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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
   
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 

9-én 14,30 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén 
 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv polgármester 

Csepreghy Elemér                 alpolgármester 
Szénási István                        alpolgármester 
Kálmán András 
Papp Zoltán 
Szűcs Judit 
Zábrák Istvánné                     képviselők 

 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Sütő Lajos  képviselő 
 

Távolmaradását nem jelentette be:  
  

Dr. Fritz Izabella képviselő 
 
 

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
Szekeres Lajos Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának el-
nöke 

    
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző, al-
jegyző asszonyokat, irodavezetőket, meghívott vendégünket.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van az ülésen, Dr. Fritz Izabella kép-
viselő nem jelentette be távolmaradását, Sütő Lajos képviselő igen.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
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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.  
 
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   
   

79/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. március 9-i rendkívüli, nyílt ülése napi-
rendjét 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 az Icon Motoros Egyesülettel 
kötendő támogatási szerződés tárgyában készült. Erről korábban már tájékoztattam a 
Képviselő-testületet. Azt az ígéretet tettem, s azt tartom is, hogy az Önkormányzattól 
vált támogatás összegét, ami az Ossian Együttes díja, azt támogatóktól össze fogjuk 
gyűjteni. Ha ez nem sikerül, akkor a hiányzó részt az Önkormányzat költségvetéséből 
kell biztosítani. Mivel a megrendelést alá kell írni, ezért a fedezetet a költségvetésünk-
ből biztosítjuk. Nem mi rendeljük meg a koncertet, mert akkor az egész rendezvénnyel 
kapcsolatos biztosítási és egyéb teendőket is vállalni kell. Ezért támogatási formában 
biztosítjuk a rendezők részére a szükséges pénzösszeget.  
 
Előzetesen mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem javaslatukat ismer-
tetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság egyet-
ért a határozati javaslat és mellékletének elfogadásával.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A bizottsági üléseken néhány javaslat elhangzott, 
ezeket továbbítani fogjuk. Elhangzott az javaslatként, hogy nem csak e rendezvényre, 
de valamennyire a Művelődési Központ és a Városi Könyvtár készüljön szóróanyaggal, 
helyi marketing tevékenységgel a lakosság és a környező települések lakosságának idő-
beni, megfelelő tájékoztatása érdekében. Ezt továbbítani fogjuk.  
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Hangsúlyozzuk és tudatosítsuk a Motoros Egyesületben, hogy minden, a motoros talál-
kozóhoz kapcsolódó rendezvény, ami nem koncert, az a mezőkovácsházi lakosság szá-
mára ingyenesen megtekinthető legyen. Ezt az egyesület képviselőjével meg fogjuk be-
szélni, javasoltam, hogy az következő Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság ülésre 
az Egyesület képviselőjét hívjuk meg.  
 
Kálmán András képviselőúr arról tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az egyesület pá-
lyázatot adott be a rendezvény megszervezésére. Amennyiben a pályázat nyer, akkor az 
önkormányzati támogatást valamekkora összeggel csökkentsük.   
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
S z é n á s i   István képviselő: Engem megkerestek a vendéglátással kapcsolatban, azt 
nem vállaltam, de javaslom, hogy a Napközi Konyhához irányítsuk Őket ez ügyben.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Egy ilyen nagy rendezvényre egy vendéglátós egység 
kevés fog lenni.  
   
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés és vélemény nincs, 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: Icon Motoros Egyesület támogatási szerződése 

   
80/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Icon Motoros Egyesület (Battonya, Hársfa u. 
18.) részére egyszeri, bruttó 889.000.- forint vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az általános célú tartalék ter-
hére a 2017. június 23-25. időpontban Mezőkovácsházán 
megrendezésre kerülő Nemzetközi  Motoros Találkozó ke-
retében Ossian koncert megszervezésére. 
   
