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

polgármester
alpolgármester

képviselők

Távolmaradását bejelentette:
Csepreghy Elemér

alpolgármester

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Almási Ferenc képviseletében édesanyja,
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezetője, Szedlacsekné Farsang Margit
Pasek Mihályné
Dr. Sebőkné Illgner Magdolna Zsuzsanna kitüntetettek
Barecz Mihály vállalkozó
Józsa Péter ügyvezető
Sárközi László vállalkozó
Marunák László Oázis ABC vezetője
Balázs László K&H Bank Helyi Fiókigazgatója
Várkonyi Imre az OTP Bank vezető alkalmazottja emlékplakettet átvevők
Béni Attila Mezőkovácsházai Járási hivatal vezetője
Nagyné Csiffáry Anna,
Havancsák Piroska külsős bizottsági tagok
Kovalik Angéla intézményvezető
Albertus László könyvtárigazgató
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Jankó Erzsébet ügyvezető
Ádám Andrásné FEB elnök
Szekeres Lajos FEB elnök
Kovács Péter Polgárőrség elnöke
Bajkán Mariann Polgárőrség gazdasági vezetője
Pella Klára
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
10-15 fő érdeklődő állampolgár
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, kitüntetetésben, emlékplakettben részesülőket és hozzátartozóikat, jegyző, aljegyző asszonyokat,
intézményvezetőket, a Járási Hivatal Vezetőjét, meghívott vendégeket, az általános iskolás gyermekeket és felkészítő tanáraikat.
Régi hagyomány, hogy a Karácsony előtti utolsó testületi ülést ünnepi ülésként éljük
meg, melyen az Általános Iskola, vagy valamelyik intézményünk tanulói műsorral
kedveskednek, melyet a város lakói is megtekinthetnek. Kérem, hogy az ülés ezen
ünnepélyes részének legyünk résztvevői.
Átadom a szót Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszony számára.
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Köszöntőmet egy mesével kezdem, melyben
egy ember megjárja a poklot és a mennyországot is. A pokolban furcsa látvány fogadja.
Nagy kerek asztal mellett ülnek a kárhozott lelkek. Az asztalon minden, mi szemszájnak
kellemes. Ám mindegyiküknek hosszabb a keze, ezért bárhogyan is igyekeznek, egy falatot sem bírnak a szájukba tenni. Így mindannyian éheznek. Odafent az égben ugyanez
a látvány fogadja: asztal, sok finom ennivaló és méteres kanalak. Csakhogy az üdvözültek mégis mindig jóllaknak. Ők ugyanis etetik egymást........
Ez a kis történet sok mindent elmond mindennapjainkról. Egymáshoz való hozzáállásunk nemcsak a mellettünk élő emberek jó közérzetét, de a mi életünk sikerességét is
eldöntheti. Mindennapjainkban elég nagy a zűrzavar: év végi zárás, karácsonyi nagybevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra. Mégis, a
hozzánk közelítő ünnep, karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít ebben a
sötétségben. Várjuk a megérkezését, csendességét.
A karácsonyi hangulat megteremtésében lesznek segítségünkre a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.
Elsőként Mráz Fatime előadásában fogják hallani Gruber: Csendes éj című számát, melyet Kanász Viktória Mária altfurulya előadása követ, előadja Luigi Boccherini: Menüettjét. A sort egy zongoradarab zárja: Kmetykó László és tanítványa Rumon Nóra előadásában Seiber Keringőjét hallhatják.
Fogadják őket szeretettel.
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Következő műsorszámként fogadják szeretettel a Csanád Néptánc Műhely és a
Mezőkovácsházi Színjátszó Műhely Betlehemi játékát.
A diákoknak és felkészítő tanáraiknak, Szakács József, Fehér Gábor és Kmetykó László
Pelyva-Nagy Zsuzsannának köszönjük szépen a színvonalas műsort.
Szinte törvényszerű, hogy év végéhez közeledve visszatekintünk az elmúlt időszakra, és
számba vesszük az elmúlt év történéseit. Ezt tette polgármester úr is, mikor a „Polgármesteri Elismerő Oklevelek” adományozásáról döntött. Az ünnep emelkedett hangulatú
perceiben 4 elismerés átadására kerül sor. A kitüntetés a közjóért, Mezőkovácsháza érdekében kifejtett értékes tevékenység elismerésére szolgál. Ebben az elismerésben részesül:
- Pasek Mihály Lajosné Mezőkovácsházán érettségizett 1963-ban, majd
Dombegyházán tanított 3 évig képesítés nélküli tanítóként.
1966-ban szerezte meg tanítói diplomáját Baján. Még ebben az évben férjhez ment
Pasek Mihályhoz, munkahelyet váltott és Reformátuskovácsházán kezdett tanítani.
Gyerekek százait tanította magas színvonalon írni, olvasni. 1996-ban nyugdíjba vonult. A 33 év tanítói munkája alatt munkaközösséget vezetett, ifjúságvédelmi felelős volt és szakszervezeti titkári teendőket látott el.
Nyugdíjba vonulása után elindult a helyi választásokon, mint képviselő. A képviselői munkát másfél cikluson keresztül végezte lelkiismeretesen.
2009-től tagja a Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas Klubnak. Még abban az
évben a klub elnökének választották. Nyugdíjas vezetőként a Mezőkovácsházi Kistérség Nyugdíjas Klubjának is vezetőjévé választották.
Rövid időn belül a megyében működő két nyugdíjas szövetség a NYOSZ és az
„Életet az éveknek” is vezetőségi tagjává választotta. 2014-től az „Életet az éveknek” megyei elnökeként koordinálja a nyugdíjasok programjait.
Margit néni egész életére jellemző a közösségek építése, fejlesztése. Ennek tudatában
jelölték a Polgármesteri Elismerő Oklevél adományozására, melyet Varga Gusztáv polgármester úr és Zábrák Istvánné képviselő asszony adnak át részére.
-

Almási Ferenc a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola egykori tanulója. A birkózással 2004-ben ismerkedett meg.
Mezőhegyesen kezdte el űzni a sportágat, majd egy év után átkerült az orosházi
Spartacus Birkózó Klubhoz, ahol edzői – Id. és Ifj. Jeszenszky P. László –
irányítása alatt gyorsan tanult. Az Orosházi Klubot követően a BVSC-Ganzban
folytatta, ma pedig a Csepeli BC versenyzője.
Számos hazai és nemzetközi versenyen ért el dobogós helyezést: többszörös diákolimpia bajnok szabad- és kötött fogásnemben, világ fesztivál kupa I. hely, többszörös magyar bajnok mindkét fogásnemben, Kadett világbajnokság V. hely, U23as magyar bajnok, felnőtt csapat világkupa IV. hely, felnőtt kötöttfogású magyar
bajnokság II. hely, junior világbajnokság III. hely. Nemzetközi siker a Bécsben
megrendezett World Sports Festival 59 kg-os súlycsoportjában elért első helyezése.
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A kimagasló teljesítmények mind a tanulás, mind pedig a sportolás területén meghozták gyümölcseit, ennek eredményeként a 2009-es évben a III. korcsoportban a
Magyar Köztársaság „Jó tanuló – Jó Sportoló” díjával tüntették ki.
Sportolóként rendszeresen biztatja a mezőkovácsházi kis birkózó palántákat, s személyes példájával hitelesen és példaképként áll a gyermekeink előtt. A sport szeretete, az ifjú sportoló kitartása és kimagasló eredményei példa értékű a sportot kedvelő gyermekek és felnőttek és Mezőkovácsháza Város számára is.
Feri jelenleg is külföldön tartózkodik, így kitüntetését édesanyja veszi át polgármester
úrtól és Zábrák Istvánné képviselő asszonytól.
-

