Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; /
: 68 / 381 – 656;
12/2017. sz. kt.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május
25-én 13 órai kezdettel tartott soros, közmeghallgatással egybekötött, nyílt
ülésén.
Jelen vannak: Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Papp Zoltán
Sütő Lajos
Szűcs Judit
Zábrák Istvánné

polgármester
alpolgármester

képviselők

Távolmaradását bejelentette:
Szénási István
Kálmán András

alpolgármester
képviselő

Távolmaradását nem jelentette be:
Dr. Fritz Izabella

képviselő

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Szedlacsekné Farsang Margit a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda
és Bölcsőde vezetője
Albertus László könyvtárigazgató
Jankó Erzsébet a kalocsa Róza Kft. ügyvezetője
Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, főkapitány
Nagy Lajos rendőrkapitány
Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke
Virányi István a Gyulai Közüzemi Kft. főmérnöke
Ádám Andrsáné Kalocsa Róza Kft. FEB. elnöke
Szekeres Lajos Településgazdálkodási Kft. FEB. elnöke
Vojtosovics Ildikó Pedagógiai Szakszolgálat képviselője
Tajki István vállalkozó
Havancsák Piroska
Hajdú Dezső külsős bizottsági tagok
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Nagyné Csiffáry Anna gazdaságvezető
Hagya Dorián FIDESZ helyi szervezet képviselője
Bontovics Krisztián a Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és Közösségi Központ vezetője
Lipták József érdeklődő állampolgár
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Zatykó Attila pénzügyi ügyintéző
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző, aljegyző asszonyokat, irodavezetőket, intézményvezetőket, meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 5 fő jelen van, Szénási István alpolgármester úr
és Kálmán András képviselő úr bejelentette távolmaradását, Dr. Fritz Izabella képviselő
nem jelezte távolmaradását. Sütő Lajos képviselő érkezése későbbre várható.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyitom.
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testület a napirendek tárgyában közmeghallgatást tart. A napirendek tárgyalása után egyéb témákban is tehetnek hozzászólásokat az érdeklődők.
Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés megkezdése előtt
- a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és bölcsőde Alapító Okirata módosítása,
- Deák utca útfelújítás fejlesztési hitel felvétele,
- a Dél-békési Jövőkép Nonprofit kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója,
- a Civil Közösségért Alapítvány közfeladat-ellátási szerződés,
- a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és bölcsőde, valamint a Mezőkovácsházi
Humán Szolgáltató Központ kérelme, az Ipari park területének használata (2429/3
hrsz.)
- dr. Csernai Katalin Kft. kérelme,
- Felhatalmazás a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a TOP3.2.1-15-BS1-2016-00044 azonosító számú projekttel kapcsolatos Támogatási
Szerződés aláírása, valamint az
- 1/2017. (IV. 10.) számú határozathoz kapcsolódó Cg. 04-09-003599/179. számú
végzésnek megfelelően a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele
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192/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
- a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és bölcsőde Alapító Okirata módosítása,
- Deák utca útfelújítás fejlesztési hitel felvétele,
- a Dél-békési Jövőkép Nonprofit kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója,
- a Civil Közösségért Alapítvány közfeladat-ellátási szerződés,
- a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és bölcsőde, valamint a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
kérelme, az Ipari park területének használata (2429/3
hrsz.)
- dr. Csernai Katalin Kft. kérelme,
- Felhatalmazás a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00044 azonosító számú projekttel kapcsolatos Támogatási Szerződés
aláírása, valamint az
- 1/2017. (IV. 10.) számú határozathoz kapcsolódó Cg. 0409-003599/179. számú végzésnek megfelelően a Gyulai
Közüzemi Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselőtestület jelen ülése napirendjére vette.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy az írásban kiadott „Z” jelű előterjesztést, mely a pilot program működése tárgyában készült, személyiségi jogok védelme
miatt zárt ülésen tárgyalja a testület.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Előterjesztés zárt ülésen tárgyalása
193/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pilot program működése tárgyában készült előterjesztést zárt ülésen tárgyalja

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a meghívóban
közölt, és a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg.
Van-e más javaslat?
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Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg.
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
194/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. május 25-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.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről és a
Polgárőrség tájékoztatója az éves tevékenységéről
Előadó: Nagy Lajos rendőrkapitány,
Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke
3.) A közszolgáltatók beszámolója az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
Előadók: közszolgáltató szervezetek vezetői
4.) Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott feladatok ellátásáról
Előadó: Jankó Erzsébet ügyvezető
5.) A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. tanév
óvodai csoportlétszámának meghatározása
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
6.) Előterjesztések
V a r g a Gusztáv polgármester: Tisztelt Képviselő társaim, vendégek! A hétvégén
ünnepeljük a Magyar Hősök Emléknapját. Mezőkovácsházának az újkori történetében
ezt az ünnepet másodszor fogjuk az idén ünnepelni. Egy sikeres pályázat kapcsán vasárnap emlékművet fogunk avatni, ezúton erre tisztelettel meghívok mindenkit. 90 évvel
ezelőtt 1927. júliusi Képviselő-testületi ülésen az akkori tanács megemlékezett a hősökről és jegyzőkönyvbe foglalta őket. Ezt megígértük a tavalyi évben, hogy a Hősök napi
megemlékezésen és erre sor fog kerülni.
Albertus László könyvtár igazgató nagyon sokat dolgozott ezen a pályázaton.
Megkérem, Albertus László könyvtárigazgatót, mondja el a gondolatait.
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Sütő Lajos képviselő megérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képviselők
létszáma: 6 fő.)
A l b e r t u s László könyvtárigazgató:
Tisztelt emlékezők!
A legrégibb időktől kezdve feljegyzéseink vannak arról, hogy egy kisebb-nagyobb közösség, egy-egy nép, majd később nemzet megemlékezik arról, akik a közösségért, vagy
a hazájukért áldozatot hoztak. Kötelességünk kegyeletünket leróni azok emléke előtt,
akik az életüket áldozták hazánkért.
Engedjék meg, hogy a mai megemlékezésünket először egy kis történelmi visszatekintéssel kezdjem:
Az 1867-ben létrejött kiegyezéssel hazánk az Osztrák-Magyar Monarchia része lett. A
monarchia, mint Közép-Európa legjelentősebb állama igyekezett még nagyobb hatalomra szert tenni. A gazdasági, politikai és katonai hatalom megszerzéséért szövetségi rendszerek jöttek létre, fokozódott és felgyorsult a fegyverkezés.
Vajon mire gondolhattak 103 esztendővel ezelőtt az Osztrák-Magyar Monarchia lakói,
mit hoz számukra az 1914-es esztendő? Békét, nyugalmat, örömöt, vagy viszályt, ellenségeskedést, háborút? Csak remélték, hogy a balkáni háborúk után ismét nyugodtabb
időszak köszönthet mindenkire a Monarchiában és Európa-szerte.
Az 1914. június 28-án Szarajevóban elkövetett merénylet azonban lángra lobbantotta a
világot. Az Osztrák-Magyar Monarchia július 28-án hadüzenetet küldött Szerbiának,
amellyel szemben egyedül a magyar miniszterelnök, gróf Tisza István adott hangot fenntartásainak. Az események a hadüzenet hatására felgyorsultak. Hamarosan a németek hadat
üzentek az oroszoknak és a franciáknak. Válaszul az angolok és a franciák is hadat
üzentek a Monarchiának. Tehát egész Európára átgyűrűzött a Balkánról a háború. Véget
értek a boldog békeidők.
Vajon mit érezhettek fiaink akkor, amikor a behívóparancs egyik napról a másikra kiszakította őket szeretteik köréből, a megszokott környezetükből? Hiszen addig talán lakóhelyük határát sem hagyták el, most meg a nagyvilágba, véres csatákba, a bizonytalan
jövő felé viszik őket. Talán közülük sokan fel sem fogták, hogy miért, de menni kellett,
fájó szívvel, a jó szerencsében, az Istenben bízva.
Bár a Monarchia csapatai számtalan győzelmet arattak és a katonák az ellenség földjén
álltak, mégis 1918 őszére a lelkesedést a kilátástalanság váltotta fel. 1918. október 17én Tisza István elismerte a háború elvesztését. A katonák részéről így ért véget a háború. Több millió volt azonban azoknak a száma, akik nem tértek vissza szeretteikhez,
akikről nem tudták kicsoda, akiknek a szülőhazától távoli sírjára a következőt írták:
„A Nagy Háború katonája - Az Úr ismeri őt”, „Ismeretlen katona”.
Emlékműveket korábban is állítottak, a hősök emlékének szervezett formában történő,
méltó megőrzése azonban csak a Nagy Háború kitörését követően merült fel, amikor
addig soha nem látott mértékben szaporodtak a sírkeresztek, s érkeztek haza a hősi ha-
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lálról, eltűnésről tudósító értesítések. A magyar országgyűlés 1924-ben a világháború
kitörésének 10. évfordulóján új törvényt hozott a magyar hősök emlékének megünnepléséről. Idézem a törvény 1. §-át:
„A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök
okulására és hősi halottaink dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot - mint a "Hősök emlékünnepét" a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli.”
A törvény jogerőre lépését követően országszerte látványosan megnőtt a hősi emlékművek száma. A legkisebb falvakban is kőbe vésték elesett fiaik nevét. Május utolsó vasárnapja a Hősök Napja, egyik legszentebb legbensőségesebb ünnepnapjává vált a
gyermekeiket elveszítő anyáknak, a férjeiket sirató feleségeknek, apjukat felidéző árváknak, bajtársaikra emlékező katonatársaknak.
Mezőkovácsházán 1923. augusztus 20-án állították fel az első világháborúban elesett
„Hősők” Emlékét megörökítő emlékművét a község parkjában. A szobormű Müller Tibor budapesti építőművész alkotása, mely akkor 360.000,- koronába került. 1924-ben
megtörtént annak leleplezése és beszentelése. Az elhalt hősök neveinek bevésését a következő évre tervezte az akkori főjegyző.
Mindez 90 éve történt! Az idő vasfoga nyomot hagyott az emlékművön: elszürkült,
megrepedezett díszei lekoptak. Az évek során folyamatosan történtek kisebb-nagyobb
felújítások, hiszen városunk igyekszik megőrizni a korábbi műalkotásokat, melyek életünk, történelmünk tükörképei.
De most – 90 – év után, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata pályázati forrásból
megvalósítja az első világháborús emlékmű, a mezőkovácsházi temetőben lévő 17, továbbá a reformátuskovácsházi temetőben található 19 hadisír és emlékmű felújítását.
Méltó helyükre kerülnek a nevekkel ellátott táblák, mely tartalmazza 170 mezőkovácsházi és 81 reformátuskovácsházi elesett hős neveit.
Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel az 1927 évben készült jegyzőkönyvet, mely
bizonyosságot ad arról, hogy elődeink milyen fontosnak tartották az elesettek emlékének megőrzését, emlékművük gondozását:
Közgyűlési jegyzőkönyv
Készült: 1927. évi június hó 22. napján.
A képviselőtestület mély megindulással, gyászba borulva, és mélységes fájdalommal áll
a világháborúban a hazájáért hősi halált halt mezőkovácsházai katonák, nemes és soha
el nem múló emlékei előtt.
A képviselőtestület szeretettel és kegyelettel zárja szívében emléküket elmúlásuk felett,
ezért mélységes sajnálatának, legbensőbb részvételének ad újból kifejezést.
A hősök hallhatatlan érdemeinek elismeréséül a hősök nevét és születési évét jegyzőkönyvileg való megörökítését, és amennyiben a hely megengedi, az emlékoszlopra nevük bevésését elrendeli.
Kötelességévé teszi az elöljáróságnak, hogy ezen túl minden évben a hősök emléknapján az emlékművet koszorúval lássa el, és a kegyelet lerovása érdekében az ünnepségről
gondoskodjon.
A hősi sírok díszesebb karbantartására és betonkeresztekkel való ellátására Mezőkovácsháza községben gyűjtés megváltása címén 240 pengőt megszavaz, és annak a folyó
és jövő évben való kifizetését engedélyezi, és az alispán úrnak 13049/1927 al számú
rendeletére való hivatkozással rendelkezésére bocsájtja.
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Az 1914-1918 évi világháborúban hősi halált haltak, vagy eltűntek, vagy a fogságban
elhaltak, vagy katonai szolgálat alatt szerzett sebesülés, betegség következtében elhaltak:
A 170 mezőkovácsházi és 81 reformátuskovácsházi elesett hős nevének felsorolására
felkérem a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóit:
Mezőkovácsházi hősi halottak:
1. Agócs János
4. Alle József
7. Árvai István
10. Baliga István
13. Belák Mihály
16. Bialabok János
19. Bódi Kelemen
22. Braczkó Béla
25. Csabai Pál
28. Dudás György
31. Fudala Károly
34. Fülöp Mihály
37. Gajdos Jenő
40. Gibela József
43. Grifler Imre
46. Gyebnár István
49. Herjeczki Ferencz
52. Hválicza János
55. Janiga István
58. Jaszicsek István
61. Karsai Lukács
64. Kiss András
67. Kiss Sándor István
70. Kolasovszki Mátyás
73. Kovács Béla
76. Kovács Péter
79. Kovalcsik Imre
82. Kovalcsik Mihály
85. Lavrinecz István
88. Magura József
92. Marunák József
94. Mezei József
97. Miklós József
100. Mudri Pál
103. Oncsó János
106. Otlecz Károly
109. Pálfi Antal
112. Pelle József
115. Piszárcsik János
118. Priskin Ferencz