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét 
képező Támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 2. sz. előterjesztés az EFOP-2.2.2-17 pályázattal 
kapcsolatos döntés módosítása tárgyában készült. A február 23-i testületi ülésen döntés 
született a négy ingatlanról azzal, hogy amennyiben Mezőkovácsháza területén találunk 
megfelelő önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant, akkor kettő ingatlant kicserélünk. 
Ugyan ezen az ülésen döntött a Képviselő-testület egy ingatlan-vásárlásról, mely már az 
önkormányzat tulajdonában van, a Földhivatali bejegyzés is megtörtént. A Bajcsy utcá-
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ban egy korábban tisztázatlan jogi helyzetű ingatlant pár hónappal ezelőtt sikerült az 
Önkormányzat tulajdonába íratni, így ez az ingatlan is rendelkezésünkre áll. Bár ez 
esetben vételi szándékot jelzett az egyik lakó. 
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén vita alakult ki a Bethlen G. u. 89. sz. 
alatt jelzett ingatlannal kapcsolatban. A házszám el lett írva, az helyesen Bethlen G. u. 
86. sz. A képviselők ezzel szemben is azt javasolták, hogy a beruházás a Bethlen G. u. 
85. sz. alatti ingatlanon valósuljon meg. (1878 hrsz.) Ez az ingatlan is megfelel a beru-
házás céljaira.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Sajnos az előfordulhat, hogy az előző ülésen mi el-
néztük a házszámot. Az a fontos, hogy a jelen ülésen meghatározott ingatlanokon ké-
sőbb már nem lehet módosítani.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslatokat elfogadni. A 2. sz. határozati javaslatot már a módosított házszámú ingatlan-
megjelöléssel, tehát a Bajcsy u. 85. sz. (1878 hrsz.) A bizottsági ülésen a térképi egyez-
tetés is megtörtént. A bizottság javasolja tovább, hogy a 2. sz. határozati javaslat kerül-
jön kiegészítésre azzal, hogy az ingatlanokat kizárólag a fogyatékossággal élő szemé-
lyek elhelyezésére lehessen felhasználni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén szóba ke-
rült, hogy a Petőfi utcai foglalkozató helye nem változott? 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Nem, arról a Képviselő-testület a február 23-i ülé-
sén meghozott határozat hatályban van. Akkor csupán arról döntött a Képviselő-testület, 
hogy ha Mezőkovácsházán lesz kettő önkormányzati tulajdonban lévő üres telek, akkor 
az kettő, meghatározott reformátuskovácsházi telek kerüljön kiváltásra.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztésből látszik, hogy minden telekre vo-
natkozóan külön megállapodást kell kötni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-
sággal. Előfordulhat, hogy még apróbb változtatásokat kell eszközölni a megállapodá-
son. Ez esetben nem kaphatnék felhatalmazást ezek elvégzésére? Az előző testületi ülé-
sen döntött arról a Képviselő-testület, hogy mely négy ingatlant ajánlja fel, s mely kettő 
helyett kell elvégezni a cserét, ha bent találunk megfelelő ingatlan. Véleményem szerint 
ez rendkívüli testületi ülés nélkül is elvégezhető lett volna.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Örülök Polgármester úr felvetésének, mert azt gondolom, 
hogy az irányelveket többszörösen elfogadtuk. Ami a lakossági tájékoztatón és a testü-
leti ülésen is elhangzott, azokat be tudtuk vállalni. Örülök annak, hogy úgy adtam ehhez 
az „igen” szavazatomat, hogy minden egyes pontja, amiben megegyeztünk, az mind 
meg fog valósulni. Javaslom a felhatalmazás megadását arra, hogy ha e mentén az 
irányelvek mentén aprólékos változások vannak, akkor azt tegye meg.  
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Z á b r á k   Istvánné képviselő: Nem került fel a február 23-i testületi ülésről a video 
felvétel a facebook oldalra, a lakosság nem lett ezáltal tájékoztatva. Aki hall a szándé-
kunkról, borzasztóan fel van háborodva. Annyira suba alatt van az egész, mintha titkol-
nánk a döntéseinket.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Nem a facebook oldalon szokott fent lenni a testületi 
ülésről a felvétel, hanem a youtube oldalon. Én saját facebook oldalamon is többször ír-
tam e témáról, de kérem, hogy amikor a felvétel felkerül a youtubera, akkor az önkor-
mányzat facebook oldalán erről egy link jelenjen meg, hogy a felvétel hol érhető el.  
 