Következő kitüntetettünk Dr. Sebőkné Illgner Magdolna Zsuzsanna,
Mezőkovácsháza, Fáy u. 33. sz. alatti lakos. Fontos a lakcím, hiszen oda kell
ellátogatni, ha valaki szeretne meggyőződni a javaslat indokolásának hitelességéről.
Zsuzsika hosszú évek óta évvégén díszvilágítást készít lakóházánál a város gyermekei és felnőtt lakosai legnagyobb örömére. 2009. évben a Képviselő-testület Városfejlesztési Bizottsága pályázatot hirdetett magánházak és közületek díszvilágítására. Ő e pályázaton nem indult, Ő annál szerényebb, s nem azért készíti a díszvilágítást, hogy akár pályázzon vele, s azért bármiféle elismerést kapjon. Ennek ellenére a Bíráló Bizottság úgy döntött, hogy lakásának díszvilágítása a magánházak kivilágítása kategóriában elismerésre méltó, s ezért Dr. Sebők Ferencet oklevél elismerésben részesítette.
A kivilágítás összeállításával járó nehéz munkát egészen 2013-ig végezte, amikor
úgy döntött, hogy egészségi állapotára tekintettel abbahagyja a munkát. Ez évben –
a város apraja és nagyja - legnagyobb örömömre ismételten elkezdte a ház külső díszítését, nem tudott tovább ellenállni a kisgyermekek és szüleik kérésének, hogy díszítse ki a lakás környezetét. Munkájának eredménye ez évben is gyönyörű lett, az
eddigiekhez képest új díszekkel bővítette a kollekciót.

Zsuzsika részére a kitüntetést Varga Gusztáv polgármester úr és Dr. Szilbereisz Edit
jegyző asszony adják át.
-

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde kollektívája a 2016-ban
megrendezésre kerülő rendezvényeit Mezőkovácsháza várossá nyilvánításának 30.
évfordulójához kapcsolódva igyekezett minél színesebbé és tartalmasabbá tenni.
Áprilisban csatlakozva a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Költészet napi versfolyam felhívásához az óvodások 30 gyermekverset mondtak, illetve a 30 év történéseit kis versikében örökítették meg.
Májusban az évzáró - ballagási ünnepségekre az évforduló alkalmából meghívták
az 1986-ban ballagó volt óvodásaikat. Júniusban a 3. számú óvodában rendezték
meg a Vándor-Gomba kupát. A 13. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényükkel Mezőkovácsháza várossá nyilvánításának 30 éves jubileumára is emlékeztek, amikor a 10 óvodai csoport az évforduló tiszteletére 10*30=300 métert futott.
Szeptemberben felhívást tettek közé, melyben településünk várossá nyilvánításának
30. évfordulója tiszteletére faültetési akciót hirdettek. Október –november hónapban a 4 feladat-ellátási helyen összesen 30 fát és cserjét ültettek el a résztvevők.
Októberben sikeres Városi Gyalogló Napot valósítottak meg, ahol 30 városi intézményt, egyesületet és civil szervezetet invitáltak egy közös gyaloglásra.
Novemberben 3 hétig volt látható „Óvodáink 1986-ban és 2016-ban” című kiállítás
a Mezőkovácsházi Kalocsa Róza Művelődési Központ emeleti kiállító termében.
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Erre az alkalomra az óvoda dolgozói nagy gonddal és alapossággal válogatták és
gyűjtötték össze az 1986-os és a 2016-os év írásos és fényképes dokumentumait,
tárgyi eszközeit, játékait, mellyel tovább gazdagították a városi rendezvényeket.
November végén a hagyományosan megrendezett Jótékonysági Óvodabál a jubileumi rendezvénysorozat méltó lezárása volt, ahol a Napraforgó csoport műsora
Mezőkovácsháza várossá nyilvánításának 30. évfordulója előtt tisztelgett.
A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde kollektívájának
Mezőkovácsháza várossá nyilvánításának 30. évfordulója tiszteletére megvalósított
rendezvénysorozata példa értékű a város intézményei számára, egyúttal az óvoda
változatos programkínálata gazdagította és színesebbé tette a város rendezvényeit
Mezőkovácsháza lakói számára.
Az oklevelet Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető részére polgármester úr és
jegyző asszony adja át.
Várossá nyilvánításunk 30. évfordulója kapcsán az idei évben már többször került sor
emlékplakett átadására. Első körben az Önkormányzat intézményei részére került ez átadásra, majd hivatásos és civil szervezeteket részesítettünk ezen elismerésben. Most
szeretnénk ezt a kört tovább bővíteni és vállalkozások, vállalkozók munkáját elismerni.
Így most újabb nyolc plakett talál gazdára.
-

OTP Bank Nyrt. és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Mindkét pénzintézet magas színvonalon szolgálja ki Mezőkovácsháza és a környező települések lakosságát, vállalkozásait. Önkormányzatunk az OTP Bank helyi
munkatársaival és megyei, regionális vezetőivel, a K&H bank mezőkovácsházi
dolgozóival jó kapcsolatot ápol. Korábbi időszakban a K&H, jelenleg pedig az OTP
a számlavezető bankja. A plakettet a Kereskedelmi Bank részéről Balázs László fiókigazgató veszi át. Az OTP Bank részéről pedig Várkonyi Imrének, a bank vezető
alkalmazottjának adja át Varga Gusztáv polgármester úr és Papp Zoltán az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke.

-

Következő plakettünk a Hungária Tollfeldolgozó Kft-hez kerül.
Évtizedek óta jelen vannak városunkban. A hagyományos ipari tevékenységükkel,
termékeikkel elviszik Mezőkovácsháza nevét a nagyvilágba. Az utóbbi években
Kovács Péter vezetésével a dolgozók létszáma megháromszorozódott, árbevételüket
megnégyszerezték. A gyárat folyamatosan fejlesztik, mára Mezőkovácsháza egyik
legnagyobb üzemévé váltak.
Az elismerést Kovács Péter veszik át, ugyancsak polgármester úrtól és elnök úrtól.

-

Az „Új Alkotmány” Mezőgazdasági Szövetkezetnek
évtizedek óta meghatározó szerepe van településünkön, mind munkáltatóként, mind
a mezőgazdasággal foglalkozó lakosok körében. Térségünkben a fő mezőgazdasági
tevékenységet a növénytermesztés jelenti. A kisebb földterületen gazdálkodók közül sokan a Szövetkezetbe integrálva műveltetik földjüket, így a mezőkovácsházi
szántóföldek több mint felét művelik. Nemcsak szakmai tapasztalatukkal segítik a
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helyi lakosokat, hanem anyagilag is támogatják a helyi kezdeményezéseket, az önkormányzati rendezvényeket.
Az elismerést Józsa Péter, a Szövetkezet elnöke veszi át. Ezt és a következő plaketteket Varga Gusztáv polgármester úr és Szénási István alpolgármester úr adják át.
-

A Polgárőr Egyesületnek
jelentős szerepe van Mezőkovácsházán a közbiztonság megteremtésében, nagyon
jól együttműködik a rendőrséggel. Önkormányzatunkkal is nagyon jó a partneri
kapcsolat, rendezvényeinket rendszeresen ők biztosítják.
Az elismerést Gombkötő Sándor, az egyesület elnök-helyettese veszi át.