2. Agócs Mihály
5. Almási Péter Pál
8. Balázs János
11. Balog Pál
14. Benedek István
17. Bielik József
20. Bódi Lajos
23. Burai Pál
26. Dallos Pál
29. Fekete István
32. Fülöp András
35. Fülöp Sándor
38. Gálik Mihály
41. Gigacz Mátyás
44. Gubus János
47. Gyovai József
50. Herjeczki János
53. Hválicza Mihály
56. Janiga Mihály
59. Kacsala Mihály
62. Kávai László
65. Kiss Antal
68. Kisuczki Pál
71. Kostyálik János
74. Kovács Károly
77. Kovalcsik Béla
80. Kovalcsik István
83. Kuliga István
86. Lukács János
89. Magura József
92. Matyelka János
95. Mezei Mihály
98. Miklós Lajos
101. Nádasdi Mihály
104. Oncsó József
107. Pacsika Antal
110. Pauló Lajos
113. Petrényi István
116. Polacsek András
119. Punyi Ferencz

3. Alle János
6. Árvai Győrgy
9. Balda Ferencz
12. Belák István
15. Berák György
18. Bódi Imre
21. Bomba János
24. Czuth Pál
27. Debreczenyi Mihály
30. Földházi Antal
33. Fülöp János
36. Fülöp Sándor
39. Gáspár István
42. Grestyák György
45. Gút Gergely
48. Hanzel Ferencz
51. Huszka István
54. Jakab Pál
57. Janosik Mihály
60. Kanász Lajos
63. Kis Pál
66. Kiss Lajos
69. Koczán Lajos
72. Kostyálik Vilmos
75. Kovács Pál
78. Kovalcsik Ignácz
81. Kovalcsik János
84. Kurunczi Péter
87. Magura György
90. Manczúr András
93. Mehelka József
96. Miklós András
99. Mudri András
102. Olasz József
105. Orosz János
108. Páger András
111. Pelle János
114. Pintér Lajos
117. Pozsák András
120. Rátódi István

8
121. Rigó István
124. Rottenstein Herman
127. Sárközi János
130. Sás István
133. Seres Sándor
136. Sóki János
139. Sramkó Ignác
142. Szakál Mihály
145. Szlamkai Mihály
148. Szőllősi István
151. Tepliczki István
154. Tóth Béla
157. Tóth János
160. Tóth Mihály
163. Varga Ferencz
166. Varga József
169. Zacsok Mihály

122. Rigó József
125. Sárközi András
128. Sárközi Lajos
131. Schmidt János
134. Simon György
137. Sóki József
140. Steiner Mór
143. Szemsődi Gáspár
146. Szlovák Vincze
149. Szűcs János
152. Tepliczki József
155. Tóth Cs. Pál
158. Tóth Lajos
161. Udvarnoki János
164. Varga István
167. Viczián Pál
170. Zsótér Mátyás

123. Romanek István
126. Sárközi Ferencz
129. Sás Ferencz
132. Schmidt Lajos
135. Siska Pál
138. Sramkó Ernő
141. Szakál István
144. Szlamkai Antal
147. Szokola Lajos
150. Tepliczki György
153. Ternovszki György
156. Tóth Imre
159. Tóth Mihály
162. Varga Antal
165. Varga József
168. Zacsok Ferencz

Reformátuskovácsházi hősi halottak:
1. Ádász József
4. Benke István
7. Csehák János
10. Dén József
13. Gál Lajos
16. Hajdu Sándor
19. Horváth István
22. Kocsis Mihály
25. Lajos Fia
28. Kovács István Pál
31. Kovács Mihály
34. Lengyel János hadnagy
37. Mák István
40. Murgucz Sándor
43. Á. Nagy Pál
46. Orosz Lajos
49. Polgár Sándor
52. Rózsa Ferenc
55. Sütő János
58. Szita Ernő
61. Szűcs Lajos
64. Sándor Fia
67. Takács István
70. Thurzó Károly
73. Valaczkai Mihály
76. Várkonyi Lajos
79. Vigh Pál

2. Ádász Mihály
5. Bozó Lajos
8. Czikora János
11. Dorogi József
14. Gecsei Lajos
17. Hankó György
20. Kerekes Lajos
23. Kocsis Pál
26. Kocsis Sándor
29. Kovács István
32. Král József
35. Lepárd András
38. Mocsári János
41. Nagy Lajos
44. Nagy Sándor
47. Pap Károly
50. Rácz János
53. Sárándi József
56. Sütő Mihály
59. Szita Ferenc
62. Szűcs Pál
65. Szűcs Sándor
68. Tóth Mihály
71. Vajter György
74. Varga József
77. Várkonyi Mihály
80. Vincze Mihály

3. Ádász Sándor
6. Csapó András
9. Deák Lajos
12. Fischer Zsigmond
15. Gyöngyik Sándor
18. Horváth András
21. Kiss Károly
24. Kocsis Sándor
27. Mihály Fia
30. Kovács János
33. Landberger Lajos
36. Magyar József
39. Murgucz Lajos
42. Nagy Mihály
45. ifj. Nagy Sándor
48. Petrók Gyula
51. Restár Mihály
54. Seben István
57. Szatmári István
60. Szoboszlai András
63. Szűcs Sándor
66. István Fia
69. ifj. Tóth Mihály
72. Valaczkai István
75. Várdai Sándor
78. Vári István
81. Zsoldi Sándor
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A l b e r t u s László könyvtárigazgató: Megdicsőült hősök! Mi a Ti emlékeitekből
szívünkben visszük haza mindannyian a szent tüzet, a kegyeletnek és a magyar feltámadás nagy hitének a lángját. Áldottak legyetek mindörökké Ti, kik Magyarországért haltatok meg, és legyen áldott a Magyar haza, melyre a Ti elhullott véreitekből fog szebb
és boldogabb jövő virulni.
Hiszünk egy Istenben,
Hiszünk egy hazában,
Hiszünk egy Isteni örök igazságban
Hiszünk Magyarország feltámadásában! Ámen
Köszönöm, hogy meghallgattak.
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszönjük szépen a megható ünnepséget, a könyvtár
igazgatójának illetve a Csanád Vezér Általános Iskola tanulóinak. Úgy, mint a 90 évvel
ezelőtti akkori testület, azt javaslom, hogy mi is jegyzőkönyvbe rögzítsük a hősi halált
halt Mezőkovácsháziak emlékét.
Ezért a következő határozati javaslatot terjesztem elő: ,,Mezőkovácsháza Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete mély megindulással, gyászba borulva és
mélységes fájdalommal áll a világháborúban a hazáért hősi halált halt mezőkovácsházi
és reformátuskovácsházi katonák nemes és soha el nem múló emléke előtt. A hősök
halhatatlan érdemeinek elismeréséül a hősök nevének jegyzőkönyvben történő
megörökítését rendeli el”.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Világháborúban hősi halált haltakról emlékezés
195/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete mély megindulással, gyászba borulva és
mélységes fájdalommal áll a világháborúban a hazáért
hősi halált halt mezőkovácsházi és reformátuskovácsházi
katonák nemes és soha el nem múló emléke előtt. A hősök
halhatatlan érdemeinek elismeréséül a hősök nevének
jegyzőkönyvben történő megörökítését rendeli el.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Meghívok mindenkit a vasárnapi ünnepségünkre,
mely 10 órakor Szentmisével kezdődik, majd ezt követően a sétatéren lévő felújított emlékművet fogjuk felavatni és a plébános úr meg fogja áldani.
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S ü t ő Lajos képviselő: A Református Gyülekezet is meg fog emlékezni egy koszorúzással, vasárnap 9 óra után a Reformátuskovácsházi temetőben. Ezt követően természetesen én is csatlakozni fogok az emlékmű avatásához.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Köszönöm szépen! A tavalyi ünnepséget a
Reformátuskovácsházi templom előtt tartottuk. Ugyanis a Reformátuskovácsházi áldozatok nevei emléktáblán vannak meg örökítve. Vasárnap pedig az újonnan felújított emlékműre is fel fognak kerülni a Mezőkovácsházi hősök.

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: ,,A helyi foglalkoztatási együttműködés a Mezőkovácsházi Járásban” című pályázat során 400 millió Ft-ot fordíthatunk 300 ember munkához való hozzájuttatásához. Közülük pedig 134 főnek hosszabb-rövidebb időre állást
is teremtünk a pályázatból. Ezt a célt képzéssel, a munkáltatók együttműködésével, és a
munkavállalók mentorálásával igyekszünk elérni, ezért május 11-én konzorciumi megbeszélést tartottunk. Most az előkészítés, a partnerek megtalálása folyik, és igyekszünk
lehetőséget teremteni arra, hogy a Meztep Kft. és a Kalocsa Róza Kft. is nyertese lehessen ennek a pályázatnak.
Május 15-én délelőtt Gyarmati Sándort a Békés megyei Polgárőrök Szövetségének elnökét, és Lipták Istvánt a Felügyelő Bizottság elnökét fogadtam a hivatalban. Ugyanis
városunk lesz a házigazdája a Megyei Polgárőr Napnak.
Május 18-án a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség Elnökségének ülésén vettem részt. A
szövetségnek a célja a Calendula Terv megvalósítása. 1 éve kezdtük meg ennek a tervnek az előkészítését. Most már a TOP-os pályázatok elfogadásával Calendula Terv
megvalósításának az útjára léptünk. Ezért a Szövetség képviselői minden Képviselőtestületet felkeresnek és ismertetik az eddigi eredményeket ezzel kapcsolatban. Mezőkovácsházára a júniusi Képviselő-testületi ülésre fognak eljönni. Döntött a Szövetség
elnöksége és maga a Közgyűlés is arról, hogy Calendula kártyát fog bevezetni. A
Calendula kártya a Mezőkovácsházi és az Orosházi Járásban a különböző pontgyűjtő és
hűségkártyákhoz hasonlóan fog működni. Ennek a szervezése folyik, szolgáltatókat kell
keresni, ki kell osztani azon állampolgárok között, akik ezzel élni szeretnének és ezzel
kedvezményeket fognak nyújtani a Mezőkovácsházi Járás lakóinak.
Május 20-án a huszadik szuper maratoni versenynek voltunk házigazdái valamint résztvevői. 20 kerékpáros, hat futóváltó, egy gyermekváltó, és egy amatőr váltó rótta a kilométereteket. Majd vasárnap, amikor beértünk a célban igazi kovácsházi fiesztát rendeztünk. Az ünnepélyes fogadáson képviseltem a városunkat. Jó érzés volt ott lenni, nagyon sokan gratuláltak nekünk. Majd a legjobb női illetve férfiváltó tagjainknak adtam
át ajándékot.
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Sütő Lajos képviselő kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők létszáma: 5 fő).
Van-e kérdés, vélemény az írásos beszámolókkal és a szóbeli kiegészítésemmel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Határozatok végrehajtása
196/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 109/2017. (III. 23.), 164/2017. (IV. 27.),
180/2017. (IV. 27.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a
polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti
tevékenységéről, valamint a bejelentésekre tett
intézkedésekről szóló beszámolókat elfogadja.

Sütő Lajos képviselő visszaérkezett a Képviselő-testületi ülésére. (Jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő.)

