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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május
22-én 8,30 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén
Jelen vannak: Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Kálmán András
Sütő Lajos
Szűcs Judit
Zábrák Istvánné

polgármester
alpolgármester

képviselők

Távolmaradását bejelentette:
Szénási István
Dr. Fritz Izabella
Papp Zoltán

alpolgármester
képviselők

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző aszszonyt, irodavezető urat.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 5 fő jelen van az ülésen, Szénási István alpolgármester úr, valamint Dr. Fritz Izabella és Papp Zoltán képviselők bejelentették távolmaradásukat. Zábrák Istvánné képviselő később fog megérkezni.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt, napirendi pontot tárgyalja meg.
Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi ponttal egyetért, szavazza
meg.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása
188/2017. (V. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. május 22-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Előterjesztések

Zábrák Istvánné képviselő megérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő.)

V a r g a Gusztáv polgármester: Az 1. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Békéscsabai Tankerületi Központ kérelme tárgyában készült.
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem javaslatukat ismertetni.
K á l m á n András képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni. Ezen
túlmenően egy új határozati javaslatot is megfogalmazott a Bizottság, melynek elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek a következők szerint: „Mezőkovácsháza Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Békéscsabai Tankerületi Központot,
hogy az EFOP-4.1.3-17 azonosító számú „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő terveinek infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázat esetében a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja a projekt fenntartási kötelezettségét. Határidő: azonnal Felelős: Varga
Gusztáv polgármester”
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S ü t ő Lajos képviselő: Az ilyen pályázatoknak örülök, a felújítás a városban marad,
javaslom mindkét határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az
előterjesztésben írt határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Iskola felújításához – pályázat keretében - hozzájárulás
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189/2017. (V. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonában
lévő, Mezőkovácsháza Árpád u. 184. szám alatti (569
hrsz.-ú) ingatlan vagyonkezelője a Békéscsabai Tankerületi Központ pályázatot nyújtson be az EFOP-4.1.3-17 azonosító számú „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő terveinek infrastrukturális fejlesztése”
megnevezésű projektre - és nyertes pályázat esetén – hozzájárul a Mezőkovácsháza, Árpád u. 184. (569 hrsz-ú) ingatlanon infrastrukturális fejlesztések megvalósításához a
pályázat keretében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
által megfogalmazott határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Iskola felújítási pályázatának fenntartási kötelezettsége
190/2017. (V. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Békéscsabai Tankerületi Központot,
hogy az EFOP-4.1.3-17 azonosító számú „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő terveinek
infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázat esetében a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt
fenntartási kötelezettségét.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: A 2. sz. előterjesztés az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában készült. A pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület korábbi ülésén döntött, azonban a hrsz-ok el lettek írva a pályázatban, ezért
szükséges ezek javítása.
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, kérem javaslatukat ismertetni.
K á l m á n András képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, és javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
A pályázat időben be lett nyújtva, május 3-ig papír alapon is benyújtottuk a pályázatot.
Csak a főlap, a 269/2 hrsz lett benyújtva. Ott a tulajdoni jogokat alátámasztó egyéb
albetéteket nem tudtuk benyújtani. Az épület három részre van felosztva. Amennyiben a
fő hrsz-szel maradt volna a pályázat, abban az esetben a gyermekorvosi rendelő épületrészére jutó költségeket le kellett volna arányosítani. Ezért csak a kettő fogorvosi rendelőre fogunk pályázni. A TOP-os pályázat egyébként is így készült, csak nem volt jobban
kifejtve. Az egész pályázatot a szerződéseken kívül újra kellett készíteni. Egyeztettünk a
Kincstárral, a Képviselő-testület döntését a mai napon fel kell tölteni és a pályázatot le
kell zárni.
Az eredeti határozat változatlan tartalommal érvényben marad. A jelenlegi határozatban
pontosítjuk, hogy csak a kettő fogorvosi rendelőre nyújtunk be pályázatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mi okozza ezeket a gondokat? Másik pályázatunknál nincs ilyen probléma?
S ó k i Zoltán műszaki irodavezető: Azért van most gond, mert az épület társasházzá
lett alapítva, és csak a fő tulajdoni lap lett lekérve. Nem lett megnézve, hogy társasházi
megosztás van.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem a pályázatokat előkészítő munkatársakat,
hogy alaposabban nézzenek az adatoknak utána, mert ez most egy hiánypótlás, de ezért
Kálmán Andrásnak egész hétvégén dolgoznia kellett, és a Képviselő-testületnek is
rendkívüli ülést kell tartania. Nem lehet,hogy ilyen problémák miatt lehetőségektől essünk el.
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Fogorvosi rendelők felújítási pályázatának hiánypótlása
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191/2017. (V. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenntartja a 176/2017. (IV. 27.) sz. kt. határozatát,
melyben az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázatra, ezen belül a
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcéljára, azon belül is az egészségügyi
alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy
helyiség fejlesztése, felújítása kiírásra pályázik.
A 176/2017. (IV.27.) számú kt. határozat értelmében az
"5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 50. szám alatti
fogorvosi rendelő épületének felújítása" megnevezésű
pályázat benyújtásáról döntött, amely kizárólagosan az
önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában álló 269/2/A/2
hrsz., valamint a 269/2/A/3 hrsz. alatti fogorvosi rendelőre
vonatkozik.
A pályázat összköltségvetése 20.978.964.- forint, melyből
85 %-os támogatási intenzitás mellett 17.832.119.- forint
az igényelt támogatás. A program lebonyolításához
szükséges 3.146.845.- forint önerőt a Képviselő-testület a
fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.
A pályázat hiánypótlására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

