: decemberi soros testületi ülés 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Jegyző asszony által ismertetett második határozati 
javaslatot javaslom elfogadni, mely szerint a Hősök tere 8. sz. alatti ingatlan megvásár-
lásáról a 2017. márciusi ülésre készüljön előterjesztés. Kérem, aki ezzel 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: Hősök tere 8. sz. alatti épület tulajdonba-vétel lehetőségének megvizsgálása 

 
424/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy kerüljön megvizsgálásra a 
Mezőkovácsháza, Hősök tere 8. sz. alatti, jelenleg a Vis 
Medica Kft. tulajdonát képező, de a járóbeteg szakellátás-
hoz használt épület önkormányzati tulajdonba vételének, 
megvásárlásának lehetősége. Erről a 2017. márciusi soros 
ülésre készüljön előterjesztés a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2017. márciusi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Augusztus 20-án ünnepeltük Mezőkovácsháza város-
sá nyilvánításának 30. évfordulóját. Ünnepi beszédemben hangsúlyoztam, hogy 
Mezőkovácsháza azért város 30 éve, és a kistérség igazi központja, mert azok az intéz-
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mények, szervezetek, akik a városban dolgoznak, ezt a képet erősítik bennünk, 
Mezőkovácsháziakban, illetve a járás területén élőkben is.  
 
Az intézményeinknek, néhány civil szervezetnek emléktárgyat adtunk át. Most kihasz-
nálva azt a lehetőséget, hogy a Vis Medica Kft. az önkormányzat előtt beszámolt tevé-
kenységéről, Főorvos Asszonynak is átadunk egy emléktárgyat, megköszönve Önnek, 
és a Kft. dolgozóinak eddigi tevékenységét.  
 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működé-

séről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvosok, védő-

nők 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm e napirendhez érkezett vendégeinket, Dr. 
Hedvig Beáta házi gyermekorvost, Dr. Tatár Márta háziorvost és Dr. Fodor József házi-
orvost.  
 
A 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 11/A §-a szerint, amely azt mondja ki, hogy az a házi-
orvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat lát el, 
címzetes főorvosi cím használatára jogosult. Tudomásunk szerint múlt héten pénteken  
Dr. Tatár Márta és Dr. Fodor József a címzetes főorvosi oklevelet átvették. Köszönjük, 
hogy az elmúlt 20 évet településünkön töltötték és a mezőkovácsházi betegek gyógyítá-
sával érték el azt, hogy e cím viselésére jogosultakká váltak. Büszkék vagyunk Önökre. 
Ebből az alkalomból a Képviselő-testület nevében köszöntöm Önöket.  
 
 
Az előterjesztést a Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A bizottság ezt az előterjesztést is hosszasan tárgyalta. 
Az ülésen a háziorvosok jelezték, hogy a helyi iparűzési kedvezményt nem tudták 
igénybe venni a helyi szabályozás sajátosságai miatt. Beszámoltak arról, hogy a város 
lakosságának szociális helyzete folyamatosan romlik, egyre több szociális helyzetből 
adódó betegséggel találkozik főleg a gyermekorvos.  
 
Az orvosi ügyelet tevékenységéből kiemelendő, hogy sajnos kettő orvosra támaszkodik 
a rendszer. Az ügyelet nagyon jó színvonalon működik, de a nagy megterhelés miatt ve-
szélybe kerülhet a kollégák egészsége.  
 
A 2. sz. háziorvosi körzetet a kettő mezőkovácsházi kolléga végzi, mert a mezőhegyesi 
kolléga a munkavégzést visszamondta. Nálam jelentkezett egy békés megyéből szárma-
zó orvos, aki szeretné átvenni ezt a körzetet. Polgármester úr már tárgyalt a kollégával. 
Szeretném, ha minél hamarabb munkába állhatna az új kolléga, az önkormányzat azt 
szeretné, hogy csak márciustól, de ezt az eltérést meg fogjuk beszélni.  
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A beszámolókat javasolja a bizottság elfogadni. A területi ellátási kötelezettségről szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata folyamatban van. Ezúton is hívom a háziorvoso-
kat az egyeztető megbeszélésre. Kérem a háziorvosokat, hogy aktívan vegyenek részt a 
megbeszéléseken annak érdekében, hogy a valós adatokat tudjuk rögzíteni a rendelet-
ben.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Nem az önkormányzat helyi szabályozása okoz gon-
dot az iparűzési adóval kapcsolatban az orvosoknak, hanem az adótörvény. A törvény 
úgy rendelkezik, hogy akkor jár a kedvezmény, ha a 20 millió Ft-ot nem haladja meg az 
éves árbevétel, s annak a bevételnek legalább a 80 %-a az alapellátásból keletkezik. 
Minden háziorvos írásban nyilatkoztattunk, hogy kéri-e a kedvezményt, kettő orvostól 
érkezett vissza az, hogy élni kíván a lehetőséggel. Az önkormányzat megtette amit lehe-
tett.  
 
Orvosi ügyelet: Sok problémánk van. Minden dicséret megilleti a mezőkovácsházi or-
vosokat. Sajnos a környező települések orvosai egyéb okok miatt nem tudnak részt ven-
ni ebben a munkában. Természetesen valamit tennünk kell. Külön napirend foglalkozik 
ezzel a kérdéssel, amit tudunk, mi megtesszük, január 1-től 3.000.-Ft-ra emeljük az or-
vosi ügyeleti óradíjat. Tudjuk, hogy ezzel új orvosokat nem hozunk ide, de a meglévő-
ket megfizetjük, s talán vonzóbbá tesszük a körzetet arra, hogy máshonnan tudjunk 
ügyeletes orvost hívni.  
 
