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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 8-án 14 óra 30 perces kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén

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

polgármester
alpolgármester

képviselők

Távolmaradását bejelentette:
Csepreghy Elemér
Dr. Fritz Izabella

alpolgármester
képviselő

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Ágostonné Dohányos Ivett irodavezető
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Majorné Balla Ildikó vezető főtanácsos

V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző, aljegyző asszonyokat, meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van az ülésen.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt,
napirendi pontot tárgyalja meg. Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi ponttal egyetért, szavazza
meg.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása
451/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. december 8-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA

1.) Előterjesztések

V a r g a Gusztáv polgármester: Az 1. sz. előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálat
működtetésének átadása tárgyában készült. 2012-ben az állam átvette az iskolák és a
Pedagógiai Szakszolgálatok fenntartását az önkormányzatoktól, a működtetést a 3.000
főnél nagyobb létszámú települések esetében az önkormányzatoknál hagyta. Új jogszabály alapján 2017. január 1-től vagyonkezelői jog illeti meg a tankerületi központot.
Mezőkovácsháza a Gyulai Tankerületi Központhoz tartozik, de a Pedagógiai Szakszolgálat a Békéscsabai Tankerületi Központhoz tartozik. Át kell adnunk a Pedagógiai
Szakszolgálatnak eddig helyt adó intézményeket, illetve a működéshez szükséges ingóságokat is. Most átadásra kerül a Hősök tere 6. sz. alatti épületben lévő 5 db irodahelyiség, a közös használatú helyiségeket, és azokat a tárgyakat, amelyek a feladat-ellátáshoz
szükségesek. A kollégák nagyon sok egyeztetést folytattak le az előterjesztés elkészítése
előtt, minden vitás kérdés rendezésre került, az előterjesztés mellé csatolt szerződés és
megállapodás elfogadható, városunkat nem fogja hátrány érni.
Előzetesen megtárgyalta valamennyi önkormányzati bizottság az előterjesztést, kérem
javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Hármas együttes ülésen tárgyaltuk a Képviselő-testület napirendi pontjait. Jelen előterjesztésben írt kettő határozati javaslatot mellékleteivel
együtt javasolják a bizottságok elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel nem hangzott el kérdés és vélemény, 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: Pedagógiai Szakszolgálat átadásához Vagyonkezelési Szerződés
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452/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pedagógiai Szakszolgálat működtetését a hozzá
kapcsolódó ingatlan és ingó vagyont, a jogokat és kötelezettségeket az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. §
(4) bekezdése, a 99/G. § (1) bekezdése, és a 99/H. § (1)
bekezdése alapján a Békéscsabai Tankerületi Központ
(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. képviseli Bánki András tankerületi központ igazgató) vagyonkezelésébe adja.
A Képviselő-testület a Vagyonkezelési Szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletek biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket és módosításokat tegye meg.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetben a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. határozati javaslattal és mellékletével, 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: Pedagógiai Szakszolgálat átadásához Megállapodás
453/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pedagógiai Szakszolgálat működtetését a hozzá
kapcsolódó ingatlan és ingó vagyont, a jogokat és kötelezettségeket az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. §
(4) bekezdése, a 99/G. § (1) bekezdése, és a 99/H. § (1)
bekezdése alapján a Békéscsabai Tankerületi Központ
(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. képviseli Bánki András tankerületi központ igazgató) vagyonkezelésébe adja.
Az átadás átvételi eljárás lebonyolítására a Megállapodást
a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletek biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket és módosításokat tegye meg.
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Felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetben a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 2. sz. előterjesztés az egészségügyi alapellátási
körzetek megállapítása tárgyában készült. A Képviselő-testület e napirendet korábban
már tárgyalta, az ott hozott döntésnek megfelelően az egyeztetések megtörténtek. Közben vált ismertté, hogy a III. sz. körzet feladat-ellátási szerződése 2017. február 28-án
fog megszűnni. Ezzel lehetővé válna, hogy a négy felnőtt háziorvosi körzet helyett három körzet legyen. Ez ügyben is megtörtént az egyeztetés, s az a javaslat érkezett a
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől, hogy a három felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan kezdjük meg a rendelet-tervezet előkészítését.
Az előterjesztést szintén valamennyi önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, ahol mindhárom bizottság a határozati javaslatot javasolja elfogadni.
Zábrákné képviselő asszonynak volt javaslata, mely szerint kéri, hogy
Reformátuskovácsházát az új körzet kialakításánál mint körzetközpontot vegyék figyelembe.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az nem indokolt, hogy körzetközpontként legyen
megjelölve Reformátuskovácsháza. Az indokolt, hogy senki ne kapjon rosszabb ellátást,
mint eddig kapott. Lehet körzetközpontot megjelölni?
M a j o r n é
Balla Ildikó vezető főtanácsos: Székhelyként megjelölhető lesz
Reformátuskovácsháza.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ezt meg tudom ígérni, mert a Reformátuskovácsházi
ingatlan az önkormányzat tulajdona. Az a célunk, hogy senkit ne érjen sérelem, közel,
jó ellátást kapjon mindenki. Ezen dolgozunk.
S z ű c s Judit képviselő: Örömmel olvastam a helyi hírlapban, hogy Polgármester úr
tájékoztatta a lakosságot az orvosi ellátással kapcsolatban. Kérem Polgármester urat,
hogy a változásról ugyan ilyen tájékoztatás történjen a hírlapban, facebook oldalon, s
minden lehetséges fórumon. A vegyes körzet meg fog szűnni. Erről a gyermekorvossal
egyeztettek már?