BEJELENTÉSEK
S ü t ő Lajos képviselő: Motoros találkozó plakátjával kapcsolatban kerestek meg többen. A szervezők a rendezvény idején használhatják a strandot. Vállaltuk az Ossian
koncert költségeit, 800.000.-Ft-ért. Mi kértünk bérleti díjat a strand használatáért, vagy
ingyenesen adtuk?
V a r g a Gusztáv polgármester: Igen, 120.000.-Ft-ot kértünk a strand használatáért.
S ü t ő Lajos képviselő: Az önkormányzat is támogatja a Battonyai egyesületet, de a
belépő díjat többen nagyon magasnak tartják. Aki csak fürödni akar, azokon a napokon,
az mit tehet?
V a r g a Gusztáv polgármester: Ezen a két napon nem tudják használhatja a strandot.
S ü t ő Lajos képviselő: Rendben van, de akkor ezt közzé kell tenni. A belépő összege
irreálisan magas.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Ez egy nagy rendezvény. Az ország minden részéből,
és a határon túlról is fognak érkezni motorosok, akik elviszik a városunk jó hírét. Egyegy együttes koncertre nemhogy 2.500.-Ft-ért, de 5.000.-Ft-ért sem tud helyi ember elmenni, de ahhoz még az útiköltség is társul. Ha a hétvégi jegyet megveszik, akkor három nagy koncertet nézhet meg.
Lesznek olyan események, amelyek a strand előtti téren kerülnek megtartásra. Ezt mindenki megnézheti. A strand területén lesz büfé, a kempingben a szálláshelyeket is meg
próbáljuk értékesíteni. A bérleti díjon felül még több bevétel várható.
S z ű c s Judit képviselő: A Motoros Egyesület Vezetője is jelen volt bizottsági ülésen, aki azt a tájékoztatást adta, hogy minél több rendezvényt a strandon kívülre terveznek. Bízom benne, hogy még több külső rendezvény is lesz. A strand belépő napidíja
900.-Ft. Ha a rendezvényre megveszi a belépőt, akkor olcsóbban jön ki, mintha minden
alkalomra belépőt venne. Az biztos, hogy mindenkinek nem lesz kedvére a rendezvény,
de olyan rendezvény nincs is, ami mindenkinek megfelelne.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Ha nem engedjük ide őket, még nagyobb támadást kapunk. Olyan rendezvényt ajánlotta, amivel esetleg ezer embert is ide tudunk hozni. Az
természetes, hogy nem mindenki szereti a motorosokat, s esetleg a fellépő zenekart.
Ezen a két napon elmennek máshova strandolni a csak strandolni vágyók. Örülünk,
hogy ide jöttek, jelentősebb bevételünk lesz, reklámja lesz a településnek.
V a r g a Gusztáv polgármester: A tavalyi Vadásznap után egy "kényszer" van rajtunk,
hogy minden évben valami színvonalasabb rendezvényt kell szerveznünk. Ilyen lesz a
Polgárőr Nap is. Az egy „szelídebb” rendezvény lesz.
A hétvégi szupermaratoni rendezvény is jelentős volt, amit 600.000.-Ft-tal támogattunk.
Ingyen nincs semmi.