2. körzet ellátása: Február 28-ig a praxis jog a doktornőé. Ha Te ezt a jogot eladod a le-
endő orvos részére, akkor bármikor kezdhetné a munkát.  
Rónavölgyi doktornővel február 29-én szűnik meg közös megegyezéssel a munkavi-
szony. Az előkészületeket akkor tudjuk megtenni, amikor a feladat-ellátás az önkor-
mányzaté lenne mindkét körzetben. Örülnénk, ha mielőbb orvost találnánk, hiszen ak-
kor a saját háziorvosainkat mentesíthetnénk a plusz feladat elvégzése alól.  
 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A meglepő a kollégák számára az volt, hogy mindenki 
a 20 millió Ft-os határt tudta. A kedvezményből azok estek ki, akik a legtöbbet dolgoz-
nak a város lakosságának ellátásában.  
 
Az orvosi ügyeletben talán differenciálni kellene a települések hozzájárulását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérdezem a jelenlévő háziorvosokat, hogy kívánnak-
e hozzászólni a napirendhez?  
 
Mivel hozzászólás nincs, az írásos beszámolókban jelzett problémák megoldását mun-
katársaimnak már feladatul adtam.  
 
Már több mint 10 éve nem volt beszámoló az alapellátás helyzetéről a Képviselő-
testület előtt. Ideje volt, mert legalább megbeszélhettük a problémákat, s elismerésünket 
fejezhettük ki a végzett munkájukért.  
 
Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
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Tárgya: Egészségügyi alapellátás helyzetéről tájékoztató elfogadása 
 

425/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat kötelező feladataként biztosított 
egészségügyi alapellátás helyzetéről a tájékoztatást elfo-
gadja.  
 
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fe-
jezi ki valamennyi egészségügyi szakembernek a város la-
kosságáért végzett tevékenységéért, munkájáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 7. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Képviselő-testület 352/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozatának visszavonása és 
Szabóné Dr. Rónavölgyi Erzsébet háziorvos kérelme tárgyában készült. Az előterjesz-
tést bizottság nem tudta tárgyalni, ezért kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az elő-
terjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. hatá-
rozati 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: Határozat visszavonása 

 
426/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 352/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozatát vissza-
vonja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. hatá-
rozati 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: Szabóné Dr. Rónavölgyi Erzsébet feladat-ellátási szerződésének megszünteté-

se 
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427/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szabóné Dr. Rónavölgyi Erzsébet háziorvos fel-
adat-ellátási szerződését kérelmére közös megegyezéssel 
megszünteti 2017. február 28. napjával.  
  
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert a praxis átvé-
telével kapcsolatos megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
Köszönöm a doktornők és doktorúr részvételét a testületi ülésen, további jó munkát kí-
vánok számukra.  
 
 
Dr. Fritz Izabella képviselő kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képvise-
lők létszáma: 6 fő.) 
 
 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a térítésmentes használatra átadott 

Táncsics u. 42. sz. alatti önkormányzati ingatlan 
hasznosításáról 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

 polgármester 
 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesz-
tésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
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: Táncsics u. 42. sz. alatti ingatlan hasznosításáról beszámoló elfogadása 
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428/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával az Adományok Háza Egyesü-
letnek a Mezőkovácsháza Táncsics u. 42. szám alatti térí-
tésmentes használatra átadott önkormányzati ingatlan 
2016. évi hasznosításáról szóló beszámolót tudomásul ve-
szi és elfogadja. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Magyar Államtól ingyenes önkor-

mányzati tulajdonba vett ingatlanok intézményi 
hasznosításáról (Tájház, Táncsics u. 26., Alkot-
mány u. 56.) 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Kovalik Angéla és Albertus László 

   intézményvezetők  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: E napirend keretében, tekintettel arra, hogy kettő in-
gatlant érint a beszámoló, kettő előterjesztés készült. Az előterjesztéseket szintén az 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja mindkét elő-
terjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztésekkel kapcso-
latban?  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Vita volt a Képviselő-testületben az épület 
átvételéről, hogy meg fogja-e érni, mert nagyon rossz állagú volt. Most kimondhatjuk, 
hogy igen, megérte átvenni az épületet. A jövőben is hasonló ilyen jó döntést kívánok. 
Mindkét intézménynek gratulálok az épületek hasznosításához.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a 
Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlan hasznosításáról szóló előterjesztésben írt határozati ja-
vaslattal, 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: Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlan hasznosításáról beszámoló elfogadása 
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429/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja 
a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által készített, a 
Mezőkovácsháza, Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlanvagyon 
hasznosításáról szóló beszámolót. 

 
Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az Alkotmány u. 56. sz. alatti in-
gatlan hasznosításáról szóló 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: Alkotmány u. 56. sz. alatti ingatlan hasznosításáról beszámoló elfogadása 
  

430/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ által készí-
tett, a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 56. sz. alatti ingat-
lan, 569/3132-ed tulajdoni hányadát érintő vagyon hasz-
nosításáról szóló beszámolót. 
  
Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 

 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Türr István Kutató és Képző Intézet beszámoló-

ja a vagyonkezelésbe vett önkormányzati tulaj-
donú ingatlan hasznosításáról 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Türr István Kutató és Képző Intézet, valamint 

Vagyonkezelő 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm Szarka Anikót, a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségének munkatársát, és Bontovics 
Krisztiánt, az Innovációs Oktatási és Közösségi Központ vezető munkatársát. Kérde-
zem, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez?  
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S z a r k a  Anikó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kiren-
deltségének munkatársa: Köszönjük, nincs szóbeli kiegészítésünk az előterjesztéssel 
kapcsolatban.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint 
a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bi-
zottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
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: Táncsics u. 48. sz. alatti vagyon hasznosításáról beszámoló 
  

431/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 
tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Táncsics u. 48. szám 
alatti Innovációs Oktatási és Közösségi Központ vagyon-
kezelője, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Békés Megyei Kirendeltsége (5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 2.) által a vagyon hasznosításáról készített 
beszámolóját. 
  