-

Barecz Mihály
Emberségből és önzetlenségből jeles. Sokan ismerik őt, mint mezőgazdasági vállalkozót, az önkormányzati földek egy részét is ő műveli. A vele üzleti viszonyba kerülők, de alkalmazottai is alátámasszák előbb említett jellemvonásait. Önkormányzatunk – s ez által városunk lakossága is – sokat köszönhet neki, hiszen városi rendezvényeink legnagyobb támogatóját tisztelhetjük benne.
Kérem, fáradjon ki, hogy átadhassuk az elismerését.

-

Sárközi László
1988. óta vállalkozó. Először nyitott kölcsönzőt a városban, majd autóbontót üzemeltetett, 1992-ben pedig autósboltot nyitott, mely hamarosan családi vállalkozássá
nőtte ki magát. Jelenleg mindenféle háztartási cikket, kisgépet, szerszámokat is forgalmaz. Azon szerencsés emberek közé tartozik, akiknek a munkája a hobbija…
valószínűleg ezért mennek hozzá szívesen a vevők is.
Laci bácsi fáradjon közelebb és vegye át a plakettet.

-

Marunák László
Az Áfész időszakában a Mozaik Áruház igazgatója volt, saját vállalkozását 1992ben kezdte. Az Oázis ABC-t 1994-ben nyitotta, melyet hamar megkedvelt a város
lakossága. A CBA megalakulása után szinte azonnal csatlakozott a kereskedelmi
lánchoz, ezáltal kedvezőbb árakat biztosítva a lakosságnak. 22 éves működése alatt
mindig a vevőit helyezte előtérbe, igényeiknek messzemenőkig próbál eleget tenni.
Szíveskedjék kifáradni és az emlékplakettet átvenni.

Kitüntetettjeinknek, az elismerésben részesülőknek szívből gratulálok, és Önök is megtehetik ezt az alkalomhoz illő pezsgő kíséretében.
Kívánok mindannyiuknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket!
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V a r g a Gusztáv polgármester: Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen
van, Csepreghy Elemér alpolgármester úr bejelentette távolmaradását.
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
- bérbevételi ajánlatok önkormányzati belterületi beépítetlen ingatlanokra,
- Vis Medica kft. támogatási kérelme, valamint
- a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási kft. térítésmentes átadásra kínált eszközeinek átvétele,
- az önkormányzat gazdálkodása átszervezésének elhalasztása, valamint a
- Gyulai Közüzemi Nonprofit kft. 2016. december 22-i taggyűlésének anyagai tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele
458/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
- bérbevételi ajánlatok önkormányzati belterületi beépítetlen ingatlanokra,
- Vis Medica kft. támogatási kérelme, valamint
- a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási kft. térítésmentes átadásra kínált eszközeinek átvétele,
- az önkormányzat gazdálkodása átszervezésének elhalasztása, valamint a
- Gyulai Közüzemi Nonprofit kft. 2016. december 22-i
taggyűlésének anyagai tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére
vette.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt,
és a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg. Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása
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459/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. december 15-i soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
Előadó: Varga Gusztáv polgármester

2.) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
3.) A köztisztviselők teljesítmény-követelményei alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előadó: Dr. Silbereisz Edit jegyző
4.) A Polgármester és a bizottsági elnökök féléves beszámolója az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati
társulásokban végzett tevékenységről
Előadók: Varga Gusztáv polgármester és az
önkormányzati bizottságok elnökei
5.) Előterjesztések

Fájdalommal tájékoztatom a jelenlévőket, hogy városunk első polgármestere, aki 30 évvel ezelőtt a városi címet átvette, Dr. Fekete Lajos tegnap hajnalban elhunyt. Kérem,
emlékének egy perces néma felállással adózzunk! Köszönöm.

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Írásos beszámolójából a fontosabb eseményeket kiemeli. Van-e kérdés, vélemény az írásos beszámolókkal kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Határozatok végrehajtása
460/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 395/2016. (X. 20.), sz. kt. határozat
végrehajtásáról,
valamint
a
polgármester
és
alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről szóló
beszámolókat elfogadja.