Kérlek Benneteket, hogy újságírónk munkáját Ti is segítsétek, adjatok számára cikke-
ket, tájékoztatókat.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. ha-
tározati 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 
 

81/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 74/2017. (II. 23.) sz. kt. határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. hatá-
rozati javaslattal, annak kiegészítésével 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: Intézményi férőhely-kiváltásra ingatlanok biztosítása 
 

82/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megismerte az „Intézményi ellátásról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi 
férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályá-
zati felhívást. 
A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság az alábbi önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokon a projektet kizárólag a fogyatékkal élő sze-
mélyek célcsoport vonatkozásában megvalósítsa: 
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1 Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 85. (1878 hrsz) 
2 Mezőkovácsháza, kinizsi u. 41-1 (1984-1 hrsz) 
3 Mezőkovácsháza, Bajcsy Zsilinszky utca 36. (142 hrsz) 
4 Mezőkovácsháza, Árpád u. 277. (503 hrsz)  
 
A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése és Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyonról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gya-
korlásának szabályiról szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkor-
mányzati rendelet 27 §. alapján a felsorolt ingatlanokat té-
rítésmentesen, határozatlan időtartamra közfeladat ellátása 
érdekében használatba adja a Szociális és Gyermekvédel-
mi Főigazgatóság (Budapest, Visegrádi u. 49.) részére. 
 
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert fenti ingatla-
nok vonatkozásában a Szociális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatósággal ingatlanonként a határozat melléklete sze-
rinti tartalmú használati megállapodások megkötésére, és 
aláírására, valamint a szükséges tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatok aláírására és a szükséges további intézkedé-
sek megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki a következő határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Varga 
Gusztáv polgármestert arra, hogy amennyiben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatósággal, az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fej-
lesztése – intézményi férőhely kiváltás” című pályázat megvalósítására kötött használati 
megállapodások, nyilatkozatok olyan nem lényes feltételi módosulnak, amelyek nem 
érintik a Képviselő-testület szándékát, a szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat 
megtegye. Határidő: értelemszerűen, Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Varga Gusztáv polgármester felhatalmazása az intézményi férőhely-kiváltásra 

kötött  megállapodások, nyilatkozatok esetleges módosítására 
 

83/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert arra, 
hogy amennyiben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz-
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gatósággal, az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férő-
hely kiváltás” című pályázat megvalósítására kötött hasz-
nálati megállapodások, nyilatkozatok olyan nem lényes 
feltételi módosulnak, amelyek nem érintik a Képviselő-
testület szándékát, a szükséges intézkedéseket, jognyilat-
kozatokat megtegye.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a ci-
vil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
tárgyában készült. Az előterjesztés azért került a Képviselő-testület elé, mert a február 
23-i ülésünkön is szóba került egy olyan szervezet támogatása képviselői indítvány kap-
csán, amely nem mezőkovácsházi székhelyű, és a jelen ülésen is ilyenről született dön-
tés.  
 
Az előterjesztést szintén mindkét bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztés mellé csatolt rendelet-tervezet elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is egyetért a ren-
delet-tervezet elfogadásával.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, véle-
mény?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért 
az előterjesztés mellé csatolt rendelet-tervezettel, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 

 
8/2017. (III. 14.) sz. önkormányzati rendeletet  
 
a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 
26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendelet módosításá-
ról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
  

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
ASP rendszer bevezetésének előkészítése tárgyában készült.  
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Az előterjesztést megtárgyaló Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatának is-
mertetését kérem.  