Határidő: értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a va-
gyonrendelet módosítása tárgyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, 
valamint a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
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Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-
tervezettel, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
 

22/2016. (XI. 29.) 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 2. sz. melléklete. 
 
  

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Hódmezővásárhelyi beépítetlen terület hasznosítása tárgyában készült. Az előterjesztést 
az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol mindkét 
bizottság javaslatot tett a határozati javaslat elfogadására.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
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: Hódmezővásárhelyi terület értékesítése (Mártélyi üdülő melletti terület) 

 
432/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával a tulajdonában lévő Hódme-
zővásárhelyi, Belterület, „kivett beépítetlen terület” elne-
vezésű, 896 m2 alapterületű ingatlanának értékesítéséről 
hozott korábbi határozatát megerősíti 650.000.-Ft minimá-
lis eladási ár megjelölése mellett. Elővásárlási jog gyakor-
lása céljából meg kell keresni a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóságát (5541 Szarvas, Pf.: 72.), vagy az általa 
megjelölt szervet.  
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: A 11. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
haszonbérleti szerződés megszüntetése Béni Imréné által bérelt önkormányzati belterü-
leti beépítetlen ingatlanok tárgyában készült. Az előterjesztés elkészítését követően e 
két kert haszonbérletére jelentkezett Takács Zoltán, Mezőkovácsháza, Bethlen u. 64. sz. 
alatti lakos. Erről szól a szóbeli 1. sz. előterjesztés. Tekintettel arra, hogy ugyan arról a 
kertekről van szó, javaslom a két előterjesztés együtt tárgyalását. Bizottsági ülésen is a 
11. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatát tárgyalták csak, s ennek elfogadása szüksé-
ges a Képviselő-testület részéről is.  
 
Az előterjesztést szintén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért kérem ja-
vaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Ezt az előterjesztést is együttes ülésen tárgyaltuk, s a bizott-
ságok javasolják mindkét előterjesztésben írt – a 11. sz. előterjesztésben az 1. sz. hatá-
rozati javaslatot - elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a 11. sz. előterjesztésben írt 1. sz. 
határozati javaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Béni Imréné haszonbérleti szerződésének megszüntetése 

  
433/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy az 1983/2 
hrsz-ú 785 m2 alapterületű és az 1984/1 hrsz-ú 999 m2 
alapterületű belterületi ingatlanokra 2014. július 31. nap-
ján kelt Béni Imréné (5800 Mezőkovácsháza, Bethlen Gá-
bor u. 60. sz.) és Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
között érvényben lévő haszonbérleti szerződést 2016. no-
vember 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti.  

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a szóbeli 1. sz. előterjesztésben írt hatá-
rozati 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: Takács Zoltán kertbérlete 
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434/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában lé-
vő, az 1983/2 hrsz.-ú, Mezőkovácsháza, Kinizsi Pál u. 39. 
szám alatti un. „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” 
művelési ágú ingatlanból 785 m2 alapterületű, és az 
1984/1 hrsz.-ú, Mezőkovácsháza, Kinizsi Pál u. 39. szám 
alatti un. „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” műve-
lési ágú ingatlanból 999 m2 alapterületű, összesen 1.784 
m2 alapterületű kertet Takács Zoltán (5800. 
Mezőkovácsháza, Bethlen Gábor u. 64. sz.) részére hatá-
rozott, 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  
 
 
 

Dr. Fritz Izabella képviselő visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő 
képviselők létszáma: 7 fő.) 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
haszonbérleti szerződés megszüntetése önkormányzati belterületi beépítetlen ingatlanok 
tárgyában készült. Az előterjesztést szintén a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Ezt az előterjesztést is együttes ülésen tárgyaltuk, s a bizott-
ságok javasolják mindkét határozati javaslatot elfogadni azzal, hogy a 2. sz. határozati 
javaslatból a „2017. március 1. napjától” szövegrész törlése javasolt azért, hogy amint 
lesz jelentkező az ingatlanok bérlésére, annak bérbeadása megtörténhessen.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A 2. sz. határozati javaslat utolsó bekezdésében a 
2017. évi februári soros ülés módosulna 2016. decemberi soros ülésre, és a határozat ha-
tárideje: azonnal.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki 
egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  
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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: „Élet Útja” Szövetkezet haszonbérleti szerződésének megszüntetése 

  
435/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jelen határozatával arról dönt, hogy az alábbi, önkormányzati bel-
területi ingatlanokra 2015. december 9-én kelt „Élet Útja” Mező-
gazdasági Termelő, Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövet-
kezet és Mezőkovácsháza Város Önkormányzata között érvény-
ben lévő haszonbérleti szerződést 2016. november 30. napjától 
közös megegyezéssel megszünteti. 
 
 

 
Önkormányzati kertek, belterületi beépítetlen területek   

Utca, házszám 
Helyrajzi 
szám Megnevezés 

Terület nagy-
ság(m2) 

Bethlen G. u.85. 1878 beépítetlen terület 2140 

Bethlen G. u. 101. 1888 beépítetlen terület 1934 

Kinizsi u. 73. 2000 beépítetlen terület 2015 

Kodály Z. u.    2081/1 beépítetlen terület 1909 

Bethlen G. u. 87. 1879 beépítetlen terület 3866 

Bethlen G. u. 86. 1916 beépítetlen terület 5114 
 

 
Egyben felhívja az „Élet Útja” Mezőgazdasági Termelő, Feldol-
gozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet figyelmét, hogy az in-
gatlanokat rendeltetésszerűen használatra alkalmas (gyommentes) 
állapotban kell visszaadnia a Haszonbérbe adónak. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. hatá-
rozati javaslattal, annak ismertetett módosításával együtt, 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: Kertek bérbeadásának meghirdetése  

  
436/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jelen határozatával az alábbi, önkormányzati belterületi ingatla-
nok 5 éves határozott időtartamú haszonbérbeadásáról dönt. 
 