V a r g a Gusztáv polgármester: A 11. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Településgazdálkodási Kft. részére visszatérítendő támogatás nyújtása tárgyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot. Kockázat nincs benne, ahogy a hitele megújul, azonnal vissza tudja fizetni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
S z e k e r e s Lajos FEB elnök: A Felügyelő Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. A Kft-nek
szüksége van az 5 millió Ft-ra a folyamatos, zökkenőmentes gazdálkodás érdekében.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Településgazdálkodási kft. részére visszatérítendő támogatás nyújtása
461/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. részére likviditási problémáinak kezelésére 5 millió forint
visszatérítendő támogatás nyújtásáról dönt.
A visszatérítendő támogatás fedezetét az általános célú
tartalék képezi.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés feltételeiben történő megállapodásra, és a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 30.
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Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Kalocsa Róza Nonprofit kft. működési célú támogatása tárgyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? A szigorú gazdálkodás azt jelenti, hogy ha valamely intézménynél a bevételek
nem érik el a tervezettet, akkor a kiadásait is csökkenteni kellene. Kérem az intézményvezetőket, úgy gazdálkodjanak, hogy a bevételek és a kiadások arányban legyenek
egymással. A költségvetési irodavezetővel e problémáról hosszasan beszélgettünk, számára most megadom a szót.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Polgármester úrnak az volt
a véleménye, hogy ilyen problémákkal nem utólag kellene a Képviselő-testülethez fordulni, hanem amikor látható, hogy egye-egy bevételi lehetőség nem teljesül, az időben
kerüljön jelzésre, kezelésre. Most ahhoz, hogy a Kft. gazdálkodása ne legyen negatív,
azért javaslom az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni. Jövő év májusában
fogjuk látni azt, hogy milyen lesz a Kft. eredménye. A közművelődési feladatok ellátására a jövő évi költségvetéshez 14 millió Ft-ot támogatási kérelem érkezett. Ott zárolási
javaslattal fogok élni. Az áprilisi beszámoló elfogadásánál, amikor látható a Kft. végleges eredménye, akkor dönthet arról majd a Képviselő-testület, hogy a zárolást feloldja,
vagy milyen egyéb intézkedéseket kíván tenni. Ha több évet egymást követően negatív
egy gazdasági társaság eredménye, akkor azt a tevékenységet előbb-utóbb meg kell
szüntetni.
Minden intézmény, gazdasági társaságra vonatkozóan kérem, ha hasonló probléma jelentkezik, hogy egy-egy bevétel teljesülése nem, vagy nem teljes mértékben, a tervezett
szerint valósul meg, időben jelezzék.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az önkormányzatra is rossz hatással lehet, ha valamely gazdasági társaságának negatív az eredménye.
J a n k ó Erzsébet ügyvezető: Nyolc éve vagyok a Kft. ügyvezetője, ez idő alatt soha
nem fordult elő negatív bevétel-teljesítés. A Felügyelő Bizottság ülésén is volt szó erről,
s a bizottság arról döntött, hogy november hónapra a strand működésére igényelünk támogatást, és decemberben ha szükséges, akkor kérünk támogatást. Az elmúlt nyolc évben, s ez évben is arra törekedtem, hogy takarékosan gazdálkodjunk.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, év közben ha látszik, hogy bármilyen bevétel
nem teljesül, azt időben jelezzék, hogy a szükséges intézkedéseket időben meg tudjuk
tenni.
Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati ja-
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vaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. részére működési célú pénzeszköz biztosítása
462/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. részére vállalkozói
bevételeinek elmaradása miatt, közművelődési feladatai
ellátása céljából 1.500 eFt működési célú átadott pénzeszközt biztosít.
A működési célú átadott pénzeszköz fedezetét az általános
célú tartalék képezi.
Határidő: 2016. december 30.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést valamennyi önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Az óvoda intézményvezetői megbízása július 31-én
jár le. A bizottság szeretné, ha az óvodavezető még a megbízásának lejárta előtt beszámolna az intézmény tevékenységéről. E módosítással javasolja a Kulturális és Szociális
Bizottság a munkaterv elfogadását.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, a Kulturális és
Szociális Bizottság javaslatát mindkét bizottság támogatja. Az április 20-i ülésre javasoljuk tervezni a Kalocsa Róza Kft. és a Településgazdálkodási Kft. beszámolóit. Javaslom, hogy a januári ülés 19-én legyen, de a költségvetési irodavezető asszony szerint ez az időpont nem megfelelő.
V a r g a Gusztáv polgármester: A költségvetés tárgyalása miatt fontosak az időpontok. Január elejére nem fognak elkészülni az előterjesztések. Március 15-ig kell a költségvetést elfogadni.
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Á g o s t o n n é Dohányos Ivett irodavezető: Számunkra a munkaterv-tervezetben
szereplő időpontok a megfelelőek. Mielőtt Elnök úr elmegy, vállalom, hogy személyesen egyeztetek vele annak érdekében, hogy azok beépülhessenek a költségvetésbe.
A február 9-i ülést február 23-ra javaslom tervezni. A költségvetéssel kapcsolatban vannak kötelező egyeztetések, amelyeket le kell folytatni, s csak ezt követően tudjuk összeállítani a hiány csökkentésére vonatkozó javaslatainkat. Emellett még az átszervezés
előterjesztését is elő kell készíteni.
S z ű c s Judit képviselő: Miután a szeptemberi ülésről törölve lesz az Óvoda beszámolója, javaslom, hogy itt tárgyaljuk az Egészségfejlesztési Iroda féléves beszámolóját.
Tudjuk, hogy a programok megvalósításában csúszások vannak, s talán ha szükséges,
szeptemberben még lehetne korrigálásokat végezni.
V a r g a Gusztáv polgármester: A 2017. évi munkatervet az ismertetett módosításokkal együtt javaslom elfogadni.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Munkaterv 2017. évi elfogadása
463/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. évi munkatervét a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A köztisztviselők teljesítmény-követelményei
alapját képező kiemelt célok meghatározása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Dr. Szilbereisz Edit
jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést szintén valamennyi önkormányzati
bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság a II. pontot a következő 7. ponttal javasolja kiegészíteni: A Települési Értéktár Bizottság arculatának
kialakítása és jogszabályban foglaltak szerinti megjelenítése.
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P a p p Zoltán képviselő: Ezt az előterjesztést is együttes ülésen tárgyaltuk, s mindkét
bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, s mellékletének az ismertetett kiegészítésével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Közszolgálati tisztviselők teljesítménykövetelményeinek kiemelt céljai
464/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2017. évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célokat a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Polgármester és a bizottsági elnökök féléves
beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Varga Gusztáv polgármester és az
önkormányzati bizottságok elnökei
V a r g a Gusztáv polgármester: A beszámolókhoz csatolva lett Kálmán András tanácsnok beszámolója is az általa végzett munkáról, ezzel együtt javaslom a napirendet
tárgyalni.
Az előterjesztést szintén valamennyi önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság a beszámolókat javasolja elfogadni.
P a p p Zoltán képviselő: Ezt az előterjesztést is együttes ülésen tárgyaltuk, ahol
mindkét bizottság javaslatot tett a beszámolók elfogadására.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámoló
465/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóit megtárgyalta
és azokat elfogadja.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Társulásokban végzett tevékenységről beszámoló
466/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a delegált képviselőknek a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulásban illetve a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységükről
szóló beszámolóit megtárgyalta, azokat elfogadja.

V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Kálmán András tanácsnok tevékenységéről beszámoló
467/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kálmán András tanácsnok tevékenységéről szóló
beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.
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V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről,
valamint a bérleti díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztés a költség alapú lakások esetében is tartalmazza a 10 %-os emelést. Véleményem szerint korábban arról tárgyaltunk, hogy ott ne történjen bérleti díjemelés. Én
javaslom, hogy csak a szociális bérlakások esetében történjen meg a 10 %-os emelés, a
költséglapú bérlakásoknál ne történjen módosítás. Az előterjesztést előzetesen szintén
valamennyi önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A költségalapú és a piaci alapú lakások nem ugyan
azok. A költségalapúak között van, ami csak kb. 50 m2, a piaci alapúak az Orosházi úti
lakások, ahol kb. 60-90 m2-ig terjedő lakások vannak. Erre vonatkozik az 580 Ft/m2-es
ár.
A lakástörvény alapján differenciáltan kell megállapítani a bérlakások bérleti díját, kategórián belül is a szociális, a költséglapú, illetve a piaci alapú lakásokat. Ezeknek a
bérbe adását, és a bérleti díját is különböző módon kell számítani. A szociális bérlakásoknak azért kell hogy a legalacsonyabb legyen a bérleti díja, mert ott a bérlőt terheli
mindenféle pótlási, javítási, stb. költség a törvény szerint. A költségalapú lakásoknál és
a piaci alapú bérlakásoknál ezeken belül tovább lehet differenciálni a bérleti díjakkal
kapcsolatosan. A költségalapúnál azokat a költségeket is elszámolhatjuk a bérleti díjban, ami a tulajdonost terhelheti a lakás fenntartásával kapcsolatosa. Ott is két lakbérkategória van attól függően, hogy a kötelezettségből mennyit vállal át a bérlő, és menynyit az önkormányzat. Ez megállapodás kérdése. Általában az alacsonyabb bérleti díjat
alkalmazzák, ez azt jelenti, hogy a bérlő feladata a karbantartási, javítási munka, az önkormányzaté csak a felújítás, amit külön megállapodással lehet elszámolni.
A piaci alapúaknál nyereséget is számolhat az önkormányzat. Ez akkor volt nagyon fontos, amikor még terhelte az önkormányzatot a hitel fedezetének visszafizetése. Ez a hitel
már visszafizetésre került, az innen származó bevételek már „nyeresége” az önkormányzatnak. Ilyen árak mellett az önkormányzat hasznosítani tudja a piaci alapú bérlakásokat.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Szociális alapú bérlakásoknál a bevétel a lakások felújítására fordítható. A karbantartás és felújítás nem a bérlőt terheli?
V a r g a Gusztáv polgármester: A karbantartás és felújítás költségének egy része a
bérlőt terheli. Nem a legjobb állapotú lakásokról beszélünk, nagyobb mértékű karbantartásra szorulnának.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Ha 10 %-kal emeljük a szociális, és a költségalapú
bérlakások bérleti díját, mennyi lesz a bérleti díjuk?
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Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A törvény alapján vannak olyan költségek, amik
mindenképpen a tulajdonost terhelik. Ilyenek pl.: az épület-karbantartás, közös helyiségekkel kapcsolatos kiadások, vezetékelések, központi berendezések javítása, stb. A törött ablak, vízcsap cseréje, leesett csempe javítási költsége már a bérlőt terheli.
Jelenleg szociális alapon bérbeadott bérlakások komfortfokozata alapján a legmagasabb
276.-Ft/m2 a jelenlegi ár. Piaci alapon 580.-Ft/2. A költségalapúnál 321.-Ft/2.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A múltkor azért értettem egyet a 10 %-os emeléssel,
mert úgy gondoltam, hogy egymáshoz arányosítva fognak emelkedni az árak. Azt is figyelembe vettem, hogy az önkormányzatnak szüksége van a nagyobb bevételre. Én csak
azzal tudok egyetérteni, hogy minden típusú lakás bérleti díja emelkedjen.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság is javasolja az előterjesztés mellé csatolt rendelet-tervezet elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e még kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A rendelet-tervezet 2. §-át szükséges kiegészíteni,
ugyanis kimaradt a rendeletet módosító korábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyező rendelkezése Ezért a rendelet-tervezet 2. §-a a következőkkel egészül ki:
„Ugyan ezen a napon hatályát veszti a 22/2008. (VIII. 31.), 30/2008. (XII. 01.),
24/2009. (X. 27.), 27/2009. (XI. 25.), 4/2010. (II. 15.), 25/2010. (XII. 23.), 2/2011. (II.
14.), 8/2012. (II. 20.), 32/2012. (IX. 18.), 44/2012. (XII. 28.), 5/2013. (III. 26.), valamint a 24/2015. (XI. 03.) sz. önkormányzati rendelet.”
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki
egyetért az előterjesztés mellé csatolt, és a fentiek szerint kiegészített rendelettervezettel, szavazza meg. Én a módosító javaslatomat visszavonom.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
24/2016. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról
szóló 18/2008. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Polgármester jutalmazása tárgyában készült. Mivel e napirendben érintett vagyok, kérem Szénási István alpolgármester urat, a tárgyalást vezesse le. Kérem szavazásbóli kizárásomat személyes érintettségem miatt.

