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Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Dr. Malatyinszki Szilárd a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség Operatív
igazgatója
Béni Attila a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási
Hivatal vezetője
Tóth Péter tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok
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és Bölcsőde vezetője
Albertus László könyvtárigazgató
Nagyné Csiffáry Anna gazdaságvezető
Bontovics Krisztián a Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és Közösségi Központ vezetője
Lipták József érdeklődő állampolgár
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Zatykó Attila pénzügyi ügyintéző
Farkas Norbert műszaki ügyintéző
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V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, jegyző, aljegyző asszonyokat, irodavezetőket, intézményvezetőket, meghívott vendégeket, érdeklődő állampolgárt. Külön köszöntöm Dr. Malatyinszki Szilárdot a Dél-Békés Jövőjéért
Szövetség Operatív igazgatóját, Béni Attilát a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatal vezetőjét, valamint Tóth Pétert, a Mezőkovácsházi
Tűzoltóparancsnokság parancsnokát.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van, Sütő Lajos és Kálmán András
képviselő úr később fog érkezni, Dr. Fritz Izabella képviselő nem jelezte távolmaradását.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés megkezdése előtt
- a Bem utca útalap építése,
- a TOP-os pályázatok közbeszerzési eljárásainak lefolytatása,
- a Polgármesteri Hivatalnál megüresedő álláshely,
- Gáspár Tamás gyepmester beszámolója,
- a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról,
- A Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16. kódszámú „A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról
- A Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16. kódszámú „A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról
- Zöld város - pályázat újbóli benyújtásáról kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.
Kérem, aki ezzel 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: Előterjesztések napirendre vétele
236/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
- a Bem utca útalap építése,
- a TOP-os pályázatok közbeszerzési eljárásainak lefolytatása,
- a Polgármesteri Hivatalnál megüresedő álláshely,
- Gáspár Tamás gyepmester beszámolója,
- a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.1.1-16
kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról,
- A Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16.
kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
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családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról
- A Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16.
kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról
- Zöld város - pályázat újbóli benyújtásáról kiadott szóbeli
előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.

V a r g a Gusztáv polgármester: A napirend elfogadása előtt a munkaterv módosítása
tárgyában készült „0”-ás jelű előterjesztés tárgyalását javaslom. Az előterjesztést az
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S z ű c s Judit képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 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: Munkaterv módosítása
237/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
A júniusi soros ülés napirendjéről a „A Mezőkovácsházi
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde beszámolója az óvoda
éves tevékenységéről” és a „Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves tevékenységéről” napirendi pontokat
törli, azzal, hogy azokat a szeptemberi soros ülésen tárgyalja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a meghívóban
közölt, és a fentiek szerint kiegészített és módosított 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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása
238/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. június 22-i soros, nyílt ülése napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
2.) A Polgármester és bizottsági elnökök féléves beszámolója az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati
társulásokban végzett tevékenységről
Előadók: Varga Gusztáv polgármester és
önkormányzati bizottságok elnökei
3.) A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár éves beszámolója az intézmény tevékenységéről
Előadó: Albertus László könyvtárigazgató
5.) Az állami tűzoltóság tájékoztatója a 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Tóth Péter tűzoltóparancsnok
6.) A Vagyongazdálkodási Terv felülvizsgálata
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
8.) Előterjesztések
V a r g a Gusztáv polgármester: Napirendek tárgyalása előtt szót adok Dr.
Malatyinszki Szilárdnak, a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség Operatív igazgatójának. A
Szövetségnek Mezőkovácsháza alapító tagja. Én tagja vagyok az elnökségnek. Az elnökség legutóbb arról döntött, hogy mivel egy éve kezdtük a Calendula Tervvel kapcsolatos munkát, a tag önkormányzatoknak legyen bemutatva a tervvel kapcsolatos munka,
az elért eredmények.
Átadom a szót Dr. Malatyinszki Szilárd úr részére.
Dr. M a l a t y i n s z k i Szilárd a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség Operatív igazgatója: részletesen ismerteti a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség egy éves működése alatt elért
eredményeit, azt, hogy a befizetett tagdíjért mit kapott a település.
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Ismerteti a Calendula Terv célját, annak névválasztásának okát. Tájékoztatója rövid
formában a jegyzőkönyv mellé írásban csatolva van.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem abban a segítségedet, hogy az önkormányzati
tájékoztató számára az elmondottakból egy lakossági tájékoztató összeállításához munkatársunk részére adj segítséget.
Van-e kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban?
Z á b r á k Istvánné képviselő: Gyógynövény táblák léteznek-e már, vagy csak terv?
Milyen kézzelfogható termelés folyik?
Dr. M a l a t y i n s z k i Szilárd a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség Operatív igazgatója: Makó felől haladva, az út mellett bal oldalt van ánizs tábla 15-20 hektárnyi, 100, 150
hektáron Battonya-Mezőheges között vannak gyógynövény táblák. Karsai úr dolgozik
azon, hogy olyan hatóanyagok legyenek kivonva, amelyek hasznosíthatók és kivonhatók. Az Ő segítségével Hajtó professzort kértük fel arra, hogy laborja segítségével olyan
formában jöjjenek létre a kutatások, amelyek bizonyítható eljárások. Ezek a szabadalmak bejegyzés alatt vannak. A tavalyi, de az idei évben is körömvirágból több mint 30
hektár került elvetésre. Kaszaperen a szárítóban már zsáknyi mennyiségek vannak.