 25 

 
Önkormányzati kertek, belterületi beépítetlen területek   

Utca, házszám 
Helyrajzi 
szám Megnevezés 

Terület nagy-
ság(m2) 

Bethlen G. u.85. 1878 beépítetlen terület 2140 

Bethlen G. u. 101. 1888 beépítetlen terület 1934 

Kinizsi u. 73. 2000 beépítetlen terület 2015 

Kodály Z. u.      2081/1 beépítetlen terület 1909 

Bethlen G. u. 87. 1879 beépítetlen terület 3866 

Bethlen G. u. 86. 1916 beépítetlen terület 5114 
 

 
A haszonbérbeadás pályázati hirdetményének tartalmaznia kell a 
minimális haszonbért, mely 5.- Ft/m2+Áfa/év + infláció. A pályá-
zati eljárás eredményéről a Képviselő-testület 2016. decemberi 
soros ülésére készüljön előterjesztés. 
 
Határidő: pályázati hirdetmény megjelentetésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 14. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
2016. évben megvalósított PILOT programban szükséges fedezethiány tárgyában ké-
szült. Ez a pénz az önkormányzathoz vissza fog érkezni. Jelenleg van folyamatban a 
karaláb értékesítése, ebből szép bevétele lehet a szövetkezetnek. A sertések értékesítése 
is garancia arra, hogy a fedezet vissza fog érkezni. Az előterjesztést az Ügyrendi és 
Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottságok tárgyalták, kérem javaslatukat ismer-
tetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bi-
zottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni azzal, hogy az összegnek a fedezete a 
meglévő kiadások előirányzata legyen.   
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: PILOT programban sertéstartásához fedezet biztosítása 

 
437/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy az „Orosházi 
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5 fős PILOT” elnevezésű programok megvalósítása kap-
csán a sertések felhizlalásához szükséges táp beszerzésé-
hez 2.500 eFt fedezetet biztosít a meglévő kiadások elői-
rányzata terhére.  
 
A sertések értékesítéséből befolyó bevételek a fenti összeg 
erejéig a 2017-es évben az Önkormányzati általános célú 
tartalék előirányzatát emeljék meg. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: A 15. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Polgármesteri Hivatalban üres álláshely betöltése tárgyában készült. Az előterjesztést 
valamennyi önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.  
  
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni.  
   
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk meg az előterjesztést, s mindkét 
bizottság javaslatot tett a határozati javaslat elfogadására.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Az előterjesztésből az látszik, hogy a pénz-
ügyi és műszaki iroda gyengül az igazgatási iroda rovására. Ez Jegyző asszony kompe-
tenciája, bízom benne, hogy az említett két irodán nem lesz ebből probléma.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Sokat beszélgettünk erről Jegyző Asszonnyal és a 
munkatársakkal. Biztosan nem lesz probléma. Amíg a teljes szerkezet ki nem alakul, 
addig egy-két kollégára többlet feladat fog hárulni. Az előző testületi ülésen kiegészítés-
re került egy határozat, mely szerint nem csak a pénzügyi iroda és a gazdasági szervezet 
összevonásáról, hanem a Polgármesteri Hivatal jövőbeni létszámkeretéről is készül elő-
terjesztés a Képviselő-testület elé.  
 
Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Polgármesteri Hivatalban üres álláshely betöltéséhez hozzájárulás 

 
438/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hi-
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vatalban az Igazgatási Irodán megüresedő álláshely betöl-
téséhez 2016. december 1. napjától határozatlan ideig. 
   
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 16. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
központi orvosi ügyeleti ellátás települési hozzájárulásainak módosítása tárgyában ké-
szült. Az előterjesztést a Kulturális és Szociális, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bi-
zottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.  
  
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni. Bizottsági ülésen felmerült, hogy a Mezőkovácsháza és Térsé-
ge Önkormányzati Társulás vitassa meg, hogyan lehetne az igazságosabb teherviselést 
biztosítani az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban. A központi orvosi ügyeletnek az 
ellátásában az igazságos és egyenlő teherviseléssel kellene, hogy részt vegyenek az ön-
kormányzatok. Az orvosi ügyelet biztosítása nem az adott településen dolgozó alapellá-
tó orvosok felelőssége, hanem az adott települések önkormányzatainak a felelőssége.  
 
A következő javaslattal éltem a bizottsági ülésen: A Társulásban azt kellene megvitatni, 
hogy azon települések – Mezőkovácsháza és Végegyháza kivételével – amelyek nem 
adják az 1/13-ad részhez az alapellátó orvost az ügyelet biztosításához, számoljuk ki az 
1/13 résznyi orvosi óradíjat, s vagy orvost, vagy helyette másik orvost, aki alkalmas erre 
a feladatra biztosítson, vagy az 1/13-nyi orvos bért, azzal megemelve a hozzájáruláso-
kat, biztosítsák az önkormányzatok az ügyeletben a megfelelő óradíjakhoz a fedezetet. 
Valószínűleg, ez az összeg már fedezné az emelt óradíjat is, ami megfelelő számú ügye-
lő orvos ide vonzását eredményezhetné.  
   
P a p p   Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. A mi bizottságunk is foglalkozott a differenciált összegű települési 
hozzájárulás alkalmazásával.   
  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  

 
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: Központi orvosi ügyeletben dolgozó orvosok óradíjak emelése 

 
439/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért a Mezőkovácsháza és Térsége Önkor-
mányzati Társulás keretében biztosított központi orvosi 
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ügyeleti ellátásban közreműködő orvosok számára 3000 
Ft/óra óradíj megállapításával 2017. január 1. napjától.  
 
Az óradíj emelkedés fedezetéül a központi orvosi ügyelet 
működéséhez a lakosságszám arányos települési hozzájá-
rulás mértékét 2017. január 01-től 74.-forint/lakos összeg-
ben biztosítja. 
     