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 11. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó igény benyújtása tárgyában készült.
A költségvetésünket csaknem 60 millió Ft támogatási igénnyel terveztük. Ennek fedezetére rendkívüli támogatásra pályázatot kell benyújtani a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a költségvetési törvényben meghatározott célokra. Az igényt lejárt határidejű kiegyenlítetlen számlákkal kell igazolni, emiatt nagy valószínűséggel még két ilyen pályázatot fogunk benyújtani.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, 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 kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Rendkívüli költségvetési támogatásra igény benyújtása
197/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
számú melléklet III. 1. pont alapján támogatási igényt
nyújt be a rendkívüli támogatás igénylésére.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény benyújtására, valamint nyertesség esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, támogatási
szerződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázat benyújtására: 2017. május 31.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata módosítása
tárgyában készült.
Szükségessé vált a bölcsődei ellátás miatt az alapfeladat megnevezésének pontosítása,
illetve a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde gazdálkodási feladatait 2017. július 1-től a
Polgármesteri Hivatal fogja ellátni. Ezt a két tényt az Alapító Okiratban rögzíteni kell.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni
mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és mellékletével, 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: Óvoda Alapító Okiratának módosítása
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198/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetésre:
azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság
helyzetéről és a Polgárőrség tájékoztatója az
éves tevékenységéről
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Nagy Lajos rendőrkapitány
Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke
V a r g a Gusztáv polgármester: A Rendőrkapitányság illetve, a Polgárőr Egyesület
évente beszámol a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A két beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A Rendőrkapitányság beszámolójából olvasható, hogy a regisztrált bűncselekmények
száma 75 volt Mezőkovácsházán, tehát csökkent az elmúlt évekhez képest. Ebből 23
közterületen történt. A nyomozás eredményességi mutatója 64,5 % , közterületen elkövetett bűncselekmények esetében 88,4 %. A kiemelten kezelt bűncselekményeknél szinte 100 %-os az eredményességi mutató. A lopás és lakásbetöréseknél pedig alacsony.
Ezért javasoljuk, hogy itt kell jobban az állampolgárnak mindent megtenni annak érdekében, hogy a bűncselekményeket megelőzze.
Az illegális migráció visszaszorítása ad feladatot Mezőkovácsházán. Elmondták, hogy a
kamera rendszer több esetben segítette a felderítést, de erről mindig kaptunk kritikát,
hogy ennek vannak még hiányosságai.
A Polgárőr Egyesület melynek 35 tagja van, 216 alkalommal, 288 fővel, 288 órában
végzett ellenőrzést. Az önkormányzatunk a tavalyi munkájukat 100.000 Ft-tal támogatta. Képzéseken vesznek részt, szolgálatokon a rendőrséggel együtt. A rendezvényeink
biztosítását is rájuk bízzuk.
Kérdezem a vendégeinket, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez?
N a g y Lajos rendőrkapitány: Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester úr, megjelentek! Köszönöm Polgármester úr, a Képviselő-testület és a lakosság segítségét az elmúlt
évben, igyekszünk ez évben még jobb eredményeket elérni.
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P o l y á k Zsolt dandártábornok: Köszönöm szépen a meghívást a mai Képviselőtestületi ülésre. Én is köszönöm az önkormányzat, egyházak, szülői munkaközösségek
támogatását, értékes, néha kritikus hangvételű hozzászólásukat vagy figyelemfelhívásukat. Kérem, továbbra is tegyenek észrevételt a közbiztonsággal kapcsolatban.
A rendőrség nyitott az észrevételekre és lehetőségeinkhez mérten mindent meg fogunk
tenni, hogy orvosoljuk a problémákat. Partnerként kívánunk együttműködni mind az
önkormányzatokkal, valamennyi intézménnyel, állampolgárral. A mi ajtónk 2017. évben is nyitva áll mindenki számára.
V a r g a Gusztáv polgármester: Minden évben részt veszünk a rendőrség évértékelő
állomány gyűlésén. Ott javaslatainkat meg is fogalmazzuk, valamint megköszönjük a
rendőrségnek a munkáját. Jól látjuk, hogy a városban az intézményeinkkel is nagyon jó
kapcsolatot ápolnak.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatokat elfogadni. Továbbá megköszöntük
a munkájukat.
P a p p Zoltán képviselő: Elismerésünket, és köszönetünket fejeztük ki mind a két
szervezetnek, köszönjük szépen a munkájukat. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S ü t ő Lajos képviselő: Kérdezem, hogy mennyire hasznos a kamera rendszer bővítése, akár esetleg pályázat útján is? Mennyiben segíti munkájukat?
Polgárőrségnek támogatom a munkáját. Külön kérésem lenne, hogy holnap délutántól
folyamatosan, az I. világháború emlékmű környékét fokozottan figyeljék mindaddig,
míg oda is nem tudunk kamerákat elhelyezni. Ugyanis kiültetek olyan komoly egynyári
és évelő növényeket, melyek több 10.000 Ft értékűek. Mindenkinek megköszönöm a
munkáját, és sok sikert kívánok a továbbiakban.
Csepreghy
Elemér alpolgármester: A közelmúltban részt vettem a Megyei
Rendőrnapon. Vélhetően főkapitány úr is pozitívan ítéli meg a helyi kapitányság munkáját. Szeretném felolvasni és a Mezőkovácsházi lakosok számára ismerté tenni, hogy a
helyi kapitányság dolgozói közül hányan kaptak a Megyei Rendőrnapon kitüntetést, különböző okleveleket, elismeréseket. Számomra külön érdekes volt, úgy gondolom, hogy
hosszú évek óta egyedül Mezőkovácsháziként élhettem azt meg, hogy aktuális Mezőkovácsházi rendőrkapitány is kitüntetést vehetett át, nevesítve Dr. Bede Sándor, Ürmös
Gyula, illetve a jelenlegi, Nagy Lajos kapitány úr. A kapitányság vezetője szolgálat kiemelkedő teljesítéséért koszorút, díszkardot kapott a főkapitány úrtól. Gratulálunk ismételten ehhez. Polgármester úr Major András alezredes úrnak ,,Polgármesteri Elismerő
Oklevelet” adományozott illetve Zengő Róbert rendőr zászlós úrnak ,, Díszoklevelet”.
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A Békés Megyei Rendőr főkapitányság vezetője elismerésben részesítette az alábbi
személyeket eredményes munkájukért: Stübe Krisztián rendőr őrnagyot, Zámbori Attila
rendőr hadnagyot, Andrési Andor rendőr főtörzsőrmestert, Lólé András főtörzsőrmestert, Balogh György rendőr főtörzs zászlóst, Kaffer Attila rendőr főtörzsőrmestert, Bajkán Csaba rendőr őrnagyot, Gyüre László rendőr főtörzsőrmestert, Dusik Ferenc rendőr
zászlóst, Bauer Károly rendőr zászlóst, Fodor András rendőr főtörzs zászlóst, Nagy
György rendőr főtörzs zászlóst, Méreg Ferenc rendőr főtörzs őrmestert. Valamint 50.
születésnapjuk alkalmából Bajusz Péterné, illetve Fülöp János úr is emléktárgyat kapott.
Gratulálok mindenkinek. Úgy gondolom, hogy a rendőreink megszolgálták ezt, és ezért
volt ez a számos kitüntetés. További jó munkát kívánok és szeretném megköszönni a
főkapitány és kapitány úrnak is azt az együttműködési lehetőséget, amit az elmúlt időszakban a Képviselő-testületnek illetve polgármester úrnak, nekem is adományoztak.
D r. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Közlekedési balesetek, személyi sérüléssel járó
közlekedési balesetek száma jelentősen nőtt, számszerűsítve 10 volt. Ez magas számnak
tekinthető? Mi okozta a közlekedési baleseteket? Az kitűnik az előterjesztésből, hogy
11 esetben ittas vezetés okozta, mi volt a többi baleset oka? Mit lehet tenni a közlekedési balesetek számának megelőzése érdekében?
Aggodalommal tölt el az illegális migráció növekedése a román határnál. Kell-e ettől
tartanunk? A közbiztonságra is negatív hatással lesz? Tudunk-e mi állampolgárok valamilyen óvintézkedéseket tenni? Van-e erre szükség?
S z ű c s Judit képviselő: A bizottsági ülésen jól körbejártuk a rendőrség és a polgárőrség kiváló munkáját. Részint betekintést kaphattunk a Polgárőr Nap tervezett programjaira is. A közelgő III. Motoros Találkozó Polgárőrség és Rendőrség általi feladatait
is valamilyen szinten érintettük.
Az óvodásokkal mi minden évben ellátogatunk a Rendőrkapitányságra. Hosszú évek tapasztalata, hogy kiválóan tudunk együttműködni. Egy olyan szegmensét szeretném bemutatni és megdicsérni a rendőrséget, ami talán furcsának hangzik első szóra. Polgármester úr is beszámolt beszámolójában a Meztep Kft-vel kapcsolatos munkavégzés
kapcsán egy megbeszélést tartottunk, aggodalmunkat fejeztük ki, hogy a közmunkaprogramban néhány közmunkás nem megfelelő szintű munkát végez. A Rendőrkapitányságra olyan közmunkást sikerült kihelyezni az önkormányzatnak, aki azt gondolom,
hogy évek óta magas színvonalon és kiválóan végzi a munkáját. Szeretném kiemelni,
hogy példaértékű az, ahogyan a Rendőrkapitányság belső udvara, környezete kinéz.
S z e k e r e s Lajos FEB elnök: A településen 5 parkolóban van kijelölve mozgáskorlátozottak számára parkolóhely. Milyen rendszerességgel ellenőrzik itt a parkolást? Történtek-e ilyen szabálysértések esetében büntetések? A Polgárőrségnek van-e lehetősége
ilyen esetekben figyelmeztetésekre? A Penny és a Lidl előtt nagyon sokan parkolnak
szabálytalanul. A Polgármesteri Hivatal előtt jogtalanul nem veszik igénybe a parkolóhelyeket.
N a g y Lajos rendőrkapitány: A kamerák sok esetben nagyon nagymértékben segítette a felderítést. Ha pályázik az önkormányzat, akkor a reformátuskovácsházi részen kell
továbbfejleszteni a rendszert.
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Emlékmű felé lehet fordítani a kamerát.
Megköszönöm a Csepreghy Elemér alpolgármester úr felvetését és valóban több elismerést kaptunk.
A balesetek számával kapcsolatosan, ezek abszolút számok. Ezekkel az adatokkal más
települések is meg lennének elégedve, ezek nem kirívó adatok. Nagy következtetést