17
Kérem, aki a kizárásommal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Varga Gusztáv polgármester szavazásbóli kizárása
468/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Varga Gusztáv polgármestert személyes érintettsége miatt a szavazásból kizárta.
Varga Gusztáv polgármester kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő.)
S z é n á s i István alpolgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság polgármester úr részére
egyhavi fizetésnek megfelelő összegű jutalom kifizetését javasolja.
S z é n á s i István alpolgármester: Azért lett konkrét összeg megjelölve a határozati
javaslatban, mert ekkora összegű fedezet áll rendelkezésre. A bizottság javaslatát tolmácsolni fogom Polgármester úr részére.
Mivel az előterjesztéshez képest módosító javaslat érkezett az Ügyrendi és Pénzügyi bizottság részéről, kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 0 igen szavazattal – 7 nem szavazattal – a javaslatot nem fogadta
el.
S z é n á s i István alpolgármester: 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: Varga Gusztáv polgármester jutalma
469/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Varga Gusztáv főállású polgármestert a 2016. évben végzett munkája elismeréseként bruttó 200.000 Ft öszszegű pénzjutalomban részesíti.
A jutalom és járulékai fedezetét a 2016. évi pénzmaradvány képezi.
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Határidő: azonnal
Felelős: Csepreghy Elemér alpolgármester
Szénási István alpolgármester

Varga Gusztáv polgármester visszajött a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely
anyagi elismerés nyújtása központi orvosi ügyeleti ellátásban dolgozó háziorvosok részére, tárgyban készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Megköszönöm, hogy e két háziorvosnak megköszönhetjük az önzetlen és minden erejüket felemésztő munkájukat. E két orvos erején felül
teljesít azért, hogy a városunk és a hozzánk kapcsolódó települések egészségügyi ellátását fenntartsa. Úgy gondolom, mindkét orvosnak nagyon jól fog esni, hogy valaki megköszöni munkájukat. Fodor doktor felelősséget érez a város lakosainak egészségügyi ellátásáért, ezért ha szükséges minden idejét az ügyeleten tölti.
S z é n á s i István alpolgármester: Mindkét háziorvosnak köszönetemet fejezem ki
lelkiismerete munkájukért.
V a r g a Gusztáv polgármester: Januártól Rónavölgyi doktornő fogja a benti körzetet
helyettesíteni.
Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Dr. Farkas László és Dr. Fodor József háziorvosok anyagi elismerése
470/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa 18/2016. (X. 14.) sz. TT. határozatában foglalt javaslat alapján Dr. Farkas László és Dr.
Fodor József háziorvosok részére az orvosi ügyeletben
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végzett munkájuk elismerésére bruttó 200.000.-forint/fő
összesen bruttó 400.000.-forint összeget biztosít a betervezett dologi kiadások terhére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása tárgyában készült. Az előterjesztést
valamennyi önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
P a p p Zoltán képviselő: Ezt az előterjesztést is együttes ülésen tárgyaltuk, ahol a bizottságok javaslatot tettek a rendelet-tervezet elfogadására.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a rendelettervezettel, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
25/2016. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendeletet
az átmeneti gazdálkodásról.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde részére átadott pénzeszköz tárgyában
készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Gratulálunk az Óvoda dolgozóinak, s a bizottság javasolja
az előterjesztésben írt határozati javaslatot 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 határozati
javaslattal, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Óvoda kollektívája részére adományozott kitüntetéshez fedezet biztosítása
471/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde kollektívája részére adományozott Polgármesteri Elismerő Oklevéllel együtt járó 20 e Ft fedezetének biztosítása érdekében működési célú támogatást biztosít az intézmények az önkormányzat meglévő dologi kiadásai terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 10. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
fürdő, kemping és környező területek hasznosításra történő átadása megnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása tárgyában készült. Korábbi üléseinken foglalkoztunk e témával. A döntésnek megfelelően a szaktanácsadó elkészítette az ajánlattételi megbízást. Ha lesz ajánlat, készül egy közbeszerzési dokumentáció, amely a műszaki
leírást és a hasznosítási szerződés-tervezetét is tartalmazza. Ez majd újra a testület elé
fog kerülni. Mivel ez nem szerepelt eredetileg a közbeszerzési tervünkben, ezért most
azt is szükséges módosítani. A folyamatos tárgyalások miatt szükséges módosítani az
előterjesztésen, a közbeszerzési ajánlati felhíváson.
Az egyik a kútnak a kérdése. A szakértő véleménye szerint a melegvizes kút annyira a
fürdőnek a része, hogy azt be kell vonni a közbeszerzési kiírásba. Ha majd elkészül a
közbeszerzés, akkor a hasznosítási szerződésben kell szabályozni azt, hogy amennyiben
mi más célra is hasznosítani akarjuk a kutat, milyen feltételekkel lehessen ezt megtenni.
A másik javaslat: Szigorúnak tartja a közbeszerzési felhívásnak azt a részét, ami sz öszszegszerűségre vonatkozik.
K á l m á n András képviselő: Bizottsági ülésen is jeleztem, hogy a részszempontnál
a súlyszámoknál maradna a 70-30-as arány, viszont itt nettó összegről beszélünk. Ez
nagyon magas összeg, s ezzel nagyon megszigorítjuk a közbeszerzési felhívást. Ehhez
még hozzájön a 135 millió Ft Áfa, így összesen635 millió Ft bruttóban öt éven belül.
Javaslom ennek az összegnek a nettó össz értéke legyen lefelezve, és a súlypontszám
maradjon változatlanul. Attól tartok, hogy mivel rövid határidővel lesz kiírva a közbeszerzési eljárás, nem lesz jelentkező.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ha nem lesz jelentkező, akkor a Kalocsa Róza Kft.
fogja továbbműködtetni a strandot. Mezőhegyes kapott 10 milliárd Ft-ot a Kormánytól a
Tangazdaság fejlesztésére. A jogszabály alapján, ami Mezőhegyesre vonatkozik, azzal
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az egész járás turizmusát kell fejleszteni, nem csak Mezőhegyest. Orosháza alpolgármestere úgy nyilatkozott, hogy akkor tudják a szálláshelyeiket jobban kihasználni, ha a
környező településeken is van turisztikai vonzerő. Ők is érdekeltek abban, hogy
Mezőkovácsházán is valami fejlődjön. A Területi Operatív Programban van lehatárolva
dél-Békésnek valamekkora összeg, amit turizmusra lehet felhasználni. Önkormányzat
ezt nem pályázhatja meg, de mások igen. Arra gondolunk, hogy a pályázati felhívásunkra lesz pályázó, s abból az összegből valósítja meg elképzeléseinket.
A szakértő véleményével egyetértek, felezzük meg a minimum összeget azzal, hogy a
súlyszám maradjon változatlan.
A kutat a területek közé be kell vonni.
K á l m á n András képviselő: Most nem csak a 635 millió bruttó összegről beszélünk, hanemha öt éven belül nem valósul meg, akkor arról, hogy milyen szankció lesz.
Szerintem nagyon szigorú.
P a p p Zoltán képviselő: András már bizottsági ülésen is kifejtette erről a véleményét, azt, hogy véleménye szerint nagyon szigorú a kiírási feltétel. Az sem rossz, ha
működtetik a strandunkat, s nem az önkormányzatnak kell rá költeni.
Ezt az előterjesztést is együttes ülésen tárgyaltuk, s a bizottságok javasolják mindkét határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt, s annak módosítását is.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nem volt, javaslom a szavazás
megkezdését. Az 1. sz. határozati javaslat mellékletében a részszempont összegét felezzük meg, illetve a helyrajzi számok közé bekerül a melegvizes kút helyrajzi száma. Kérem, aki így egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal és mellékletével,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Fürdő és kemping hasznosítására közbeszerzési eljárás megindítása
472/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Mezőkovácsháza Strandfürdő, kemping és
környező területek hasznosításra történő átadása.” elnevezésű, szolgáltatás megrendelés lefolytatása irányuló
közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.
Az eljárás a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt eljárás. A Képviselő-testület a Dr. Géczi József felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített részvételi felhívást
a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: a hirdetmény feladására: 2016. december 31.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Dr. Géczi József
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V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Közbeszerzési terv 2016. évi kiegészítése
473/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési
tervét kiegészíti az alább lefolytatandó közbeszerzési eljárással:
Tervezett beszerzés megnevezése