A települési támogatás összege kerüljön a 2017. évi költ-
ségevetésbe betervezésre.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A következő határozati javaslatot is javaslom elfo-
gadni: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi 
a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulásnál, hogy tűzze napirendre a 
központi orvosi ügyelet biztonságos működésének vizsgálatát. Kezdeményezze a Társu-
lás a társulásban részvevő települések önkormányzatai felé - Mezőkovácsháza és Vég-
egyháza kivételével – hogy az ügyeleti ellátáshoz biztosítsanak orvost, vagy helyette 
másik orvost, aki alkalmas a feladatellátásra, vagy biztosítsák  az 1/13-nyi orvos bérrel 
megemelve a hozzájárulások összegét. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
Kérem, aki egyetért az ismertetett 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: Központi orvosi ügyeletben orvosok megfelelő számú biztosítására intézkedés 

 
440/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete kezdeményezi a Mezőkovácsháza és Térsége Ön-
kormányzati Társulásnál, hogy tűzze napirendre a közpon-
ti orvosi ügyelet biztonságos működésének vizsgálatát. 
Kezdeményezze a Társulás a társulásban részvevő telepü-
lések önkormányzatai felé - Mezőkovácsháza és Végegy-
háza kivételével – hogy az ügyeleti ellátáshoz biztosítsa-
nak orvost, vagy helyette másik orvost, aki alkalmas a fel-
adatellátásra, vagy biztosítsák  az 1/13-nyi orvos bérrel 
megemelve a hozzájárulások összegét. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 17. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület támogatási kérelme tárgyában készült. Az 
előterjesztést valamennyi önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni.  
  
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni.  
   
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, és mindkét bi-
zottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.  
  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
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: Marosháti Kistérségi Turizmusáért Egyesületet támogatása 

 
441/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Marosháti 
Kistérségi Turizmusáért Egyesület (5820 Mezőhegyes, 
Kozma F. u. 22. Fsz. 7.) kérelmének helyt ad, és a 
Marosháti Kistérségi Turizmusáért Egyesületet egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti 71.049,-Ft 
erejéig a határozat melléklete szerinti Támogatási Szerző-
dés alapján. 
A működési célra átadott pénzeszköz fedezetét az általá-
nos célú tartalék képezi. 
  
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert a Támogatási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: szerződés aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 18. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
fürdő és kemping 2017. évi működtetése tárgyában készült.  
 
A tárgyalásokon Csepreghy Elemér alpolgármester úr kezdetektől fogva részt vesz, ké-
rem kiegészítésének megtételére.  
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C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Korábban arról tárgyaltunk, hogy valamiféle 
bérleti szerződés keretében próbáljuk meg hasznosítani a fürdőt. Tegnap arra az állás-
pontra jutottunk, hogy a biztonság szempontjából, és hogy mivel szolgáltatást adnánk 
bérbe, aminek több éves összege meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért célszerű-
nek látszik egy közbeszerzési eljárás lefolytatása, aminek a műszaki tartalmát és a köz-
beszerzési tartalmát kellene összeállítani közbeszerzési szakértővel, illetve a műszaki 
iroda munkatársaival. Ebben meg kellene fogalmazni azt az elvárást, amit a Képviselő-
testület szeretne, hogy megvalósuljon a fürdőben. Turisztikai és egyéb célú fejlesztések-
re gondolok. Úgy is megfogalmazhatnánk, hogy pl. kettő éven belül a fürdő egész éves 
működtetése biztosított legyen. Sok más feltétel is meghatározható. Javasoljuk most azt, 
hogy ne csak a fürdő területére koncentrálódjunk, hanem a fürdő- kemping, és a kör-
nyező területekre is ha lenne igény, akkor azt is biztosíthatnánk. Erről szól az új 1. sz. 
határozati javaslat. December 8-i határidőt szabtunk arra, hogy a közbeszerzési eljárás 
kiírását, és annak műszaki tartalmát elkészítsük. Azért javasoltuk a december 8-át, mert 
ha nem sikerül az anyagot összeállítani, akkor a december 15-i soros ülésre elkészüljön. 
Ha december 8-án elfogadja a testület a közbeszerzési kiírást, akkor jó esetben január 
végén tudunk eredményt hirdetni. De bízunk benne, hogy a költségvetés végszavazására 
ez az ügy lezárul. Bízunk benne, hogy lesz érdeklődő.  
 
2017. évre 15 millió Ft összegű működtetési költséget kellene tervezni a fürdőhöz.  
 
Kérem, hogy mindenki gondolkodjon azon, hogy mit szeretne hogy milyen jellegű te-
vékenység valósuljon meg a fürdőben és környezetében. Jövő hét szerdán a közbeszer-
zési szakértővel a műszaki tartalmat összeállítva végleges álláspontra tudnánk helyez-
kedni, a december 8-i testületi ülés előtt először a bizottsági elnökökkel, majd a teljes 
Képviselő-testülettel tervezünk e témakörben egyeztetést folytatni.  
 
A 2. sz. határozati javaslat az új 1. sz. határozati javaslat miatt módosulásra szorul, ezt a 
műszaki irodavezető úr ismertetni fogja.  
  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, ha bárkinek van az üggyel kapcsolatban ja-
vaslata, azt még jövő hét szerda előttig kérem hozzánk eljuttatni, hogy a közbeszerzési 
felhívásba esetleg be tudjuk építeni.  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A 2. sz. határozati javaslat a következőkben vál-
tozik: A második mondatból a „2017. január 15-ig” törlésre kerül, s helyébe a „az erre 
vonatkozó közbeszerzési eljárásban” szöveg kerül.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A Vadász Napon a fürdő mögötti erdőben lő-
tér került kialakításra. Ezt is tervezzük, szeretnénk megtartani, és hosszú távon működ-
tetni. 
  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Ez egy nagyszabású terv. Ha sikerül úgy megalkotni 
a közbeszerzési felhívást, hogy tudnak rá jelentkezni, akkor 500 millió Ft-os beruházás 
lenne. Ez nem tartalmazza a fürdő fejlesztését, és további terv a tanuszoda megvalósítá-
sa is. Dolgoznak azon, hogy a strand minél hosszabb ideig, akár egész évben nyitva le-
gyen. 
 