nem lehet levonni. Nagy gócpontunk nincs. A legforgalmasabb a központi kereszteződés, ahol a reggeli iskolaidőben van kisebb várakozási idő, de nem jelentős. Az iskolában, időseknél is jelen vagyunk. Az idősebbek elektromos kerékpárral való közlekedésére kell oda figyelni.
A közmunkásunk munkavégzésével teljes mértékben elégedettek vagyunk.
Mozgáskorlátozott parkolóhelyekkel kapcsolatosan minden évben van bejárás, ez általában zebrákra, a különböző közúti felfestésekre vonatkozik. A Járási Hivatal környékén történt figyelmeztetés illetve bírságolás is. Ott nincs megfelelő mennyiségű parkoló.
A mentőállomás környékén bírságolni szoktunk abban az esetben, ha a közlekedést
akadályozzák. A parkolóhelyek felfestésének minden esetben érvényt szerzünk. A Penny és Lidl parkolóknál is történtek bírságolások, feljelentések.
P o l y á k Zsolt dandártábornok: Köszönöm alpolgármester úrnak, hogy ismertette az
elismerésben részesült személyeket. A rendőrkapitányság váltás zökkenőmentesen történt. Nagy György kolléga Belügyminiszteri elismerésben részesült. Ez mutatja, hogy
országos szinten is elismerik Mezőkovácsházi rendőrkapitányság munkáját.
A bevándorlással kapcsolatosan nagyobb csoportok elfogására került sor az elmúlt héten. Ez egy pozitív dolog, a rendőrök ott vannak. Az állampolgárokat is kérem, hogy
segítsék a rendőrség munkáját a migrációval kapcsolatban. Polgárőrök és állampolgárok
is elismerésben részesültek, mert segítették munkánkat. Nem engedjük el eddig a migránsokat, egyebekben a főkapitányság állománya megerősítésre került, más megyékből
teljesítenek itt rendőrök szolgálatot. Bízom benne, hogy ezt a lakosság is észreveszi.
Medgyesegyházán a készenléti rendőrség van jelen. Technikai felszereltségünk nagyon
jó. Egy-két fős kísérletek vannak, de a hő kamerák működnek, az állomány felkészült,
teszik a dolgukat. A román hatóságokkal is nagyon jó a kapcsolatunk, közösen dolgozunk a határvédelmen. Jelenleg nem utal arra semmi, hogy tömegével jönnének, ha
mégis, fel vagyunk készülve elfogásukra.
Köszönöm a Rendőrkapitányság külső környezetének a gondoskodását. Lassan már
minden nap Mezőkovácsházára járok, nagyon kellemes meglepetés, hogy ki van helyezve, hogy "Vigyázz környezetedre" tábla. Nem rég volt alaki szemle is a Rendőrkapitányságon, mivel 6 érdemrend nincs, így csak 5-ös érdemrendet tudtunk adni. Az állampolgár, aki oda bemegy, az jó érzéssel megy be. Környezete igényes, kulturált.
A kamerarendszer nagyon jó dolog. Ahol lehet, pályázzanak, támogatni fogjuk a kamerarendszer működtetését. A kamerarendszerrel kapcsolatosan Békéscsabán is jók a tapasztalataink. Folyamatosan elfogások történnek a kamerák által rögzített felvételek
alapján. Nagyon jó hatással van az állampolgárokra is. Amikor azt elértük, hogy a sértetté vált állampolgárok bejönnek és tudom, hogy ott van kamera, az pozitív dolog, és
nem utolsó sorban, megelőzés szempontjából kiváló.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Köszönjük szépen. Az a pályázat, amelyben az első
kamerát BM-es pályázat segítségével telepítettük, annak a fenntartási ideje lejárt. Tehát
fel lehet vizsgálni, hogy jó helyen vannak-e kihelyezve a kamerák, vagy sem. Majd
ezek után a rendőrség véleményét is ki fogjuk kérni, majd a kamerákat esetlegesen új
helyre kilehet telepíteni. Mindenszentek napján mindig nagy problémát jelent a viráglopás. Lehet, hogy a temetők környékére is érdemes lenne kamerát kihelyezni.
Mivel több kérdés és vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt 1. sz. 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: Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása
199/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság 2016. évi
közbiztonság helyzetéről készített beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a rendőrkapitányság munkatársainak a beszámolási időszakban
végzett tevékenységéért.
Határidő: értesítésre 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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadása
200/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület Közhasznú
Szervezet 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját
megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a
lakosság érdekében kifejtett munkájáért.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A közszolgáltatók beszámolója az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
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NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: közszolgáltató szervezetek vezetői
V a r g a Gusztáv polgármester: Tudjuk, hogy a szemétgyűjtést 2016 évben az FBH
Nonprofit Kft. végezte, a víz és csatornaszolgáltatást a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.,
a temetkezési szolgáltatást a Tajki és Társa Bt, illetve a gyepmesteri tevékenységet pedig Gáspár Tamás Battonyai vállalkozó. Az előterjesztés mellékletét képezik a beszámolók.
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben
írt 1. sz., 2. sz. illetve 3. sz. határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és javasolja
elfogadni.
Tajki úr kért bennünket, ha kamera rendszert telepítünk, akkor a temetőkre mindenképpen gondoljunk. Azt is említette, hogy a temetőnél elhelyezett szemeteskukába elhullott
állatokat helyeznek el. Erre véleményem szerint nincs is szó, megdöbbentő.
A 4. sz. határozati javaslatot 5 nem szavazattal a bizottság nem fogadta el. Ugyanis ez a
gyepmesteri beszámoló három soros. Felkérjük Gáspár Tamás urat, hogy bővebben
számoljon be a tevékenységéről.
V a r g a Gusztáv polgármester: A tavalyi hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztató
elhangzott, de az idén már nem ők szolgáltatnak, új szolgáltató van. Vele kellene beszélni, mert az ő munkájával kapcsolatosan vannak kérdéseink.
Ismerteti az előterjesztésben leírtakat.
Alpolgármester úrral azt beszéltük, hogy kezdeményezni fogunk egy tanácskozást a
Gyulai Közüzemi Kft-vel, és meg fogjuk vizsgálni, hogy van-e lehetőség a teljes felújításra, esetleg pályázni kell, vagy szakaszokra bontani és úgy hozzáfogni. A tavalyi télen
szembesültünk azzal, hogy a hideg idő miatt nagyon sok háztartásban elfagytak a vízórák. Nem volt ritka a 80-100 m3-es vízelfolyás sem. Amikor az olvadás megkezdődött,
együttműködve a Gyulai Közüzemi Kft-vel elkezdtük a munkálatokat. A szakembereket
ők biztosították, mi pedig megelőlegeztük azoknak az állampolgároknak a vízóra cserét,
akiknek nem volt erre forrásuk. Erre a továbbiakban jobban fel kell majd készülnünk.
A média munkatársunkat fogom megkérni, hogy tegyünk fel tájékoztatót, ismertetőt a
lakosság felé, azzal kapcsolatban, hogy a csatornahálózatot hogyan lehet helyesen,,használni”.
A Kormány a baromfi influenza következményeit a termelőknek, illetve a telepeknek
megtérítette, de azt gondolom, hogy az önkormányzatokat sem fogják magukra hagyni,
de nyilván lépéseket kell tenni ennek érdekében.
Temetkezési szolgáltatásra az év közben panasz nem érkezett. Megnéztük azokat a feladatok, amelyeket az idén végre kell hajtani. Reformátuskovácsházán a kerítést kellene
valamilyen módon megoldani. Tajki úrral le fogunk ülni a későbbiekben és megbeszél-
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jük az ez évi teendőket.
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S ü t ő Lajos képviselő: Szemétszállítással kapcsolatban nagyon jó dolognak tartom,
hogy a lomtalanítás előtt 2 héttel megoldották az értesítést. Véleményem szerint problémamentesen zajlott le a lomtalanítás a városban.
Tisztelettel köszöntöm a Gyulai Közüzemi Kft. főmérnökét, Virányi urat. Többen megkerestek olyan gonddal, ahol ritkábban laknak ott többlet keletkezett, ilyen esetben mi a
teendő? Nem egy nagy összegről van szó, de ezt Önök jóváírják, vagy addig a készenléti díjat fizeti a lakó?
Az önkormányzati ingatlanok egy részét sikerült rákötni a szennyvízhálózatra. Vannak
nagyobb objektumaink, amelyek nincsenek rákötve a szennyvízhálózatra, lát-e esélyt
pályázatra? A Vásárhelyi úton is több lakó jelezte, hogy korábban szeretett volna csatlakozni a szennyvízrendszerhez, de különböző okok miatt ez elmaradt.
A Tajki és Társa Bt-vel kapcsolatban sajnálattal tapasztaltam én is mind a két település
részen, hogy a szemetes konténerekbe elhullott állatokat helyeztek el. Arra kérem a lakosságot, hogy ha azt akarják, hogy ezen a területen is rend legyen, akkor a kisebb állatokat a kert végében egy kisebb gödörbe elhelyezve temessék el. Ez nagyon rossz fényt
vet a városra.
Tájékoztatásként mondanám el, hogy a Reformátuskovácsházi temetőben a parkosítatlan területen azért nagyobb a fű, mert van egy vállalkozó, aki elszállítaná szénának azt a
füvet. Jelen pillanatban nem egy frekventált terület. Ha a kerítést is meg tudjuk javítani,
akkor azt a területet is lehet, hogy sűrűbben kell majd vágni.
Meg vagyok elégedve minden szolgáltatónak a munkájával. Gáspár Tamás gyepmester
beszámolóját én sem támogattam.
V i r á n y i István főmérnök: Az idei tél az valóban egy rekord volt. A teljes ellátási
területünkben nagyon sok vízmérő fagyott szét. Főleg ez lakatlan ingatlanoknál illetve
nyaralóknál jelentkezett. Mivel ezek az ingatlanok ritkán kerülnek ellenőrzésre, ezért
hosszú ideig is nagyobb vízmennyiségek folynak el. Most is, de az elkövetkezendő hideg időszak beállta előtt is ismételten fel fogjuk erre hívni a figyelmet, hogy a vízmérő
órákat védje a lakosság. Ahol lakatlan az ingatlan arra is van lehetőség, megkérve a
munkatársainkat, hogy kimenjünk és magát a vízmérő órát levíztelenítsük. Mert attól,
hogy elzárjuk az elzáró szerelvényt, attól a vízórában benne marad a víz. Ezt a műveletet a lakosság nem tudja elvégezni.
Amely ingatlanoknál túlfizetés van, két megoldás lehetséges. Az egyik, hogy soron kívüli leolvasással, vagy akár az időszakos leolvasással, ha ez kiderül a fogyasztó kérheti,
hogy utaljuk vissza a túlfizetés összegét. A másik, ha nem nagy összegről van szó, akkor addig, amíg nem éri utol a fogyasztást, addig nem számlázunk. Mivel díjemelésre
nincs kilátás, ezért úgy gondolom, hogy mind a két megoldás teljes mértékben járható.
A szennyvízzel kapcsolatosan bonyolultabb a helyzet. Korábban Végegyháza és Mezőkovácsháza közös szennyvíz agromerációban volt. Ez valamilyen okból fogva egy
Kormányrendelet módosításnál szétválasztásra került. A hiányzó utcának a pályázati le-