 
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság az előterjesztésben írt határozati javaslatokat ja-
vasolja 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 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 

 
84/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 30/2017. (I. 26.) sz. kt. határozatát visszavonja. 
 
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: ASP rendszerhez csatlakozásra pályázat 

 
85/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció 
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztésé-
hez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson 
be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció 
aláírására. 
  
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Településgazdálkodási Kft. Felügyelő bizottságának Ügyrendje tárgyában készült. A 
Felügyelő Bizottság Elnökének megadom a szót. 
 
S z e k e r e s   Lajos FEB elnök: A Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága 
Ügyrendjének módosítását a Kft-ben bekövetkezett változások – vízmű kiválása - indo-
kolják. Ez évben a Képviselő-testület jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 2017. évi Mun-
katervét, de amennyiben a Képviselő-testület a beterjesztett Ügyrendet jóváhagyja, ak-
kor a jövőben a Felügyelő Bizottság saját maga állapítja meg munkatervét, figyelemmel 
a Képviselő-testület adott évi munkatervében foglaltakra.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, 
ezért kérem javaslataikat ismertetni.  

 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben 
írt határozati javaslatot javasolja elfogadni mellékletével együtt.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is java-
solja a határozati javaslatot elfogadni a mellékletével együtt.  
 
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 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: Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása 

 
86/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 
Kft. legfőbb szerve, a gazdasági társaság Felügyelő Bi-
zottságának Ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tar-
talommal jóváhagyja. 
  
Határidő: a FEB értesítése az ügyvezetőn keresztül azon-

nal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

Pap Csaba ügyvezető Mezőkovácsházi Telepü-
lésgazdálkodási Kft.   

 
 
 
 



 10 

 
B E J E L E N T É S E K  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Azért kezdődött később a Pénzügyi és Városfejleszté-
si Bizottság ülése, mert az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az Egészségfej-
lesztési Iroda 2017. évi költségvetési és munkatervét tárgyalta. A tervezet szerint egy jó 
színvonalú terv készült, reméljük, a megvalósítás is hasonló lesz. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A tömegsport a városban jelentősen fejlődik. Már az 
Egészségfejlesztési Iroda szervezésében is működnek különböző csoportok, az iroda 
működése kedvezővé vált.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Az Egészségfejlesztési irodának is az lenne a legjobb cse-
lekvése, hogy ha a már jól működő tömegsportokat támogatná.  
 
Vállaltam a Mezőkovácsházi kiadvány koordinálását. Kértem Ádám Andrásnét, hogy a 
következő bizottsági ülésre egy tervezetet, egy bő vázlatot készítsen, s mutassa be. Az a 
cél, hogy a Polgárőr Napon, július 15-én már a vendégeinknek e kiadványt átadhassuk. 
Amennyiben lehetséges, korábban, de akkor mindenképpen. 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Ez év április 30-án lejár a közvilágítási szer-
ződésünk. A DÉMÁSZ képviselői kerestek meg bennünket. Február 1-el a DÉMÁSZ 
részvényei állami tulajdonba kerültek, az ENKSZ szervezetbe került az elektromos 
áramellátás is. Eddig 350-360.000.-Ft-ot fizettünk havi szinten a közvilágításért. A tár-
gyalás során azt tapasztaltuk, hogy a DÉMÁSZ szakemberei maximálisan 
együttműködőek. Vélhetően a korábbihoz képest kevesebb havidíj összegben tudunk 
megegyezni. Kértük, hogy a márciusi testületi ülésre egy tájékoztató anyagot kaphas-
sunk.  
 
2014. évben 370 fényforrást kicseréltek, kb. 600 db-ot még ez évben fognak cserélni 
amennyiben megkötjük a szerződést, ingyenesen.  
 