Az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tár-
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gyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
  
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottságok azzal egyetértettek, hogy kezdeni kell valamit 
a stranddal úgy, hogy lehetőleg minél kevesebbe kerüljön a városnak.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyet-
ért az új 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Fürdő működtetésére közbeszerzési eljárás előkészítése 

 
442/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a fürdő és kemping 2017. évi működtetését első-
sorban külső szervezet bevonásával kívánja biztosítani.  
A Képviselő-testület elkötelezett a fürdő és a kemping fej-
lesztésére a környező területek bevonásával. 
 
A fejlesztés keretében a területek turisztikai, rekreációs, 
szabadidő- és sport, pihenés és vendéglátás célú minőségi 
kiszolgálását kívánja megvalósítani. 
 
E célok teljesülése érdekében közbeszerzési eljárás előké-
szítéséről dönt. 
 
A közbeszerzési dokumentáció előkészítésével, és egyéb 
kapcsolódó egyeztetések lefolytatásával megbízza a pol-
gármestert. 
 
A hasznosítási megállapodás jogi, pénzügyi, gazdasági, 
műszaki feltételrendszerét, az üzemeltetésre vonatkozó tel-
jes feltételrendszert, illetve a közbeszerzési dokumentációt 
a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
 
Határidő: fentiek előterjesztésére: 2016. december 08. 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, an-
nak ismertetett módosításával együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2017. évi Üzleti Terve elkészítésének kérése a Fürdő mű-

ködtetésével 
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443/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a fürdő és kemping 2017. évi működtetését első-
sorban külső szervezet bevonásával kívánja biztosítani. 
Amennyiben az erre vonatkozó közbeszerzési eljárásban 
megfelelő működtető szervezetet nem talál, akkor a 2017. 
évi működtetést változatlan formában tartja fenn a Kalocsa 
Róza Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Kalocsa Róza Közhasznú 
Nonprofit Kft-t hogy jövő évi üzleti tervét két változatban 
készítse el, dolgozza ki arra az esetre ha üzemelteti a für-
dőt és arra az esetre is ha az kikerül a tevékenységi köré-
ből. 
A fürdő kiadásainak tervezésénél az állandó jellegű (pl. 
villamos- és gázenergia, vegyszerek stb.) dologi kiadásain 
felül a 2017. évi karbantartási feladatokra legfeljebb 5,5 
millió forintot tervezhet az üzleti tervében. 
 
A Képviselő-testület a Kft. Felügyelő Bizottságának javas-
latára az alábbiakra kéri a Kft. ügyvezetőjét: 
- A Kft. a szükséges karbantartási munkálatokat a szezon 

előtt és után végezze el. 
- A Kft. bővítse és erősítse marketing tevékenységét, 

többnyelvű, több programra vonatkozó szórólapokkal és 
internetes felületen. 

- A Kft. lehetőség szerint bővítse a fürdő programjait ki-
sebb rendezvényekkel (pl. rendszeres strand disco, helyi 
fellépők stb.). 

- A Kft. biztosítsa magasabb színvonalú és kínálatú Büfé 
kialakítását és működtetését. 

- A 2017. évi üzleti tervben szerepeljen minőségi bérpót-
lék biztosításának lehetősége a foglalkoztatottak részére. 

 
Határidő: Üzleti terv benyújtására: 2017. január 10. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely vé-
teli ajánlat Márkus Norbert részéről. Az előterjesztést a Városfejlesztési, valamint az 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.  
  
P a p p   Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, és mindkét bi-
zottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.  
   
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  



 33 

 
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: Határozat módosítása (382/2016.) 

 
444/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a 2016. októ-
ber 20-i ülésén hozott 382/2016. (X. 20.) sz. kt. határoza-
tában szereplő alábbi szövegrészt törli: 
„ A Mezőkovácsháza 2922 hrsz-ú, 67-es majorban talál-

ható zártkert ingatlanát 789 m
2
 alapterülettel 5 gazdasági 

évre történő hasznosításra/bérletre meghirdeti.” 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester   
 
 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely számlavezetés hozzájárulás és Erzsébet utalvány kifizetés tárgyában készült. Az 
előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertet-
ni.  
  
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatot és a rendelet-
tervezetet is elfogadni. A határozati javaslatban az „általános célú tartalék” szövegrész 
helyébe „dologi kiadások” szövegrész kerül.  
   
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  

  
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: Közfoglalkoztatottak részére számlavezetési hozzájárulás kifizetése 

 
445/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról 
dönt, hogy az Önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 
részére a dologi kiadások terhére bruttó 5.000.-Ft/fő összegben szám-
lavezetési hozzájárulás kerüljön kifizetésre az alábbiak szerint:  
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                                                                                  Adatok eFt-ban   

 Foglalkoztatott 
létszám 

Személyi jutta-
tás 

Munkaadói 
járulék 

Közfoglalkoztatottak 316  1.316 355  
Összesen (sz. juttatás + járulék): 1.671 e Ft  

  
A számlavezetési hozzájárulás fedezetét a dologi kiadások képezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezetési 
hozzájárulás kifizetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
           polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztés mellé csatolt 
rendelet-tervezettel, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 

 
23/2016. (XI. 29.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 
(II. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. 
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a közfoglalkoztatottak év végi jutalmazása tárgyában készült. Az előterjesztést az 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
  
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.  
   