V a r g a Gusztáv polgármester: Igen, minden érintettel megtörtént az egyeztetés.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Korábban a reformátuskovácsházi orvosi körzet 1300,
1400 betegkártyával rendelkezett. Ha biztos, jó orvos lesz, a kártyaszám biztosan emel-
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kedni fog. Sokan a doktornő folyamatos távolléte, a helyettesítések miatt jelentkeztek át
másik körzetbe.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Jelenleg olyan orvossal tárgyalunk, aki
Mezőkovácsházán lakna. Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az
előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Orvosi körzetekről szóló rendelet-tervezet átdolgozásához szempontok megadása
454/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
rendelet-tervezet átdolgozásához az alábbi szempontokat
adja:
- külterületek figyelembe vétele az egyes körzeteknél,
- finanszírozási törvényben meghatározott degressziós lakosságszám határ szem előtt tartása.
Az átdolgozott rendelet-tervezet kerüljön egyeztetésre az
alapellátást végző háziorvosokkal, házi gyermekorvossal,
fogorvosokkal, védőnőkkel és a Képviselő-testület januári
soros ülésére kerüljön előterjesztésre.
Határidő: az egyeztetések lefolytatását követő soros ülés,
legkésőbb a 2017. januári soros ülés
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetésének átadása tárgyában készült. Erre az előterjesztésre is ugyan az vonatkozik, amit az 1.
sz. előterjesztésnél mondtam, hogy 2012-ben a fenntartást átvette az Állam, a működtetés maradt az önkormányzatnál, most ezt kell hogy átadjuk a Tankerületi Központnak.
Az Általános iskolát a Gyulai Tankerületi Központnak adjuk át. Ez esetben is megtörtént mindenkivel az egyeztetés.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Mindkét határozati javaslatban is iskola nevét pontosítani szükséges. Helyesen: Csanád Vezér Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola.
A délelőtt folyamán a Gyulai Tankerülettel egyeztettünk az iskola könyvtárosi feladatokról. A V. pont első bekezdéséből a következő szövegrészt törölni szükséges: „a tanítási időszak teljes időtartamában”. Visszajeleztek, hogy e szövegrész törlését elfogadják. A megállapodásban is módosítani kell az iskola nevét úgy, ahogy a határozati javas-
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latban.
E módosításokkal javaslom elfogadni a határozati javaslatokat és mellékleteiket.
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 irodavezető asszony már ismertette a módosításokat, s azokkal együtt javasolják a bizottságok a határozati javaslatokat és mellékleteiket elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, az 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: Iskola átadásához Vagyonkezelési Szerződés
455/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola működtetését a hozzá kapcsolódó ingatlan és ingó vagyont, a jogokat és kötelezettségeket az Nkt.
2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése, a
99/G. § (1) bekezdése, és a 99/H. § (1) bekezdése alapján
a Gyulai Tankerületi Központ (5700 Gyula, Ady Endre utca 19., képviseli Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató) vagyonkezelésébe adja.
A Képviselő-testület a Vagyonkezelési Szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletek biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket és módosításokat tegye meg.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetben a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, az
ismertetett módosításával együtt, 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: Iskola átadásához Megállapodás
456/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola működtetését a hozzá kapcsolódó ingatlan és ingó vagyont, a jogokat és kötelezettségeket az Nkt.
2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése, a
99/G. § (1) bekezdése, és a 99/H. § (1) bekezdése alapján
a Gyulai Tankerületi Központ (5700 Gyula, Békéscsaba,
Ady Endre utca 19., képviseli Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató) vagyonkezelésébe adja.
Az átadás átvételi eljárás lebonyolítására a Megállapodást
a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletek biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket és módosításokat tegye meg.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetben a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
fürdő, kemping és környező területek használatba adása tárgyában közbeszerzési eljárás
lefolytatása tárgyában készült.
az előzetes tárgyalások során arra az álláspontra jutottunk, hogy ha támogatást kívánunk
a fürdő működtetéséhez nyújtani, azt csak akkor tehetjük meg, ha közbeszerzési eljárást
írunk ki a fürdő üzemeltetésére.
Ahhoz, hogy közbeszerzési eljárást tudjunk kiírni, először közbeszerzési szakértőt kell
kiválasztani. Az előterjesztés, és a határozati javaslat erről szól.
Az előterjesztést valamennyi önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Ezt az előterjesztést is együttes ülésen tárgyaltuk, ahol
mindhárom bizottság javaslatot tett az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadására.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal és mellékletével, 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 közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szaktanácsadó megbízása
457/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete közbeszerzési eljárás előkészítéséről és az ajánlattételi felhívás elkészíttetéséről dönt „Mezőkovácsháza
Strandfürdő, kemping és környező területek hasznosításra
történő átadása.” elnevezésű szolgáltatás megrendelés lefolytatása céljából.
A közbeszerzési eljárás előkészítésével és teljes körű lefolytatásával megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó Dr.
Géczi József felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót. A szakértő díjazására bruttó 300.000.- forint, a hirdetmények ellenőrzési díjára a jogszabály szerinti, becsülten 80.000.- forint fedezetet biztosít a 2016. évi költségvetés terhére. Az ajánlattételi felhívást lehetőség szerint
2016. december 15-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti megbízási szerződés aláírására.
Határidő: Ügyvédi Iroda tájékoztatására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy az ülés napirendjén több tárgyalandó előterjesztés nem szerepel, és bejelentés nincs, köszönöm a megjelenést, az
ülést 15 órakor bezárom.
K.m.f.
Varga Gusztáv
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

Papp Zoltán
jkv. hitelesítő