Felhívásba szeretnénk beletenni az Ipari út közvilágítását, illetve a Deák u, és az oros-
házi út végén hiányzó területet. Bízunk benne, hogy ez ügyben is meg tudunk egyezni. 
A végleges szerződés várhatóan áprilisban kerül aláírásra. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, szíveskedjetek átgondolni, hogy a városban 
van-e olyan terület, ahol bármiféle fejlesztés szükséges a közvilágítás területén. Javasla-
taitokat a jövő hét csütörtökéig szíveskedjetek Sóki Zoltán irodavezető úrnak leadni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Táncsics utcában nagyon rossz a világítás, gyenge, 
sötét az utca.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Ha fejlesztést szeretnénk, hogy nagyobb területet vi-
lágítsanak meg, Azt az önkormányzat saját forrásából vagy pályázatból valósíthatja 
meg. Jelen pillanatban pályázat nincs e területre kiírva.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A Kovácsházi Napok kapcsán merült fel egy alkalommal, 
hogy a kandelláber sétány olyan lámpatesteket tartalmaz, amelyekből az égők kivehe-
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tők, s ki is veszik. Ott másfajta világításmód nem alakítható ki? A rendezvényeink zöme 
azon a területen valósul meg.  
 
S ó k i   Zoltán irodavezető: Ott saját kialakítású világítás van, az nem tartozik a 
DÉMÁSZ-hoz. Más megoldás kialakítása miatt felírtam a javaslatot.  
 
C s e p r e g h y   Elemér polgármester: A tárgyaló felek elmondták, hogy a jelenlegi 
szabályozás szerint a közutat kell megvilágítani. A Táncsics és az Árpád utca is olyan 
széles, hogy a járdáig nem tudja a területet megvilágítani a lámpatest, csak az úttestet. A 
Táncsics utca esetében talán az izzócsere hozhat megoldást, egyeztetni fogunk.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A közmunka-programra a pályázatot benyújtottuk. 
Ennek egyik fő feladata a járdás felújítása. Kérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottságot és Sóki Zoltán irodavezetőt, hogy nézzék végig a város járdahálózatát. A 
szubjektív benyomásotok alapján tegyetek javaslatot arra, hogy hol a legszükségesebb a 
javítás. A Kormányzatnak az a kötelezettsége, hogy egy utcában legalább az egyik olda-
lon járható járda legyen. Először azokban az utcákban fognak járdák készül, ahol egyál-
talán nincs járda, azt követően a belváros frekventált részein lesznek a járdák felújítva.  
 
A parkolók helyeinek kijelölésére is kérek javaslatokat. A kerékpárút központi részének 
felújítása várhatóan meg fog kezdődni.  
 
Március 11-én szombaton esküvői ruha bemutató show lesz, ha van időtök és kedvetek, 
vegyetek részt rajta.  
 
Március 15-i programra megkaptátok a meghívót. Meghívást kaptunk Pécskára, ragasz-
kodnak hozzá, hogy a rendezvényükön részt vegyek. Oda elmegyek, ezért a mi rendez-
vényünkön Nagyné Csiffáry Anna fogja az ünnepi beszédet mondani, és Dr. Szilbereisz 
Edit jegyző asszony és Szénási István alpolgármester úr fogja a koszorút elhelyezni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Kértem Polgármester urat, hogy a Polgármesteri Hiva-
talban legyen egy „megfelelő alkati adottságokkal is rendelkező” biztonsági őr, aki 
szükség esetén megvédené az alkalmazottakat, s aki lekísérheti az ügyintézőtől az ügy-
felet. Ugyanis egyes ügyfelek, akik a kötelességeiket nem ismerik, csak a jogaikat, töb-
bedmagukkal jelennek meg az ügyintézőknél, és az ügyintézőt már jelenlétükkel is 
megfélemlítik. Ez megengedhetetlen.  
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: A bejelentésekre szükséges intézkedéseket meg fog-
juk tenni. Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, köszönöm a megjelenést, az ülést 
15 óra 10 perckor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 

Varga Gusztáv Dr. Szilbereisz Edit 
  polgármester            jegyző 
 
 

Zábrák Istvánné  
jkv. hitelesítő 