20
hetőségét csak abban látom, hogy ha az agromeráció kialakítása körüli hiányosság rendeződik, akkor a KEHOP pályázaton belül nyugodtan lehet pályázni a Vásárhelyi utcának a közművesítésére. Meglévő egyes objektumoknak a bekötésére, véleményem szerint nincsen pályázati lehetőség. Ahol a közcsatorna hálózatra rá lehet kötni, ott sajnos
magának az ingatlannak a rákötése már az ingatlan tulajdonosának a költsége.
Varga

Gusztáv polgármester: Köszönjük a válaszokat a kérdésekre.

S z ű c s Judit képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság ülésén települési támogatásokról döntöttünk. Akkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy nagy valószínűséggel az új szolgáltató még a hulladékszállítási díj aktuális csekkjeit nem juttatta el a lakosság részére. Ez nekünk gondot okozott, ugyanis igazolni kell a befizetett
számlákat. Esetleg jelzéssel kellene élni feléjük, hogy ne halmozódjon fel, és ne legyen
késedelem a számla befizetésben.
Bármikor járok mind a két településrészen a temetőben, mindig rendezett, tisztán tartott,
és gondosan karbantartott területet látok. Sajnálatos módon a halottaink száma egyre
több, mikorra tervezi Tajki úr, vagy esetleg be van-e már ütemezve, a járdák bővítése?
V a r g a Gusztáv polgármester: Ha te sem kapsz számlát képviselő asszony, akkor a
lakosság sem, akkor egy kis mérsékletet kell gyakorolni a bizottságnak. Ezt azért jelezzük a szolgáltató felé.
T a jk i
István temetkezési vállalkozó: A járdaépítés továbbfolytatása az önkormányzat feladata, de még terv sincs rá. A temető 65 %-ának füves területnek kell lenni.
Ami kell, az rajta van a tervrajzon és meg is van csinálva.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ez esetben meg kell nézni, hogy be fér-e a beépíthetőségbe és az önkormányzat költségvetésébe kell betervezni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Tudom, hogy még az a kontakt sincs meg,
hogy kihez forduljunk. Az előző közszolgáltató fenntartotta a helyi képviseletet. Az a
tendencia, hogy a Vízmű Kft. ügyfélszolgálat, DÉMÁSZ, DÉGÁZ is jelen van, a hulladékszállításnak is kellene képviseletet biztosítani, még ha a mi KFT-nk keretén belül is.
Ne kelljen vidékre menni más településre. Ezzel kapcsolatosan is jó lenne, ha valamilyen megoldás születne.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kezdeményeztük már több levélben, de ismételten
megtesszük.
S ü t ő Lajos képviselő: A Kft. erre partner lenne, korábban is végezte ezt a feladatot,
számára bevételt jelentene.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki
egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Hulladékgazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása
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201/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
szóló beszámolót megtárgyalta, és az FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint 2016. évben a
települési hulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat
közszolgáltató beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület megköszöni a közszolgáltató
tevékenységét és a feladat ez évi átadásakor tanúsított
segítő hozzáállását.
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2017. június 15.
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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. beszámolójának elfogadása
202/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vízi közmű vagyon hasznosításáról és az ezzel
kapcsolatban átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
szóló beszámolót megtárgyalta, és a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft., mint a települési vízi közműveket működtető közszolgáltató beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan ügyeljen a befogadott és a kibocsátott szennyvíz minőségére, valamint a környezetvédelmi, illetve egyéb jogszabályi előírások betartására, betartatására.
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2017. június 15.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 3. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Tajki és Társa Bt. beszámolójának elfogadása
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203/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
szóló beszámolót megtárgyalta, és a Tajki és Társa Bt.
mint a köztemetők üzemeltetését ellátó közszolgáltató
beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy
tevékenysége során fokozottan ügyeljen a temetők
rendjére, tisztaságára és a temetkezési szertartások
kegyeleti szempontból megfelelő végzésre.
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2017. június 15.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A következő határozati javaslatot javaslom elfogadni: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról Gáspár Tamás mint a gyepmesteri, illetve az állati hulladék gyűjtési, elszállítási tevékenységet ellátó közszolgáltató beszámolóját nem fogadja
el. Kéri a szolgáltatót, hogy a Képviselő-testület júniusi soros ülésére részletes beszámolót készítsen és terjessze a Képviselő-testület elé.”
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Gáspár Tamás gyepmestertől beszámoló kérés
204/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
Gáspár Tamás mint a gyepmesteri, illetve az állati hulladék gyűjtési, elszállítási tevékenységet ellátó közszolgáltató beszámolóját nem fogadja el. Kéri a szolgáltatót, hogy a
Képviselő-testület júniusi soros ülésére részletes beszámolót készítsen és terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Kaptunk ma egy felkérést. A Gyulai Közüzemi Kftnek június 7-ig közgyűlést kell tartani, ennek érdekében nekünk két határozatot kell
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hoznunk. Ezzel kapcsolatban megkérem Virányi urat, adja meg tájékoztatását.
Virányi
István főmérnök: Április 10-én tartottuk meg a taggyűlésünket, mely
taggyűlésnek napirendje volt a Társasági Szerződés módosítása. Társasági Szerződés
módosítására többek között azért volt szükség, mert Kaszaper illetve Nagybánhegyes
Önkormányzata korábban a tulajdoni hányadát átadta a saját tulajdonában lévő Kft-nek.
Így nyilván változott a tulajdonosi összetétele. Mivel a szavazati jogokat felhasználói
egyenértékhez kötöttük, időközben a felhasználói egyenértékek változtak, ezeket is célszerű volt a Társasági Szerződésben átvezetni. Erről a taggyűlés határozott, azonban a
Cégbíróság tényállás tisztázása hiánypótlási felhívást küldött Társaságunk felé, melynek
a következő volt a témája: mivel a két gazdasági társaság Kaszaperi és Nagybánhegyesi
gazdasági társaság nem rendelkeznek felhasználói egyenértékkel, a felhasználói egyenértékkel csak az ellátásért felelős önkormányzat rendelkezhet, ezért nekik a szavazati
joguk automatikusan megszűnt. Azonban kisebbségek védelméről szóló törvény előírja,
hogy a tulajdonosnak rendelkeznie kell szavazati joggal, ezért a Cégbíróság azt kérte a
Társaságunktól, hogy a Társasági Szerződést úgy készítsük elő, hogy ezen, két társaság
is rendelkezhessen szavazati joggal. Többkörös egyeztetés alapján alakult ki az az álláspont, ami a mostani napirendi javaslatban is szerepel. Mind a 8 önkormányzatnak alanyi
jogon jár egy-egy szavazat, és ezen felül mindenkinek annyi szavazati jogelem még,
amennyi felhasználói egyenértékkel rendelkezik. A mostani határozati javaslat a korábbival szemben annyi változást eredményez, hogy minden egyes önkormányzatnak nőtt
eggyel a szavazati joga illetve a két gazdasági társaság is rendelkezik plusz egy-egy
szavazati joggal a korábbi nullához képest. Ez semmiféle arányborulást nem okoz, hiszen az össz szavazat szám így is 173.000 lesz, amelyben egy-egy szavazattal rendelkezik a két gazdasági társaság. Tehát így felel meg a jogszabályoknak a Társasági Szerződés.
A másik határozati javaslatra azért volt szükség, mert törvényi előírás következtében
Társaságunk a tavalyi évben elvégeztette az Energetikai auditálást. Ez megállapította
azt, hogy a Központi Irodaházunk, mely 1969-ben épült, energetikailag a leggyengébb
besorolásba tartozik. Gázkonvektoros fűtés van, nyílászárók több mint 40 évesek.
Semmiféle hőszigeteléssel nem rendelkezik az épület. Ebben az évben pályázati lehetőség nyílt, mi pályáztunk energetikai korszerűsítésre, a pályázatot el is nyertük. Viszont,
azért, hogy a pályázaton részt vegyünk, a tulajdonosoknak a hozzájárulása szükséges.
Június 7-én lesz a következő taggyűlésünk. Azért ilyen gyorsan, mert a Cégbírósági hiánypótlási határidő miatt az előző előterjesztésnek a napirendjét tárgyalni kell. Azért
kérjük azt, hogy a hozzájárulásukat a tulajdonos társak adják meg, ahhoz viszont feltételezzük, hogy Képviselő-testületi döntés szükség, hogy a Taggyűlésen a polgármesterek
ezt képviselhessék.
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszönjük szépen, erről majd a szóbeli előterjesztéseknél fogunk szavazni.
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott
feladatok ellátásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Jankó Erzsébet
ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Ismerteti az előterjesztést.
A foltvarró szakkör az idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, így szombaton 10
óra 30 perckor egy kiállításon emlékeznek meg erről.
Végzik 2014. március 1-je óta városi ünnepek, rendezvények lebonyolítását. Ez nagy
könnyebbséget jelent az önkormányzatnak, hiszen minden rendezvényünket a szakma
napok kivételével a Kalocsa Róza Kft. szervez meg, bonyolít le. Véleményem, hogy jó
színvonalon végzik a munkájukat. Ide tudnám sorolni a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba
maratont, a Fürdő fesztivált, a Kovácsházi Napok rendezvénysorozatát is. Az Idősek
Napi rendezvény az, amely városi nagy rendezvény illetve az Advent, Karácsony kapcsán egy hatalmas esemény.
A Hunyadi János Közoktatási Intézménnyel, a Csanád Vezér Általános Iskolával nagyon jó kapcsolatuk van, de ugyanígy a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intézményével is. Egyházi illetve lakossági tájékoztatóknak adnak helyet.
A Felügyelő Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót Ádám Andrásné Felügyelő Bizottság elnökének.
Á d á m Andrásné FEB elnök: A Felügyelő Bizottság a szakmai beszámolót megtárgyalta. Feladatokat is megfogalmazott a bizottság, ilyen pl. a közösségi tér a gyermekek
részére, amely fontos feladat lenne és még nem valósult meg. A csoportok száma és létszáma is csökkent, ezzel kapcsolatban szintén néhány javaslattal éltünk. Nem valósultak
meg kiállítások, ezzel kapcsolatosan is tettünk javaslatokat, környező települések művészeinek meghívására jeles napokhoz kapcsolódó kiállítások megrendezésére. A tanfolyamok szervezése sem valósult meg. Tudjuk, hogy ennek sok oka van, külső tényezők
befolyásolják. A szolgáltatásokat és a rendezvényeket hatékonyabban kellene propagálni. Ez biztosan jó néhány esetben eredményt hozna. Mindezekkel együtt a Felügyelő
Bizottság a beszámolót javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést előzetesen az Ügyrendi, Kulturális
és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni. Megköszöntük a Művelődési Ház dolgozóinak,
vezetőjének a munkáját.
Itt mondanám el, a hétvégén került megrendezésre a szupermaraton, és a mozdulj kovácsháza rendezvény. Nagyon nagy munkát végeztek. Az ügyvezetőnek és munkatársainak, a Kft. dolgozóinak, a napközi konyha dolgozóinak munkáját, MASZK, Polgárőrök, civil szervezetés minden szervezőnek köszönjük a munkáját. 1.200 kerékpáros,
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rengeteg futó volt, vitték a jó hírünket, hogy Mezőkovácsházán milyen vendéglátásban
részesültek. Köszönjük szépen még egyszer.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S ü t ő Lajos képviselő: Eddig nem kaptunk ilyen részletes beszámolót, ezt köszönöm. Komoly tevékenység folyik a Kft-n belül. A vasárnapi rendezvényen én is jól
éreztem magam. A szervezési feladat, sajnos ellaposodott, ugyanis intézményvezetők
hordták a székeket. A napi dolgozók mellé kell egy vezető, aki az irányítási munkát ellátja. A propagálással is meg vagyok elégedve, mert véleményem szerint az utóbbi másfél két évben majdnem minden rendezvényre tájékoztatást kaptak a lakosok. Köszönöm
a munkájukat, és további sok sikert kívánok hozzá!
S z ű c s Judit képviselő: A bizottsági ülésen a dicsérő szavak mellett több kritikát is
megfogalmaztam, amit most nem szeretnék megismételni. Azt javaslom, vagy kérem,
hogy amennyiben lehetséges a Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője, vagy a város önkormányzata biztosítson lehetőséget Mezőkovácsházi kötődésű híres művészeknek, fellépőknek. Név szerint is szeretném mondani: Kovalik Ágnes, Mihály Katalin, Zöld Csaba. Ezek az előadó művészek ország szerte híres előadásokat tartottak, sokszor láthatjuk
őket a Szegedi Szabadtéri Színpadon, a József Attila Színházban is. Azt gondolom,
hogy itt lenne az ideje annak, hogy Mezőkovácsházán is teret kapjanak a fellépésükre.
Javasoltam még, hogy keresse meg az intézményeket az ügyvezető asszony a városi
rendezvények plakátjaival. A plakátokat viszont jobban látnám a hirdetőtáblákon, mint
a város fáira rátűzve. Remélem, hogy ezt a segítséget elfogadja a közeljövőben.
Papp
Zoltán képviselő: Mindenkinek köszönöm a részvételét, közreműködését.
Mezőkovácsházán nagyon sok szurkoló volt, talán több is, mint Aradon vagy Békéscsabán. Véleményem szerint a rendezvényt magáénak érzi a város, jó dolog sportolóként
részt venni, és nagyon jó dolog Mezőkovácsháziként részt venni rajta, mert szeretnek
bennünket.
V a r g a Gusztáv polgármester: Amikor az Infúziónak a zenekara az Ibi-tuba parkolójában szembe zenél az érkezőkkel, sokan mondták, hogy akik 50-nel jöttek a biciklivel, még azok is hátra néztek, hogy mi folyik itt. Mindenki nagyon jól érezte magát.
S z ű c s Judit képviselő: A bizottsági ülésen szóba került, hogy hogyan lehetséges
az, hogy az Országos Média ezt a rendezvényt semmilyen szinten, semmilyen fórumon
nem reklámozza, még említést sem tesz róla. Szarvas Péter polgármester úrral egyeztetni kellene.