K á l m á n András képviselő: Az Egyesület pályázatot is adott be a költségek fedezetére, de véleményem szerint nem fognak nyerni. Ezért nyújtott az önkormányzat segítséget. Akinek ez évben tudtunk, adtunk be pályázatokat és eléggé kedvező elbírálást is
kaptunk.
Ez nem városi rendezvény. A rendezvényben részt veszünk, ezzel támogatjuk az Egyesületet. Több helyszínt kerestek meg, de mi nagyon megköszöntük, hogy a mi településünket választották. Nemcsak hazai a rendezvény, hanem nemzetközi motoros találkozó.
S ü t ő Lajos képviselő: Kb. hány fővel számolnak a rendezők?
V a r g a Gusztáv polgármester: Tudomásom szerint kb. 1.000 fővel.
S ü t ő Lajos képviselő: Az infrastruktúra rendelkezésre fog állni? A fürdő lefolyó
rendszere nem túl jó, oda folyamatos felügyelet szükséges, a szennyvízvezeték nincs rákötve a rendszerre. A kempingben még alig van látogató, de már gond van az elfolyó
rendszerrel.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Már javultak az infrastrukturális feltételek, konténerek
vannak már kihelyezve, de lesznek mobil WC-k is.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A városnak nagyon nagy hírnevet adhat ez a
találkozó is. Biztos vagyok benne, hogy 1.000 fő fölötti rendezvény lesz. Biztos vagyok
benne, hogy egy pozitív eredménnyel záruló rendezvény lehet. Kérem Polgármester
urat, hogy a következő évek rendezvényeit is fixálja le a szervezőkkel. Nem szeretném,
hogy Mezőkovácsházán elindulna egy nemzetközi motoros találkozó lehetősége, s ne
lenne folytatása. Ha az első lépésben mi voltunk partnerek, akkor a következő években
is legyünk azok.
K á l m á n András képviselő: Az egyesületnek nem ez az első rendezvénye. A szervezők egyeztetéseket folytattak a Polgárőrséggel, stb. A rendezvény biztosítása több
irányból megoldott lesz. A pályázat úgy lett elkészítve, s annak költségvetése is úgy fog
összeállni, hogy a „mobil” szolgáltatás mindenkinek a rendelkezésére fog állni. Azt kértük az egyesülettől, hogy amilyen állapotban átadjuk a területet, azt ugyan abban az állapotban szeretnénk visszakapni.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A biztosítás feltételeit jogszabályok írják elő, melyeknek a szervezők kötelesek eleget tenni. Nem szabad elfeledkezni a mentők és egyéb
egészségügyi szolgáltatók értesítéséről sem.
V a r g a Gusztáv polgármester: Nem mi vagyunk a rendezvény szervezői, hanem az
egyesület, a feltételeket nekik kell biztosítani. A Polgárőr Nap szervezése esetében sem
mi vagyunk a szervezők, hanem a Megyei Polgárőr Szövetség, az arra vonatkozó feltételeket nekik kell majd teljesíteni. Mi közreműködői feladatokat látunk el.
Tekintettel arra, hogy több tárgyalandó előterjesztés és bejelentés sincs, köszönöm a
megjelenést, az ülést 9 órakor bezárom.
K.m.f.

Varga Gusztáv
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

Zábrák Istvánné
jkv. hitelesítő