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  

  
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ügyvezető úrral folytat-
tam egyeztetést, s azt kéri, hogy ne kerüljön meghatározásra az, hogy hány fő részére, 
és személyenként mekkora összegű utalványt lehessen kiadni. Ezért a határozati javas-
latból javaslom törölni az „50 fő közfoglalkoztatott részére 10.000.-Ft/fő” szövegrészt.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, az ismertetett módosítással együtt, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
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Tárgya: Közfoglalkoztatottak részére jutalom kifizetésének engedélyezése 
 

446/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Startmunka 
keretében előállított mezőgazdasági termékek értékesíté-
séből befolyt bevétel terhére ajándékutalvány formájában 
történő jutalom kifizetését engedélyezi. 
Az 500 eFt jutalom és a 250 eFt munkaadói járulék fede-
zetét az intézményi működési bevételek képezik. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a kifizetéshez szükséges 
feladatok elvégzésére. 
A kifizetés határideje: 2016. december 23.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
       polgármester 
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 4. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Csanád Vezér Általános Iskola játszótéri eszközeinek karbantartási kiadásai tár-
gyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési 
Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
  
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottságok javasolják a határozati javaslatot elfogadni.  
   
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  

  
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: Iskolai játszótéri eszközök felújításához fedezet biztosítása 

 
447/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a 
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola játszótéri 
eszközeinek felújításához 328.000,-Ft-ot biztosít a fejlesz-
tési célú tartalék terhére a Mezőkovácsházi Humán Szol-
gáltató Központnak.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
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              polgármester 
 

 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 6. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a vízmű dolgozók béremelése tárgyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta.  
  
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  

 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Nem derül ki, hogy ezek a dolgozók a Kft. át-
lagbérénél kevesebbet keresnek? Ez csak azért van, mert ezek a dolgozók a korábbi bé-
rüket vitték magukkal? A tárgyalás során nem emlékszem arra, hogy kikötöttük volna, 
hogy a béremeléshez a mi hozzájárulásunk szükséges. Lehet, hogy szóban megfogalma-
zódott. A béremeléssel egyetértek. Eddig bepótlási kötelezettségünk keletkezett. Nem 
látom, hogy Gyula hogyan tudja ezt megoldani úgy, hogy ne keletkezzen nagyobb vesz-
teség a vízmű ágazaton.  
 
Á g o s t o n n é  Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A kérelem kapcsán egyez-
tettem Kürtösi úrral. Elmondta, hogy átlagosan 750.-Ft a dolgozók alap óradíja, min-
denki másnak ebben az ágazatban 900-950.-Ft az óradíja. Jó szakemberekről van szó, de 
eleve egy alacsonyabb bérkategóriákkal kerültek átvételre. Valószínűleg a kérelem azért 
készült, mert bepótlási kötelezettségről, és kötelezettségvállalásról van szó.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A tárgyalás során elhangzott, hogy Gyulán magasab-
bak a bérek. Kollektív szerződés is tartalmazza a bérek összegét, az egyéb juttatásokat, 
stb., ezek Mezőkovácsházán nem voltak. Ott már akkor előrevetítették, hogy a kiegyen-
lítődés meg fog indulni, lehet, hogy ez most kezdődik meg. Véleményem szerint ez egy 
kötelező óvatosság Gyula részéről.   
 
P a p p  Zoltán képviselő: Nem a mi munkavállalóink, nincs hozzájuk közvetlen kap-
csolatunk, hogyan akarunk bért emelni? A határozati javaslat egy politikusi megfogal-
mazás. Kürtösi úrnak a Gyulai munkáltatóhoz kell fordulnia, mert a munkáltató adhat 
béremelést.   
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Szerintem Gyula azért kéri a hozzájárulásunkat, 
mert 3,5 millió Ft vízveszteségünk van, amit fizetnünk kellene, s ehhez jön még a bér-
emelés összege is, ami újabb 1 millió Ft. Nekünk kell kimondani, hogy vállaljuk-e a 
többletköltséget, vagy nem. Reménykedjünk abban, hogy a veszteségünk meg fog szűn-
ni. De ezt követően jönnek majd a szennyvíz ágazaton dolgozók béremelése is. Ott kel-
lemesebb a helyzet, mert ott többletünk van. Én úgy gondolom, hogy a béremelés ösz-
szegét mindenképpen nekünk kell majd fizetni valamilyen formában, nem a Gyulai 
Vízműnek.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mi lesz a többi dolgozóval? Egyetértek Papp 
Zoltánnal, mert semmi közünk hozzájuk. A bérre is a szolgáltatás árából kellene fedeze-
tet biztosítsunk. A többi dolgozó nem keres kevesebbet, mint az átlag? Ha mégis több-
letköltséget fog jelenteni, az a hiány összegét fogja megemelni?  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a Gyulai Vízmű Kft. felé továbbítsuk 
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a kérelmet. Nyilván visszajön. 
 
S z é n á s i   István alpolgármester: A szakembereket ne engedjük el. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: Nem a mi dolgozóink, hanem a Gyulai Vízmű Kft-é.  
  
S z é n á s i  István alpolgármester: Igen, de a mi vagyonunkat működtetik.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: Ezt jogilag is meg kellene nézni, mert nem mi va-
gyunk a munkáltatók. A munkabér megállapítása munkáltatói jogkör, nem tulajdonosi. 
Ezért javaslom az előterjesztést levenni napirendről, nézzük meg a jogi hátterét. A hoz-
zájáruláshoz a Képviselő-testületnek nincs hatásköre. Ez a Kft-nek esetleg egy burkolt 
támogatása is lehet, javaslom a napirendről történő levételt. 
 