V a r g a Gusztáv polgármester: Jankó Erzsébet ügyvezető asszony együtt tanulta a
rendezvények hatékony népszerűsítését a Békéscsabai Maraton szervezőivel. Ott van
egy kis hiányosságuk. Mert ez a Békéscsabai Atlétika Klub rendezvénye és a védnöke
Szarvas Péter illetve Arad alpolgármestere. Nyilván ők annyit dolgoznak a rendezvény
sikeréért, amiért kevesebb energiájuk marad a népszerűsítésre. Holott a határon átmenő
futó versenyek közül ez egy jelentős, mint létszámában, mint a két napban is. Ezt fel fogom vetni következő alkalommal képviselő asszony.
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J a n k ó Erzsébet ügyvezető: A 2016-os év nem volt a legkönnyebb év. Nekünk vállalkozásként kell tekinteni a tevékenységre. Nem biztos, hogy olyan programok szervezését elvégezzük, aminek nem várható jelentősebb bevétele, vagy akár veszteséget
okozhatna.
A Felügyelő Bizottságnak több javaslata volt a Kft. működésére vonatkozóan. 2016.
évben a Kft-hez csatlakozott a Borostyán Kemping és Strandfürdő. A kemping és a
strand működését meg kellett ismernem. Nem vagyok műszaki szakember, csupán marketing tevékenységet tudok végezni. Mi az év folyamán próbáltuk ezt a feladatot teljesíteni, nagyon sok helyen hirdettük, ingyenesen is próbálkoztunk. A fürdő és a kemping
színvonala a környező településekhez viszonyítva alacsonyabb színvonalú. Nem biztos,
hogy ide szeretnének eljönni a kempingezők, vagy a fürdőzők. Rengeteg új feladattal
kellett megbirkózni, mind a munkatársaimnak mind nekem. 2017. évben a strand és a
kemping vezetését már könnyebben fogjuk végezni.
A Felügyelő Bizottság tett javaslatokat, hogy a szolgáltatásokat és a tanfolyamokat próbáljuk jobban propagálni. Van egy tervünk, minden esetben ezeket használjuk. Próbálunk szórólapozni, ami azt jelenti, hogy a lakosság részére próbáljuk eljuttatni a szórólapjainkat. Ezt a Meztep Kft. munkatársai végzik. Ellenőrizzük is, hogy eljutottak-e a
szórólapok a lakosság felé.
Minden rendezvénynél szoktunk plakátot készíteni. Ki szoktuk helyezni, évek óta a fára
plakátolunk, de nem csak mi, hanem mások is. Hallottuk, hogy ha a fára plakátolunk az
igazából nem ,,fáj” neki, de elfogadtuk a képviselő asszony javaslatát, nem fogunk a fára plakátolni, hanem megpróbáljuk az intézmények ablakába kihelyezni.
Az ifjúság számára rendezvények. Mindenki tudja, hogy velük a legnehezebb a kapcsolatot megteremteni. A Művelődési Házban nem tudják használni a Wifi-t, most megpróbáljuk bevezettetni és mi fogunk próbálkozni a hétvégi rendezvényekkel.
A csoportok száma valóban csökken, mivel a régi csoportok megöregedtek. De azt sokan tudják, hogy a csoport kialakulásához szükség van emberekre. Ezeket az embereket
meg kell találni. Nagyon sok régi csoport működik a Művelődési Központban, a sakk
szakkör, a díszítő szakkör, Nyugdíjas Klubok, ahol fiatalítani kellene. Sajnos az elődök
nem neveltek ki utódokat. A legújabb és legfiatalabb szakkörünk a foltvarró szakkör,
akik 2001-ben illetve 2004-ben próbálkoztak és igazából 2007. évtől indultak el.
A kiállításokról néhány szót. Az előző évben valóban nem a Művelődési Központ szervezett kiállításokat, hanem külső intézmények. Azonban van egy kiállítás, ami a Járási
Hivatalban került megrendezésre, azt teljesen mi rendeztük, a mi ötletünk alapján, a mi
munkánk alapján. A Járási Hivatal azt vállalta el, hogy ő elkészíti a meghívókat és propagálja. Ezt mi gondoltuk ki, miénk volt a terv, igaz nem a Művelődési Központban,
hanem más helyszínen.
A nagy rendezvényeket is sok esetben nem a Művelődési Központban valósítjuk meg,
hanem kivisszük más helyszínre. Ez munkatöbbletet jelent a számunkra. Ha mi szervezünk más helyszínen programot, attól függetlenül az a miénk, még akkor is, ha Mezőkovácsháza Város Önkormányzata megbízásából tesszük azt.
Képviselő asszony kérésére, hogy lépjenek fel Mezőkovácsháziak, akiket felsorolt. Ők
már korábban is felléptek Mezőkovácsházán. Tavalyi év folyamán próbáltunk újítani. A
régi rendezvényekbe is tettünk be új programelemeket. Volt probléma, de úgy gondolom, hogy nem a mi szervező képességeink miatt nem valósult meg, hanem külső té-
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nyező miatt. Augusztus 18-án délután 13 órakor mondta le Berki Krisztián a délutáni
fellépését, ilyen volt még Tolvai Renáta, aki elfelejtette elhozni a CD-jét, fél óráig nekem kellett szóval tartani a néző közönséget. Ugyanez volt Nótár Mary előadóval is,
délután keresett a szervező, hogy az énekesnő lemondta a fellépést. A szervezőnek a
legnehezebb feladata, hogy akkor döntsön. Ezen a napon az ország számos helyén nagyon sok program volt. Azt szerettük volna, hogy híres énekes lépjen fel a rendezvényen.
Az előző évben rám is több feladat hárult, be kellett számolnom jóval több rendezvényről, előre be kellett mutatnom a rendezvényeket, tervet kellett előre készíteni. Sokkal
több új dolog került bevezetésre, mint az előző évek folyamán.
Mindenkinek megköszönöm az előző évben a Kalocsa Róza Kft. működéséhez nyújtott
segítséget. Jó volt hallgatni, hogy a Mezőkovácsházi hétvégi rendezvénnyel kapcsolatosan meg voltak elégedve. Mindannyian ugyanúgy hétfőtől dolgozunk, a hétvégén a foltvarró szakkör kiállítását illetve a Hősök Napja emlékünnepséget fogjuk megszervezni.
Az elmúlt években nagyon sokszor kaptam visszajelzést a rendezvényekkel kapcsolatban. De talán a tavalyi évben kaptam a legtöbb negatív visszajelzést, különösen a
facebookon. Ezt is meg kellett tanulnom kezelni. Azt gondolom, hogy már nagyon jól
tudjuk kezelni a negatív visszajelzéseket. Az elvem mindig az a rendezvények szervezésében, hogy jusson is és maradjon is. 1.200 embernek nem biztos, hogy minden esetben
meg tudunk felelni. Amikor konferáltam a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba
Szupermaratonon, akkor nagyon jó érzéssel töltött el, mikor jöttek a kerékpárosok közben konferálva, amikor vége volt a kerékpáros versenynek egy fiatalember azt írta nekem a facebookon, hogy ,,nagyon jól esett hallani a nevem a hangosban, hatalmas pluszt
adott nekem, köszönöm”. Úgy gondolom, hogy a Kalocsa Róza Kft. dolgozói a rendezvényekkel és a programjaikkal, nem utolsó sorban a segítőkészségeikkel az itt lakóknak
nagyon sok alkalommal adta meg ezt a pluszt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Egyetértek a Felügyelő Bizottság azon javaslatával,
hogy a fiatalok számára valamit ki kell találni, hogy lekössük őket. Elhiszem, hogy a
csoportban lévő személyek "kiöregednek", de keresni kell fiatalokat, akár együttműködve az EFI-vel, az iskolával, vagy az óvodával. A környéken vannak olyan alkotók,
akiket meg lehetne keresni egy-egy kiállítás szervezésével. Gyöngyösi Károly úr szívesen rendezne kiállítást Mezőkovácsházán a festményeiből. Egyetértek a
Mezőkovácsházi kötődésű művészek meghívásával. A vállalkozási tevékenységet érinti,
mert ők nem ingyen jönnek el. A városfelmérés egyik javaslata az volt, hogy legyenek
hirdetőtáblák. Mi 10 helyre szeretnénk ilyen táblákat kihelyezni, ezzel a fákra való
plakátolást ki lehet váltani. A rendezvények szervezésébe sok munkát fektetünk, de a
lakosságot többször kell tájékoztatni egy-egy rendezvényről. Lehet, hogy érdemes lenne
leülni az intézményeknek, illetve az önkormányzatnak a média felelősével és átbeszélni,
hogyan tudnánk egymás kezdeményezéseit erősíteni.
Nem fogalmazódott meg javaslatként, de a tavalyi beszámolóban olvastam a filmvetítést. Lehet, hogy ezt is érdemes lenne megpróbálni. Karácsonykor az időseknek tetszett
a vetítés, amit kaptak ajándékba. Lehet, hogy meg kellene hívni azt a mozis céget, aki
profi minőségben lehozza ide a filmet. Havonta egy-egy hétvégi nyitva tartás feltételeit
meg kellene teremteni. Mi megszólíthatjuk azokat a fiatalokat, akik 22 órakor akarnak
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elmenni otthonról, de már éjfélkor haza akarnak menni. Ugyanis a legtöbb fiatal éjjel jár
szórakozni. Meg kell próbálni.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Közművelődési feladatok ellátásáról beszámoló
205/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közművelődési közszolgáltatónak átadott
önkormányzati feladatok ellátásáról szóló szakmai
beszámolót megtárgyalta, megállapítja, hogy az megfelel a
közművelődési megállapodásban foglaltaknak.
A közművelődési feladatokat ellátó Kalocsa Róza NonproTársaság
fit
Közhasznú
Korlátolt
Felelősségű
beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a szervezet
dolgozóinak a városban végzett kulturális és
közművelődési munkáért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde
2017/2018.
tanév
óvodai
csoportlétszámának meghatározása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Az ülésről majd 16 óra 15 perckor el kell hogy menjek, ekkor Csepreghy Elemér alpolgármester úrnak fogom átadni az ülés vezetését. Az
előterjesztést előzetesen mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslatot elfogadni. A 2. sz. határozati javaslat utolsó előtti bekezdését az alábbiak szerint javasolja elfogadni „Dajka feladatok
ellátására a 2018. költségvetési évben munkaadói járulékokkal együtt 1.190 eFt megbízási díj tervezhető.”
A bizottság megfogalmazott egy új 3. sz. határozati javaslatot is a következők szerint:
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„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde maximális óvodai csoportlétszáma
20 %-kal átléphető.”
P a p p Zoltán képviselő: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is
megtárgyalta, és az előterjesztésben írt határozati javaslatokat javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: A kérelemben benne volt az Ügyrendi, Kulturális és
Szociális Bizottságnak a 3. sz. határozati javaslata, csupán határozati javaslatként nem
került megfogalmazásra. Ezért javaslom majd annak is az elfogadását.
Az én javaslatom, hogy a 2. sz. határozati javaslatról most ne döntsön a Képviselőtestület. Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S ü t ő Lajos képviselő: Én javaslom, hogy döntsünk a 2. sz. határozati javaslatról is.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben
írt 2. sz. határozati javaslatról jelen ülésén a Képviselő-testület ne szavazzon, kérem
szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Határozati javaslatról (óvoda bérmegtakarítása) döntés elhalasztása
206/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatában arról dönt, hogy az óvodában
2017/18-as nevelési évben indítható csoportok számának
meghatározása tárgyában készült előterjesztés 2. sz. határozati javaslatáról jelen ülésén nem dönt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Óvodai csoportok számának meghatározása
207/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében a 2017-2018-as nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát 9 délelőtti és 7 délutáni csoportban határozza meg.
A döntés Alapító Okirat módosítást nem igényel.
Határidő: az intézmény értesítésére azonnal
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Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3. sz. határozati javaslatával, 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: Óvodai maximális csoportlétszámtól eltérés engedélyezése
208/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde maximális óvodai csoportlétszáma a
2017-2018-as nevelési évben 20 %-kal átléphető.
Felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a
a KWX-338 forgalmi rendszámú Suzuki gépjármű használati szerződése tárgyában készült.
Előzetesen szintén mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni. Mellékletének 14. pontját a következőkkel javasolja a bizottság kiegészíteni, s azzal együtt elfogadni: „A felek között a jelen kötelmi
jog jogviszony 2017. január 1. napjával létrejött és azóta folyamatosan fennáll, annak
tartalmi kérdései kerülnek rögzítésre a jelen szerződés aláírásával.”
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, és mellékletével a kiegészítésével együtt, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Suzuki KWX-338 forgalmi rendszámú gépjármű használati szerződése
209/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonát képező KWX-338 forgalmi rendszámú Suzuki Swift gépkocsi használatának biztosításáról
dönt a Békéscsabai Tankerületi Központ részére a Békés
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézményének feladatellátása céljából.
A határozat melléklete szerinti használati szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: a szerződés aláírására 30 nap
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 6. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a Vis
Medica Kft. egészségügyi ellátási szerződés módosítása tárgyában készült. Előzetesen
mindkét bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfogadni a határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S ü t ő Lajos képviselő: Más ügy miatt ma beszéltem ügyvezető asszonnyal, aki jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen. Sokan kifogásolták, hogy hosszú idő után sorszámot kell kérni a laboratóriumba. Elmondta, hogy a megadott volumen kvótának a
kétszeresét teljesítik havi szinten, s nem tudják tovább finanszírozni ezt a tevékenységet. A finanszírozással kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak, szeretnék megoldani a problémát, mert 18 település lakosságát érinti a probléma.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ezzel kapcsolatban én is beszéltem a doktornővel. A
járóbeteg ellátás nem sürgősségi intézmény. A tervezhető vizsgálatra időpontot kell
kérni. A mi gondolkodásunkon is változtatni kell. A laborvizsgálat mindennek az alapja.
Valóban jó lenne, ha nagyobb kvótát kapnának. Pályázatot nyújtottak be, reméljük, sikeres lesz.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Vis Medica Kft. egészségügyi ellátási szerződésének módosítása
210/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Mezőkovácsháza Város Önkormányzata és a Vis
Medica Kft. között fennálló egészségügyi ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
171/2017. (IV. 27.) sz. kt. határozat felülvizsgálata tárgyban készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Papp