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárástípus

Mezőkovácsháza
Strandfürdő, kemping és környező
területek hasznosításra történő átadása - szolgáltatás

nemzeti
eljárásrend

Kbt. 113. §
szerinti
nyílt eljárás

Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja
2016. december
megindítás

A közbeszerzési terv módosításának oka: a közbeszerzési tervben
nem szerepel az önkormányzati ingatlanok szolgáltatás elvégzésére
irányuló átadása, melynek értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt.
Jelen módosítást a közbeszerzési tervvel együtt legalább 2021. december 31-ig meg kell őrizni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 13. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Képviselő-testület bizottságainak átszervezése tárgyában készült. Tapasztalatunk, és a
jelen ülésre készített beszámolók is azt mutatják, hogy a Városfejlesztési, valamint a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülések fele együttes ülés. A Városfejlesztési Bizottság
által tárgyalt napirendek 80 %-a, a határozatok 86 %-a együttes ülésen történik. Ezért
javaslom a bizottságok átszervezését. A határozati javaslatban arra kérek felhatalmazást,
hogy a januári ülésre egy humán és egy gazdasági bizottságra tegyek javaslatot, az előzetes egyeztetéseket követően.

23

Az előterjesztést valamennyi önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottsághoz az Ügyrendi
Bizottság hozzácsatolását megértettük, egyetértünk vele, ugyancsak a Városfejlesztési
és Pénzügyi bizottság egybeszervezésével. A bizottsági ülések időbeli felosztásáról
nem tárgyalt a bizottság.
P a p p Zoltán képviselő: Együttes ülésen tárgyaltuk meg az előterjesztést, a határozati javaslatot javasoljuk elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Határozathozatalt követően kezdem meg a személyes
egyeztetéseket a képviselőkkel és az alpolgármesterekkel. Ezt követően teszek javaslatot az új bizottságok személyi összetételére. A bizottságok ügyrendjükről továbbra is saját maguk fognak dönteni.
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Képviselő-testület bizottságainak átszervezése
474/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselőtestülete egyetért Varga Gusztáv polgármester arra irányuló javaslatával, hogy a Képviselő-testület kettő állandó
bizottságot hozzon létre.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról a januári soros ülésre készüljön előterjesztés az egyéb, szükséges módosításokkal együtt.
Határidő: 2017. januári soros ülés időpontja
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és
Dr. Szilbereisz Edit jegyző

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely bérbe vételi ajánlatok önkormányzati belterületi beépítetlen ingatlanok tárgyában
készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Örülünk, hogy a földek bérletére érkezett ajánlat. Együttes
ülésen tárgyaltuk az előterjesztést, s mindkét bizottság javasolja a határozati javaslatok

24
elfogadását.
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, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Juhász Sándor kert bérlete
475/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jelen határozatával arról dönt, hogy az alábbi, önkormányzati belterületi ingatlanokat a lefolytatott pályázati eljárás alapján 2017.
január 1. napjától 5 éves időtartamra Juhász Sándor
Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 55. szám alatti lakos részére 5Ft/m2/év+Áfa bérleti díj mellett bérbe adja:
Önkormányzati kertek, belterületi beépítetlen területek
Utca, házszám

Bethlen G. u.85.
Kinizsi u. 73.
Bethlen G. u. 87.
Bethlen G. u. 86.

Helyrajzi
szám

1878
2000
1879
1916

Megnevezés

beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület
beépítetlen terület

Terület nagyság(m2)