Dr. F r i t z   Izabella képviselő: Egyetértek az előterjesztés napirendről történő levéte-
lével. 
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Arról van tudomásunk, hogy az üzemvezető 
úr kérte a cégnél a béremelést, vagy egyből hozzánk fordult? Ezt a kérelmet meg kellett 
volna hogy előzze egy házon belüli béremelési kérelem.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A dolgozók kérték a bér-
emelést, Kürtösi úr megkereste a Gyulai Nonprofit Kft-t. Gyula olyan szerződési kap-
csolattal van velünk, ahol nekünk kötelezettségünk van, ha negatív az eredmény. Mivel 
Gyula is tudja, hogy nálunk a víz ágazaton negatív az eredmény, ezért kéri a Képviselő-
testület hozzájárulását. A Képviselő-testület csupán arról dönt, hogy ha lesz béremelés, 
azt megfinanszírozza. 
  
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Eddig az ellen küzdöttünk, hogy ne kelljen 
bepótolni a víz ágazathoz. Az én szavazatom nem. Oldja meg úgy, hogy saját bevételé-
ből legyen fedezete a béremelések végrehajtására. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom az előterjesztést először levenni napirend-
ről, majd dönteni arról, hogy a kérelmet továbbítsuk a Gyulai Nonprofit Kft-hez.  
 
Kérem, aki egyetért az előterjesztés napirendről történő levételével, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele 

 
448/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a vízmű dolgozók béremelése tárgyában készült 
szóbeli előterjesztést levette napirendről. 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki azzal ért egyet, hogy a kérelmet továbbít-
suk a Gyulai Nonprofit Kft-hez, 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: Vízmű dolgozók béremelési kérelmének továbbítása 

 
449/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a vízmű dolgozók bérrendezése tárgyában Varga 
Gusztáv polgármester úrhoz címzett kérelmet megküldi a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-nek, tekintettel arra, hogy 
a Képviselő-testületnek nincs hatásköre a kérdésben dön-
tést hozni. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 5. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Mezőkovácsházi Torna Egylet támogatási kérelme tárgyában készült. Az előter-
jesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
  
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság azt javasolja, hogy a Képviselő-testület márciusi 
soros ülésére kerüljön vissza az előterjesztés. Tagokra a bizottság nem tett javaslatot.   
   
V a r g a   Gusztáv polgármester: Csepreghy alpolgármester úr vesz részt folyamatosan 
a tárgyalásokon, tagja az MTE elnökségének, kérem tegye meg kiegészítését.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Mivel a szezonnak vége, ezért az MTE elnök-
sége januárban már szeretne tudni a Képviselő-testület részéről egy kialakult véleményt. 
Ezért a márciusi testületi ülés lehet, hogy egy kicsit késői lesz. Az MTE magánjellegű 
támogatásai nagymértékben csökkentek. De mivel menet közben született egy UTE-s 
megállapodás is, és 4 utánpótlás csapat van, az MTE költségei egy részét az utánpótlás 
nevelésére is fordítja. Ezt a költségvetést is le kell egyeztetni az MTE elnökségével. Azt 
kéri az MTE, hogy a testület fogalmazza meg, hogy mit vár el Mezőkovácsháza járási 
székhelyétől labdarúgás vonatkozásában? A környező településeken is több helyen 
megszűnt a felnőtt labdarugó szakosztály. Ha lehet, kérem, hogy ne március legyen az 
az időpont, amikor visszakéri a Képviselő-testület, hanem hamarabb. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Azért gondoltuk a márciusi hónapot, mert ha az 1 
millió Ft-ot biztosítjuk a tavaszi idény költségeihez, akkor márciusban a Képviselő-
testület egy működőképes modellről dönthetne, ami már a következő bajnokság szem-
pontjából fontos lehet.  
 
Dr. F r i t z  Izabella képviselő: Nincsen elvárásom az MTE-vel szemben. Fontos len-
ne, hogy rendszeresen, kulturált körülmények között sportoljanak a sportolni vágyók. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: Mezőkovácsházán szinte csak vidéki játékos futballozik. 
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Miért? Nincs kovácsházi sportoló? Ha igen, akkor nem kell felnőtt labdarúgás, legyen 
utánpótlás-nevelés. 
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Van kovácsházi, nem is egy futballista, csak 
az igazolási rendszer megváltozott. Az a baj, hogy egyre kevesebb vállalkozó tudja fi-
nanszírozni az MTE működését. Eddig a költségvetés 80 %-át kapta támogatóktól, s kb. 
20 % az önkormányzati támogatás. Ha az 1 millió Ft-ot megkapja az egyesület, akkor a 
szezont be tudja fejezni, s márciusban el lehet dönteni, hogy mi legyen a megoldás.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A bizottság elnökének: Papp Zoltánt, Tagjainak: Kál-
mán Andrást, Nagyné Csiffáry Annát javaslom. A tagságot mindhárom személy vállal-
ta. A határozati javaslat utolsó mondatát a következőképpen javaslom elfogadni: „A bi-
zottsági javaslat kerüljön a Képviselő-testület januári soros ülésére, legkésőbb a márciu-
si soros ülésre.”  
  
Kérem, aki egyetért javaslataimmal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: MTE működése vizsgálatához ideiglenes bizottság létrehozása 

 
 

450/2016. (XI. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a 
Mezőkovácsházi Torna Egylet működésének felülvizsgá-
latához ideiglenes bizottságot hoz létre.  
A bizottság elnökének megválasztja: Papp Zoltánt.  
A bizottság tagjainak megválasztja: 
Nagyné Csiffáry Annát és Kálmán Andrást.  
  
A bizottsági javaslat kerüljön a Képviselő-testület januári 
soros ülésére, legkésőbb a márciusi soros ülésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több tárgyalandó előterjesztés és bejelentés 
nincs, köszönöm a megjelenést, az ülést 16 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Varga Gusztáv   Dr. Szilbereisz Edit 
  polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 

Papp Zoltán 
jkv. hitelesítő 