Zoltán képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.

V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S ü t ő Lajos képviselő: Egyetértek a határozati javaslattal. A terület szépen rendben
volt, most már legalább kétszeri gyomirtás lesz szükséges a terület továbbműveléséhez.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért
az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Határozat felülvizsgálata (Juhász Sándor kártérítési összegének módosítása)
211/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Juhász Sándor, Mezőkovácsháza, Bethlen G. u.
55. szám alatti lakos ügyében meghozott 171/2017. (IV.
27.) sz. kt. határozatát saját hatáskörében megvizsgálta és
azt megváltoztatja a szerint, hogy Juhász Sándor,
Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 55. szám alatti lakosnak a
Mezőkovácsháza, 1878 hrsz-ú és 1879 hrsz-ú beépítetlen
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területek beművelése után 50.000 Ft összegű kártérítést fizet a volt bérlő által megjelölt számlára, az általános célú
tartalék terhére.
Határidő: - értesítésre azonnal,
- kártérítés megfizetésére június 30.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 10. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az
Orosházi Kórház anyagi támogatása tárgyában készült. A korábbi támogatási kérelmekről hozott döntésekkel egyező tartalommal fogalmazódott meg ez esetben is a határozati
javaslat. Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati
javaslatot elfogadni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfogadni a határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni.
Kérem, aki azzal 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: Orosházi Kórház támogatási kérelmében tárgyalása
212/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kéri, hogy bizottsági kezdeményezésre az Orosházi Kórház támogatása tárgyában a Képviselő-testület októberi soros ülésére készüljön előterjesztés.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Polgármesteri Hivatalban álláshely növelése és üres álláshelyek betöltése tárgyában készült. Egy gépjárművezetői és egy pályázati, műszaki referensi álláshely üresedik meg a
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műszaki irodán. Ezek a dolgozók közös megegyezéssel kérték munkaviszonyuk megszüntetését. A költségvetés tervezésekor döntöttünk a vagyongazdai munkakör megszüntetéséről. A gépkocsivezetői álláshelyet úgy hirdetnénk meg, hogy amellett, hogy a
hivatali gépkocsit vezesse, tudja vezetni a 19 fős kisbuszt, amikor nem vezet, el tudjon
látni biztonsági őri, rendészeti feladatokat, épületen belül apróbb karbantartási feladatokat is el tudjon látni, valamint a város közterületeinek ellenőrzését is.
A vagyongazdai álláshelynél az a tapasztalatunk, hogy a feladatok szétosztása nem volt
hatékony, szerencsés. Önálló vagyongazdai munkakörre van szükség.
Az előterjesztést mindként bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az 1. sz. határozati javaslat esetében javasolja, hogy a műszaki irodán megüresedő pályázati ügyintézői
munkakör 2017. június 15-től legyen betölthető, a gépkocsivezetői munkakör változatlanul július 1-től.
A 2. sz. határozati javaslatot változatlan tartalommal javasolja a bizottság elfogadni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is javasolja az előterjesztésben írt mindkét határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S ü t ő Lajos képviselő: A költségvetés tárgyalása során próbáltuk csökkenteni a Polgármesteri Hivatalban a dolgozói létszámot, feladatokat szétosztani, nem sikerült. A vagyongazdai munkakör betöltése látva a munkabér összegét, véleményem szerint nem
lesz sikeres.
A gépkocsivezetőre is tennénk még feladatokat, de ennyi bérért? Ezen el kell gondolkodni.
V a r g a Gusztáv polgármester: A pályázatot kiírjuk, s ha nem lesz jelentkező, meg
fogjuk nézni a további lehetőségeket. Én bízom az átszervezésben, de az július 1-től fog
megvalósulni. Lesz egy sor munkatárs a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodáján, feladatokat másként is el lehet osztani.
S ü t ő Lajos képviselő: Azt hittem, jelen lesz az ülésen a műszaki ügyintéző, aki elmegy a műszaki irodából. A magam és a MEZTEP Kft. nevében megköszönöm munkáját. Ő olyan kolléga volt, aki rövid időn belül utánanézett a dolgoknak, ha azonnal azokra nem tudott válaszolni. A MEZTEP Kft. dolgozóinak is nagyban segítette a munkáját.
Köszönöm a munkáját.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ezzel egyetértek. Mivel több kérdés, vélemény nem
volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, annak módosítási javaslatával együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)

35
Tárgya: Polgármesteri Hivatalban üres álláshelyek betöltéséhez hozzájárulás (műszaki
iroda)
213/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával hozzájárulását adja a
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban a Műszaki Irodán megüresedő pályázati és környezetvédelmi referens
álláshely betöltéséhez 2017. június 15., a gépkocsivezetői
álláshely betöltéséhez 2017. július 1. napjától határozatlan
ideig.
A foglalkoztatás bérköltségének és járulékainak fedezetét
a 2017. évi költségvetés tartalmazza.
Határidő: értesítésre azonnal
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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Polgármesteri Hivatalban vagyongazdai álláshely növelése
214/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával hozzájárulását adja a
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban lévő álláshelyek 1 vagyongazdai álláshellyel történő növeléséhez, és
annak 2017. június 15. napjától való betöltéséhez.
A foglalkoztatásra 1.265 eFt személyi juttatást és 279 eFt
munkaadói járulékot biztosít a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnál, melynek fedezetét az önkormányzat általános célú tartaléka képezi.
Határidő: - értesítésre azonnal,
- költségvetési rendeleten történő átvezetés a
következő rendelet módosításnál
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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Varga Gusztáv polgármester: Mint korábban említettem, el kell hogy menjek az ülésről, az ülés vezetését átadom Csepreghy Elemér alpolgármester úr számára.
Varga Gusztáv polgármester elment a képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők létszáma: 5 fő.)

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a Mezőkovácsháza, belterület 754/4 hrsz-ú (templomkertben lévő) ingatlan elővásárlási joga tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot javasolja elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Elővásárlási jogról lemondás (templomkertben lévő) 754/4 hrsz. ingatlan
215/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsháza, Belterület 754/4 hrsz-ú kivett
beépítetlen művelési ágú, 143 m2 területű ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Mezőkovácsházi Torna Egylet tájékoztatója a benyújtott TAO pályázat tartalmáról készült. Gond, hogy az MTE részéről ismételten nincsenek jelen az ülésen.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
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P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén az MTE
elnöke részt vett, ismertette a pályázat tartalmát, indokait. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Torna Egylet tájékoztatója a benyújtott pályázatáról
216/2017. (V. 25) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Torna Egylet által benyújtott
TAO pályázat tartalmáról, a magvalósítandó fejlesztésekről szóló tájékoztatását elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 2. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely a Deák utca útfelújítás fejlesztési hitel felvétele tárgyában készült. Az egyik
útépítő céggel jövő héten fog Polgármester úr tárgyalni, akkor fogunk konkrétabban
foglalkozni az útépítéssel.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Bizottsági ülésen Kálmán András képviselő úr megkérdezte,
hogy miért nem pályázunk? Kifejtette bővebben, hogy lehetett volna az útépítésre is pályázni, de e helyett a fogorvosi rendelő felújítására pályázott a Képviselő-testület. A vita
során javasoltam a hitelfelvételt a Deák utca felújítására, és jövőre, ha lehet, egy másik
utca újuljon meg, ha akkor is lesz pályázati lehetőség.
A bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: 27 millió Ft-ra nyújtottuk be pályázatunkat a
fogorvosi rendelő felújítására. Ebből az összegből melyik út újítható fel? Nagyobb öszszegre nem is lehetett pályázni. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
S z ű c s Judit képviselő: A kemping lenne a jelzálog hitelfelvétel esetében. Ha arra is
lehet pályázni, akkor a jelzálog nem befolyásolja a pályázatunkat?

38

S ü t ő Lajos képviselő: Ha tudnánk pályázni rá, akkor levennénk a jelzálog bejegyzést.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Attól függ, hogy milyen
pályázatról van szó. Az ipari park megvásárlására felvette a Képviselő-testület a 9 millió Ft-os hitelt. Szabad maradt az összes olyan ingatlan, amire valamilyen pályázatot kívánunk benyújtani, illetve a törzsvagyon. Mivel az útfelújítás sürgetővé vált, most csak
a strandot és a kempinget tudjuk terhelni jelzálog kötelemmel. A pályázati feltételek is
jelentősen változtak az utóbbi időben. Az EFOP-os pályázatoknál, ahol az Árpád u. 120.
sz. alatti ingatlan is jelzáloggal terhelt, kérték azt, hogy tehermentesítsük az ingatlant. A
pályázati kiírás megvizsgálásakor csupán per és igénymentesnek kell lenni az ingatlanoknak, és rendezett tulajdoni viszonyokkal kell hogy rendelkezzenek. A tehermentességet az EFOP-os pályázatok nem zárják ki. Az ipari parkot azért nem tudtuk bevinni
jelzálog kötelem alá, mert az MVM-es szerződés-tervezetben kikötik a tehermentességet. Amíg nem lesz alszámosítva, ahhoz az ingatlanhoz nem lehet hozzányúlni. Ezért
maradt most a strand és a kemping. Természetesen, ha lesz pályázati lehetőség, vizsgáljuk, hogy le kell-e venni, ha igen, hova tudjuk áttenni a jelzálogot.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Ez olyan előterjesztés, amiért lesznek olyan
lakosok, hogy kritikával fognak bennünket illetni, de akik a Deák utcában laknak, nagy
örömmel fogadják majd, mert az úton már alig lehet közlekedni még kerékpárral is.
A kamat mértéke változó, 3 havi BUBOR+kamatfelár 3 %, jelenleg: 3,16 %. Kezelési
költség, és egyebekben ennél jobb kondíciót már nem tudunk elérni?
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A főszámla az OTP Banknál van, és a hitelkeretünket is Ő biztosítja, illetve a másik fejlesztési hitel is ott van.
Ezeknél a szerződéseknél ki van kötve, hogy mindenképpen Ők azok, akikhez ajánlatért
először fordulunk. Ha a Képviselőtestület úgy dönt, hogy ezt az ajánlatot nem fogadja
el, - ez egy előzetes ajánlat – lehet más pénzintézettől is ajánlatot kérni, de azzal számolni kell, hogy az OTP-vel való kapcsolatunkat az meg fogja nehezíteni.
S z ű c s Judit képviselő: A bizottsági ülésen Kálmán András képviselő úr azt is elmondta, hogy ezek a kérelmek – a rendkívüli támogatás iránti kérelem, és a hitel felvételi kérelem - a Belügyminisztériumba fog megérkezni. Nem tartunk-e attól, hogy egyik
a másikat befolyásolja negatív irányba?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Nyilván lehet tőle tartani, de akkor meg kellett volna találni azt a pályázati lehetőséget, ahova ekkora összegben erre a célra pályázhattunk volna. Én nem láttam ilyen pályázati lehetőséget. A fogorvosi rendelő felújítására is maximum 27 millió Ft-ra lehetett pályázni. Ebből az összegből nem lehetett
volna az útfelújítást megvalósítani.
S ü t ő Lajos képviselő: Bizottsági ülésen felvetődött, hogy a lakosok társulási formában járuljanak hozzá az út felújításához. Egy levélben, lehet hogy meg lehetne keresni a
lakókat ez ügyben.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A határozati javaslatot javaslom kiegészíteni a következőkkel: „A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármes-
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tert, hogy a Kormányengedélyeztetési eljárás lebonyolítsa.”
C s e p r e g h y Elemér képviselő: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a
határozati javaslattal, a kiegészítésével együtt egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással – a határozati javaslatot nem
fogadta el, tekintettel arra, hogy minősített többségű szavazat lett volna szükséges. (A
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 3. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolója tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi beszámolója
217/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag a Kft. 2016. évi egyszerűsített
éves beszámolóját az alábbi adatokkal javasolja a taggyűlésnek elfogadásra:
- Egyező eszköz- forrás oldal: 2.848 e Ft
- Mérlegszerinti eredmény: -457 e Ft
felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések
megtételére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen jelen
határozatban foglaltakat képviselje.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 4. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely a Civil Közösségért Alapítvány közfeladat-ellátási szerződése tárgyában készült.
Az előterjesztést bizottság nem tudta tárgyalni. Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S ü t ő Lajos képviselő: A városban több, mint 20 civil szervezet működik. Ezt a tevékenységet a mi civil szervezeteink is el tudnák látni. Miért kell Szarvasi szervezettel
megállapodást kötni?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Látsz itt olyan helyi közösséget, aki hasonló
pályázatot szeretne benyújtani? Ez a szervezet már kettő pályázatot nyert a településünkön működő civil szervezeteknek. A MASZK-nak, és a Pasek Mihályné vezette nyugdíjas szervezetnek. Ebből fog megvalósulni a városban sörsátor sörpad garnitúrával.
P a p p Zoltán képviselő: A 20 db sörpados pályázat nyert, de még nincs beszerezve?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Ez a pályázat már nyert, a beszerzés lenne folyamatban, a támogatási szerződés aláírás alatt van, az eszközök meg vannak rendelve.
Kovács Úr hosszú évek óta Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál dolgozik, pályázatokat
ír és pályázatokat menedzsel. Ez az előterjesztés egy konkrét pályázat kapcsán került
ide. Ez a pályázat arról szól, hogy hátrányos helyzetű, 18-22. év közötti gyermekeket finanszíroz 3 éven keresztül, havi 18.000.-Ft-ban a megélhetés jobbátételét, ezen túl egy
nyelvvizsgát, vagy egy jogosítvány megszerzését finanszírozza. A pályázatkészítőt ismerve, még azt tudom elmondani, hogy az általa készített pályázatok 99 %-a nyertes pályázat. Természetesen garancia nincs semmire.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és
mellékletével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Közfeladat-ellátási szerződéskötés a Civil Közösségért Alapítvánnyal
218/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Civil Közösségért Alapítvánnyal (Székhely: (5540 Szarvas, Jókai
M. utca 53 ., Adószám: 18393811-1-04, Képviseli: Kovács Mátyás - kuratóriumi elnök) határozatlan időre
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint ifjúsági és sport ügyek ellátásában való részvételre közfeladatellátási megállapodást köt.
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú közfeladat-ellátási megállapodás
aláírására.