2140
2015
3866
5114

A Testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete
szerinti tartalmú bérleti szerződés aláírására.
Határidő: a szerződés aláírására december 30.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Jámbor József kert bérlete
476/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Mezőkovácsháza, Bethlen G.
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u. 101. szám alatti, 1888. hrsz-ú, 1934 m2 nagyságú belterületi ingatlant pályázati eljárás alapján 2017. január 1.
napjától
5
éves
időtartamra
Jámbor
József
Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 103. szám alatti lakos részére 5-Ft/m2/év+Áfa bérleti díj mellett bérbe adja:
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú bérleti szerződés aláírására.
Határidő: a szerződés aláírására december 30.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Vis Medica Kft. támogatási kérelme tárgyában készült. Az előző ülésen és levélben is jelezte Főorvos Asszony, hogy a nagyértékű műszerek gyakran meghibásodnak,
és ezeknek a javítási költségei nagyon magasak. Erre nem kap forrást, nincs elszámolható amortizációs költsége. Ezért kéri, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a
nagyértékű eszközök javítási költségeihez. A szerződés átdolgozására a mai napig nem
került sor, ezért a doktornő a régi szerződésre hivatkozik, melyben az önkormányzat
vállalta, hogy amennyiben a röntgen készülék javítási költsége 100 eFt-nál magasabb
lesz, akkor a javítási költség 50 %-át az önkormányzat fizeti.
Véleményem szerint a szerződés fölött már eljárt az idő, ma már a 100 eFt sem olyan
magas összeg, s több magasabb értékű eszköz is van. A doktornőnek is biztosításokat
kellett volna kötnie ezekre az eszközökre.
Én a kérelem teljesítését nem támogatom. Én a köztünk lévő szerződésnek megfelelő
támogatást javaslom, a röntgen készülék javítási költségének az 50 %-át. Erre van most
szerződésünk.
Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A szerződés szerint nem kellene az önkormányzatnak fizetnie. Az önkormányzat egy napelem rendszert
telepített az ingatlanra, ahol saját véleményem szerint milliókkal kellett olcsóbbnak lennie az áramfogyasztásnak. Ez mindig elsikkad. Az önkormányzat komolyan támogatja a
Kft-t. Én szívesen látnék egy elmúlt kettő éves pénzügyi beszámolót a Kft-re vonatkozóan. Azt, hogy mennyire van rossz helyzetben a Kft. jó lenne már egyszer látni is.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Én az eredeti határozati javaslatot támogatom. A Kft.
beszámolásakor az ügyvezető asszony elmondta, hogy a finanszírozásuk csökkent, havi
szinten kb. milliós összeggel. A bevétel csökkenése mellett van a napelemekből származó többletbevétel, amiből finanszírozhatják a Kft. működését. Ha nem biztosítjuk a
teljes összeget a javításhoz, akkor véleményem szerint az nem is lesz megjavítva. A
költségtérítéses egészségügyi szolgáltatás nem fogja hozni azt a bevételt, amit várnak
tőle, mert a betegek többsége ha ilyen szolgáltatást szeretne igénybe venni, akkor el-
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megy Gyulára, Orosházára, ahol már ez a rendszer működik. A Csernai Kft. is ugyan
úgy küzd a tvk. korláttal, mint a Vis Medica Kft. Ehhez még jön a bértábla módosítás is,
de ehhez nem kapnak fedezetet. Ezért azzal is számolnia kell, hogy esetleg el fognak
menni a dolgozói. A Kft. a környező települések betegeit is ellátja, ezért javaslom az
önkormányzatokat megkeresni azzal, hogy nyújtsanak támogatást az eszközök javításához. Jelenleg javaslom a határozati javaslatot elfogadni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Bizottsági ülésen is szó volt a szerződésről, amely már
nagyon régi. A Kft., amióta megkapta az intézményt, 22 éve, nem fizet bérleti díjat.
Most elkészíttettük a napelemrendszert, ezzel felére csökkentettük a villamos-energia
költségeiket. A Dr. Csernai Katalin Kft. biztos, hogy fizet a Vis Medica Kft. részére
bérleti díjat. Ő kér bérleti díjat, de Ő nem fizet az önkormányzatnak. A szerződést mindenképpen felül kell vizsgálni.
V a r g a Gusztáv polgármester: A szerződés szerint, ami most szabályozva van, az a
röntgen készülék meghibásodása esetén a javítási költség 50 %-át kell, hogy vállalja az
Önkormányzat. Én erre teszek javaslatot. Nem azt mondom, hogy a többi ne legyen, de
szabályozni kell. Lehet, hogy bizonyos javítási költségeket bele lehet tenni egy bizonyos felelősség, vagy bármiféle biztosításba tenni. De tegye meg azokat az intézkedéseket, hogy ezek az összegek minél kisebb mértékben terheljék a Kft, vagy akár az önkormányzat költségvetését. Lehet, hogy meg is tesz a doktornő minden intézkedést, de
ezeket nem látjuk, mert a köztünk lévő szerződés ezeket nem szabályozza.
Javaslom, hogy most segítsünk azzal a Kft-nek, hogy a szerződésben foglaltaknak eleget teszünk, kifizetjük a röntgen készülék javítási költségének a felét. A februári ülésre
készüljön el a köztünk lévő szerződés módosítása, s az alapján tudjuk esetleg a maradék
összeget rendezni. A szerződésben azt is rögzíteni szükséges, hogy az épületben keletkező károkat, ki milyen mértékben viseli és rendezi.
Dr. F r i t z Izabella képviselő: Nem kórházhoz tartozik a rendelőintézet. Ha kórházhoz tartozna, akkor a bér költségekre is kapna állami támogatást. Ha esetleg veszteséget
termelnek, akkor a Kormány segítséget nyújt. Ezek a mi helyzetünkben nincsenek. Mi
felelősséggel tartozunk a rendelőintézet fenntartásáért, a lakosok járóbeteg szakellátásáért. Azt kellene átgondolni, hogy ne csak mi tartozzunk felelősséggel ezekért. Jogilag
lehet, hogy a mi felelősségünk, de erkölcsileg nem. A szerződés ilyen tartalmú módosítását a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás elé kellene terjeszteni,
hogy a többi önkormányzat is nyújtson anyagi támogatást. Az egészségügy veszteséges
vállalkozás. Önkormányzatunk egyedül nem fogja tudni éveken keresztül finanszírozni
a Kft. működtetését. Azon nem érdemes gondolkodni, hogy akár az orosházi, akár a
gyulai kórházhoz próbáljunk csatlakozni, mert túl messze vagyunk tőlük, s nem lesz érdekük a finanszírozás.
V a r g a Gusztáv polgármester: A járóbeteg ellátórendszer fenntartása nem kötelező
önkormányzati feladat. Ezt Mezőkovácsháza Önkormányzata önként vállalja, és vállaljuk minden évben. A környező települések megkeresése esetén tudom a válaszukat.
S z ű c s Judit képviselő: Az önkormányzaté az épület. A légkondicionáló javítására is
biztosítottunk 200 eFt-ot. Számomra a röntgen készülék fele összege mellé még ezt a tételt odatenném, de szavazzunk róla.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Nekem csak elvi kifogásom van. Ami jár, azt adjuk
meg. A szerződés szerint járjunk el. Javaslom, februári ülésre készüljön el a szerződés
módosítása, mely térjen ki a nagyértékű eszközökre is.
A módosító javaslatomat teszem fel szavazásra, mely szerint a javítási költségekhez 709
e Ft támogatást biztosítsunk. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Vis Medica Kft. egyszeri támogatása
477/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vis Medica Kft.-nek egyszeri, bruttó 709.000.forint támogatást biztosít az Önkormányzat tulajdonában
lévő, üzemeltetésre átadott gépek-eszközök 2016. évi javítási és karbantartási költségeire a fejlesztési célú tartalék
terhére, a határozat melléklete szerinti tartalmú támogatási szerződés alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
Dr. Fritz Izabella képviselő kiment a Képviselő-testületi ülésről. (Jelenlévő képviselők
létszáma: 7 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Vis Medica Kft-vel kötött ellátási szerződés módosításának előkészítése
478/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi az Önkormányzat és a Vis Medica
Kft. között fennálló Egészségügyi ellátási szerződés módosítását az Önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésre átadott gépek-eszközök javíttatási, karbantartási
munkáinak költségviselésére és egyéb szükséges módosításokra vonatkozóan.
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Az egyeztető tárgyalások lefolytatását követően legkésőbb
a februári soros ülésre készüljön előterjesztés a szerződésmódosításáról.
Határidő: 2017. évi februári soros ülés
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. térítésmentes átadásra kínált eszközeinek átvétele tárgyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Ezt az előterjesztést együttes ülésen tárgyaltuk, s mindkét
bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az átadásnak mi a határideje?
Dr. Fritz Izabella képviselő visszajött a Képviselő-testületi ülésre. (Jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.)
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett irodavezető: A beszámoló készítéséhez szerettük
volna, ha a vagyon sorsa rendezett lenne. Az Áfa bevallást január 20-ig kell benyújtani,
s láttuk, hogy a határidő után lesz soros ülés, ezért készült el a szóbeli előterjesztés. Ha
most nem döntene a Képviselő-testület, akkor a 2016. évi beszámolóban nem rendeződhetett volna a vagyoni helyzet. A tulajdonjog megtartása mellett ezeket az eszközöket
használatba fogja adni a Kalocsa Róza Kft-nek.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Fürdő és camping működéséhez szükséges eszközök átvétele
479/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (röviden: MEZTEP Kft.) kérelmének
helyt ad, és a strandfürdő és camping működéséhez szükséges eszközöket térítésmentesen átveszi.
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A MEZTEP Kft-nek 880.000.-Ft működési célú átadott
pénzeszközt biztosít az általános forgalmi adó megfizetésére az általános célú tartalék terhére.
Határidő: értesítésre: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 4. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2016. december 22-i taggyűlésének anyagai
tárgyában készült. Az előterjesztést az ülés megkezdése előtt adtuk ki, ezért bizottságok
nem tudták tárgyalni. Az 1. sz. határozati javaslatot változtatás nélkül javaslom elfogadni. A 2. sz. határozati javaslat első részét is, az 1. pontig. A második részével ellentétes tartalmú határozatot hozott a Képviselő-testületünk korábban, mely írásban kérelemként megküldtünk a Taggyűlésnek.
A 2. pontra fenntartjuk a korábbi javaslatunkat, hogy módosítsuk a köztünk lévő megállapodást, hogy bepótlásra nem kerül sor.
Korábban szintén megküldtük azt a levelünket, melyben mi, nagyobbak vállalnánk szolidaritást a kicsikkel szemben. Akinek nyeresége van, abból egy bizonyos összeg kerüljön a szolidaritási alapba, amiből a korábban befizetésre kötelezett önkormányzatokat
megsegítenék.
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. és Medgyesegyháza Önkormányzata között lévő bérleti
üzemeltetési szerződés 2. sz. melléklete módosításának kezdeményezése
480/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával javasolja a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy Medgyesegyháza Város Önkormányzata – mint a víziközmű szolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat - és a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft. – mint víziközmű üzemeltető - között a
víziközművek
üzemeltetésére
megkötött
bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú mellékletének módosítását tárgyalja meg és járuljon hozzá a 2. számú melléklet
határozat melléklete szerinti szöveggel történő módosításához.
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Kft.
Taggyűlésén ezen álláspontját képviselje.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslat 1.
pontjáig, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft.-nél az üzleti év zárása
481/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával javasolja a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft Taggyűlésének, hogy kötelezze a társaságot,
hogy a 2016. üzleti év zárása során a központi irányítás
felosztásának alapja a szűkített önköltség legyen.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 5. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely az önkormányzat gazdálkodása átszervezésének elhalasztása tárgyában készült. Az
előterjesztést az ülés megkezdése előtt adtuk ki, ezért bizottságok nem tudták tárgyalni.
A költségvetési irodavezetővel folytatott egyeztetést követően fogalmazódott meg a 2.
sz. határozati javaslat, ugyanis úgy érzi, hogy a vagyongazdálkodó és a gazdaságvezető
nyugdíjba vonulásával veszélybe kerül a költségvetési iroda munkája.
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
P a p p Zoltán képviselő: Egyetértek a költségvetési irodavezető kérelmével. A gazdaságvezető nyugdíjba-vonulása előtt kell egy olyan időszak amikor az új kolléganő átveszi a feladatokat, s valóban irodavezető-helyettes tudjon lenni. Olyan személy, aki
nincs benne a napi ügyekben, nem tud a bizottsági üléseken felmerülő kérdésekre válaszolni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért
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az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Gazdasági iroda összevonásáról előterjesztés készítésének kérése
482/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi Polgármesteri
Hivatal költségvetési irodája és a Mezőkovácsházi Humán
Szolgáltató Központ gazdasági irodájának összevonási lehetőségéről szóló előterjesztés a 2017. februári soros ülésre kerüljön előterjesztésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: üres álláshely betöltésének engedélyezése
483/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. február 15-től 1 fő üres álláshely betöltését
engedélyezi a gazdasági vezető nyugdíjba vonulásáig.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