41
Határidő: a szerződés aláírására azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom az 5. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely a Mezőkovácsházi Négy évszak Óvoda és Bölcsőde, valamint a
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ kérelme az Ipari park területének használata (2429/3 hrsz.) tárgyában készült. Mindkét intézmény most, nyáron szeretné megvásárolni a télre való tüzelőanyagot, aminek tárolására használnák a helyiségeket.
Az előterjesztést bizottság nem tudta tárgyalni, ezért kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S ü t ő Lajos képviselő: Az előterjesztést nagy örömmel vettem. Egyetértek a határozati javaslattal és mellékleteivel.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Az ipari terület területén működik a kamera
rendszer. Mobiltelefonról követhető a telep teljes területe.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és
mellékleteivel, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Ipari területen Óvoda és Humán Szolgáltató Központ térítésmentes helyiséghasználata
219/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde,
Mezőkovácsháza, Ifjúsági Ltp 1. és a Mezőkovácsházi
Humán Szolgáltató Központ, Mezőkovácsháza, Fáy u. 3032. kérelmét támogatja és a Mezőkovácsháza, belterület
2429/3 hrsz. alatti kivett gépparkból összesen 235 m2 alapterületű 1 db helyiséget 2017. június 1. napjától határozatlan időtartamra ingyenes használatba adja a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde és a
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú Ingatlanhasználati szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 6. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely dr. Csernai Katalin kft. kérelme tárgyában készült.
Az előterjesztést bizottság nem tudta tárgyalni, ezért kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
P a p p Zoltán képviselő: Az egészségügyi klaszterbe történő belépés mit jelent?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Hétfőn Majorné Balla Ildikóval Szegeden
vettem részt Szent Vinszent nevű rehabilitációs cég által szervezett tanácskozáson, ahol
Európában egyedülálló rehabilitációs eszközöket mutattak be. Ez baleset utáni mozgásképtelen, bénulásos betegek ellátását végzi a cég egyházi, és egyéb szervezetek nyilatkozták az egészségügyi klaszterba való belépést. A tulajdonos, az eszközt behozó,
Csernai Kft. egyik tulajdonosa, aki kinyilatkozta, hogy amennyiben mi szeretnénk a
klaszterbe részt venni, erre kér egy elvi állásfoglalást. Ebben az esetben
Mezőkovácsházán valósulna meg az egészségügyi fejlesztés. Ez bentlakásos, rehabilitációs intézet lenne. Az eszköz az Európában egyedülálló, egy darab van használatban
Szegeden, máshol nincs. Szeged Város Polgármestere kinyilatkozta, hogy szeretné,
hogy ott valósuljon meg a beruházás. Azonban ígéretünk van arra, hogy ha nálunk bizonyos feltételek teljesülnek, és a Képviselő-testület is úgy áll hozzá a kérdéshez, akkor itt
szeretnék a beruházást megvalósítani. Ehhez szükséges az elvi hozzájárulás, és a
klaszterbe történő belépés.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: dr. Csernai Katalin Kft. pályázata benyújtásához hozzájárulás
220/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolási és Szolgáltató Kft., mint az
Önkormányzat tulajdonában álló Járóbeteg Szakellátó Intézményben egészségügyi ellátási szerződés alapján
járóbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató, pályázatot nyújtson be az EFOP-2.2.19-17 azonosítószámú „Járóbeteg
szakellátó szolgáltatások fejlesztése” megnevezésű projekt
keretében orvostechnikai eszközök beszerzésére.
Eredményes pályázat esetén a szolgáltató vállalja a megvalósítást és a fenntartási kötelezettségeket.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: dr. Csernai Katalin Kft. pályázata eredményessége utáni kötelezettség vállalása
221/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a dr. Csernai
Katalin Háziorvosi, Otthonápolási és Szolgáltató Kft.,
mint az Önkormányzat tulajdonában álló Járóbeteg Szakellátó Intézményben, egészségügyi ellátási szerződés alapján járóbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató, EFOP-2.2.1917 azonosítószámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások
fejlesztése” pályázata eredményessége estén urológiai
szakorvosi óraszámokra többletkapacitás iránti pályázatot
nyújt be az illetékes szerv felé.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: dr. Csernai Katalin Kft. pályázata eredményessége után urológiai szakrendelés
biztosítása
222/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy, a többletkapacitásként befogadott urológiai szakorvosi ellátás biztosítását egészségügyi ellátási szerződés alapján a dr. Csernai
Katalin Háziorvosi, Otthonápolási és Szolgáltató Kft. által
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Egészségügyi klaszterbe történő belépésre szándéknyilatkozat
223/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja szándékát egészségügyi klaszterbe
történő belépéshez.
A belépéshez kapcsolódó bárminemű kötelezettségről a
Képviselő-testület tudomásszerzést követően dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 7. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely felhatalmazás a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a
TOP-3.2.1-15BS1-2016-00044 azonosító számú projekttel kapcsolatos támogatási Szerződés aláírása tárgyában készült. Erről, és a következő előterjesztésről mondott tájékoztatót Virányi úr a testületi ülés közben.
Az előterjesztést bizottság nem tudta tárgyalni, ezért kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. projektjének jóváhagyása
224/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával javasolja a taggyűlésnek,
hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által benyújtott és
támogatásban részesített TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00044
azonosító számú projekttel kapcsolatos támogatási jogügyletet hagyja jóvá.
Felhatalmazza Mezőkovácsháza Város Polgármesterét,
hogy a fentieket a társaság taggyűlésén képviselje, és hatalmazza fel a Gyulai Közüzemi Nonprofit kft ügyvezető-
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jét, hogy a projekttel kapcsolatos Támogatási Szerződést
aláírja.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 8. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely az 1/2017. (IV. 10.) számú határozathoz kapcsolódó Cg. 04-09-003599/179.
számú végzésnek megfelelően a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést bizottság nem tudta tárgyalni, ezért kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. társasági szerződésének módosítása
225/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával javasolja a taggyűlésnek, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5700 Gyula, Szt. László u. 16.; Cg. 0409-003599) tagjai között a Gyulán, megtartott taggyűlési jegyzőkönyvben elfogadott Társasági Szerződés-módosítást az alábbiak, szerint módosítsa:
I. A társasági szerződés 3./ pontjában az ötödik bekezdés (Nagybánhegyes
Község Önkormányzatára vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 13.
képviselő:vezető tisztségviselő
Cg.04-09-002549 „
II. A társasági szerződés 3./ pontjában a hatodik bekezdés (Kaszaper Község
Önkormányzatára vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek és helyükbe az
alábbi rendelkezések lépnek:
„KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1.
képviselő:vezető tisztségviselő
Cg.04-09-007141”
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III. A társasági szerződés 7./pontjának első, második, harmadik, negyedik,
ötödik, hatodik és hetedik bekezdésében foglalt rendelkezések törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Gyula Város Önkormányzata törzsbetétje 156.390.000 Ft
Kondoros Város Önkormányzata törzsbetétje 100.000 Ft
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata törzsbetét 100.000 Ft
Végegyháza Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000 Ft
Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje
100.000 Ft
KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje 100.000 Ft
Medgyesegyháza Város Önkormányzata törzsbetétje 100.000 Ft
Újkígyós Város Önkormányzata törzsbetétje 100.000 Ft
Gyula Város Önkormányzata alapító a törzstőkét képező és a vagyonleltárban
szereplő vagyontárgyakat az alapításkor társaság rendelkezésére bocsátotta.
Gyula Város Önkormányzat tag a társaságban közvetlen irányítást biztosító
befolyással rendelkezik.
A tagok a pénzbeli hozzájárulásokat a társaság bankszámlájára átutalás útján
már megfizették.
A tagok a jelen társasági szerződésben a törzsbetétek mértékétől eltérő tagsági jogokat alakítanak ki a szavazatok mértékének meghatározásánál, a következők szerint: 1 szavazattal a társaság minden tagja rendelkezik, ezen felül
minden tag rendelkezik a 2011. évi CCIX. tv-ben meghatározott és a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartása szerint őt megillető aktuális felhasználói egyenérték arányában számított szavazati joggal.
A felhasználói egyenérték alapján számított szavazati jog mértéke minden év
május hó 31. napjáig kerül felülvizsgálatra.”
Egyebekben a társasági szerződés nem változik.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a taggyűlésen a fentieket képviselje.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

BEJELENTÉSEK

P a p p Zoltán képviselő: Az ülésen volt már szó arról, hogy a hétvégén került megrendezésre a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton. A szervezés, lebonyolítás
nagyon jó, színvonalas volt, azonban az útvonal rettentően rossz. Javaslom, hogy írásban keressük meg az érintett országgyűlési képviselőket, hogy támogassák, hogy egy
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határon átnyúló, tömegeket megmozgató rendezvény közúti útvonalának felújítását támogassák. A határon túli útvonal rendben van, de a mi útvonalunk, főleg a
Medgyesegyházi út szörnyű állapotban van.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom erről határozatban döntsön a Képviselő-testület. Az alábbi tartalmú határozatot javaslom elfogadni: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Varga Gusztáv polgármestert, hogy
kezdjen tárgyalásokat Simonka György országgyűlési képviselővel annak érdekében,
hogy a határon átnyúló, tömegeket megmozgató Békéscsaba-Arad-Békéscsaba
Szupermaraton magyarországi közúti útvonala felújításra kerüljön. Az országgyűlési
képviselő az útfelújítás érdekében folytasson tárgyalásokat az érintett országgyűlési
képviselővel, valamint a települések Polgármestereivel.
Határidő: azonnal, Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.)
Tárgya: Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton magyarországi útvonala felújításának kezdeményezése
226/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri Varga Gusztáv polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat Simonka György országgyűlési képviselővel annak érdekében, hogy a határon átnyúló, tömegeket
megmozgató
Békéscsaba-Arad-Békéscsaba
Szupermaraton magyarországi közúti útvonala felújításra
kerüljön. Az országgyűlési képviselő az útfelújítás érdekében folytasson tárgyalásokat az érintett országgyűlési
képviselővel, valamint a települések Polgármestereivel.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester

S ü t ő Lajos képviselő: Tudomásom szerint a fogorvosi rendelőben a röntgen gép
még mindig nem működik. Hogyan áll ez az ügy?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Én kettő hete is ennek utána néztem. Az volt
a probléma, hogy még egy engedély hiányzott. Ennek az ügyintézési határidejét meghosszabbították. A személyes kapcsolatfelvételt követően azt ígérték, hogy a kérelmet
előreveszik. Azóta nincsenek információim.
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: A kérelmünk hiánypótlása megtörtént, várhatóan egy-két héten belül megtörténik a röntgengép beüzemelése.
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a
Képviselő-testület nyílt ülését 17 órakor bezárom.
K.m.f.

Varga Gusztáv
polgármester

Csepreghy Elemér
alpolgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

Zábrák Istvánné
jkv. hitelesítő