BEJELENTÉSEK
V a r g a Gusztáv polgármester: A Reformátuskovácsházi fogadóórámon megjelent a
Battonyai Motoros Egyesület kettő képviselője, az egyik mezőkovácsházi, Körömi Norbert. Motoros találkozót szeretnének Mezőkovácsházán tartani júniusi hétvégén. Ez nagyon nagyszabású rendezvény lenn, mint pl. a Vadász Nap volt. A strandfürdő területén
szeretnék megrendezni. A rendezvény belépőjegyes lenne, napos bérleteket adnánk ki.
Pénteken és szombaton egy-egy nagy koncert szerepelne a programban, a kísérőprogramok mindenki számára ingyenesek lennének. A rendezvény teljes költségét vállalják,
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egy koncert költségét kérik, hogy az önkormányzat vállalja. Ez az Ossian Együttes koncertje, ami 700.000.-Ft-ba kerül.
Én megpróbálom időre összegyűjteni a pénzt, de a koncertet holnapig le kell kötni. Kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon ahhoz hozzá, hogy amikorra fizetni kell, és
még nem lesz meg a teljes fedezet, a hiányzó részt az önkormányzat kipótolja.
Kérem ezzel kapcsolatban a véleményeket.
S z ű c s Judit képviselő: A költségvetési koncepció készítésekor önhibámon kívül kerültem olyan helyzetbe, hogy megbántottam Nagyné Csiffáry Anna gazdaságvezetőt. A
két irodavezető költségvetési beszámolójából megdicsértem a Polgármesteri Hivatal
költségvetési irodavezetőjének munkáját, mert tételesen tartalmazott mindent, és hiányoltam a Humán Szolgáltató Központ gazdasági irodájától ugyanezeket a dolgokat.
Csak egy ömlesztett anyagot kaptunk. Mint utóbb kiderült, a gazdasági iroda vezetője is
készített egy táblázatot tételesen, minden egyes kiadásról, amit sajnálatos módon a
pendryve nem tartalmazott. Én jogosan hiányoltam ezt a táblázatot, de sem a mellékletekben, sem a költségvetési koncepció végén e táblázatok nem voltak megtalálhatóak.
Így egy olyan hibába kerültem, ami önhibámon kívül történt. Ezúton megkövetem a
gazdasági iroda vezetőjét.
A költségvetési koncepciót még tárgyalni fogjuk, ezért kérem, hogy aki az anyagot öszszeállította, az összes anyagot tegye elérhetővé.
Köszönjük a Polgármesteri Elismerő Oklevelet. Gratulálok a Csanád Vezér Általános
Iskolának, hogy Öko Iskola Címet nyert el.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több tárgyalandó előterjesztés és bejelentés
nincs, köszönöm a megjelenést, az ülést 17 órakor bezárom.
K.m.f.

Varga Gusztáv
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

Papp Zoltán
jkv. hitelesítő