Mindaddig, amíg a szabadalmak nem kerülnek levédésre, addig ipari mennyiségben
nem kerülnek előállításra. Tudomásom szerint kettő olyan befektető is van, akik érdeklődnek a technológia iránt, és a mezőkovácsházi ipari parkban tervezik a telep megvalósítást. Ahhoz, hogy a cégeket le lehessen telepíteni, olyan szabadalmi jogokkal kell őket
megvédeni, hogy azt mások ne tudják elvinni. A Kodolányi is segít a levédésben, s idő
szükséges, amíg a szabadalmi eljárások lezajlanak. Ezekkel a befektetőkkel a tárgyalások folyamatban vannak.
Kálmán András képviselő megérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő.)
Svájcból és más országokból is vannak érdeklődők a szabadalom kapcsán, kb. fél év,
három hónap szükséges ahhoz, hogy konkrétumot tudjunk mondani.
S z é n á s i István alpolgármester: Elég magas tagdíjat kell fizetni. A tagságnak van-e
előnyei?
Dr. M a l a t y i n s z k i Szilárd a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség Operatív igazgatója: A tagság előnye: A Dél-Békés szövetségben van 8 olyan cég, aki profit szektorból
származik, és civil szervezetek is vannak tagok. A tagok ötleteit, elképzeléseit szakértők
állítják össze pályázattá, ha van arra lehetőség. Ha igen, akkor segítjük, hogy az elnyert
pályázatok a térségbe beépüljenek, a pályázatát be tudja munkálni, a fejlesztések elinduljanak. Nagyobb lehetősége lesz arra, hogy konzorciumi taggá váljon, saját ötletei
mind nagyobb számban megvalósuljanak.
S z ű c s Judit képviselő: Nagyon tetszik a „nyerj, nyerj szemlélet. A tagok az ötleteik
megvalósításához szakmai segítséget kapnak. Ez is nagyon jó, de én arra számítottam,
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hogy a "Tekerj Békésben" és a "Lakodalmas hagyományok ápolása a XXI. században"
projekt is. A tehetséggondozás, a táborok, ösztöndíjprogramok, stb. e pályázatok tartalmát hogyan lehet megismerni? Van arra lehetőség, hogy a tehetséggondozás, táborozás,
ösztöndíj programokat megismerjük? Ezek annyit érnek, amennyi ezekből megvalósul,
s ami itt, Mezőkovácsházán hasznosítható.
Dr. M a l a t y i n s z k i Szilárd a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség Operatív igazgatója: A programok jelentős száma önerősként indultak el, ezért nem is kommunikálták le,
hogy milyen elemekből áll össze. Csupán nálam vannak meg jelenleg a támogatási szerződések, ezek fognak aláírásra kerülni. A támogatási szerződések aláírásukat követően
nyilvánosak lesznek, megosztható lesz a Képviselő-testület tagjaival, és a pályázatok
tartalma is megismerhető lesz. A programok nyitó rendezvényei nyáron, illetve ősszel
fognak elkezdődni. Az egyik ilyen TOP-os programnak a nyitása csütörtökön 9 órakor
lesz, a Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum indítása. E programban 1500 főnek az elhelyezkedése a cél, de a társadalmi felzárkóztatási, illetve a szociális, egészségügyi,
preventív programokkal kapcsolatosan is vannak programok, melyeknek a támogatási
szerződése nyilvános és elérhető.
V a r g a Gusztáv polgármester: A munkacsoportok nyitottak. Ha valamelyikben képviselő asszony részt szeretnél venni, jelentkezni kell az adott munkacsoport vezetőjénél,
s szívesen látunk mindenkit, aki a munkában részt vesz.
Komplex programról van szó. Ez azt jelenti, hogy a 212. szakértő azon dolgozik, hogy
az egyes programban rejlő lehetőségek, illetve a különböző kiírásokban rejlő lehetőségek minél jobban beépüljenek és összhangban legyenek. Az, hogy ilyen jelentős összegű pénzt nyertünk, annak köszönhető, hogy komplex programokban gondolkodtunk.
Minden településen valamiféle fejlesztést szerettünk volna megvalósítani. Ehhez a fejlődéshez jelentős segítséget adott az országgyűlési képviselő úr, aki maga mögé tudta
vonni azokat az embereket, akik ezeket a programokat össze tudták állítani, elérték,
hogy ezek az eredmények lettek. Képviselő úrral egyeztetve ezt a folyamatot tovább
szeretnénk vinni.
Nagy eredmény a Kodolányi János Főiskola letelepülése Orosházára, jövő évtől nappali
tagozatos képzést indít, s megkezdte egyetemmé fejlődését. Az egyetemmé alakulásra
azért van szükség, hogy a tudományos, innovációs tevékenység Orosházi központtal
megvalósuljon, de az ipari parkkal, területtel rendelkező települések nagyon nagymértékű bevonásával valósuljon meg. Hajtó János prof. neve elhangzott. Ez a ma élő biológusok közül Nobel díjra is esélyes. Az Ő tudása és külföldi ismertsége alapján a gyógynövény kitermelés mögé neves külföldi tudósok álltak. Most ezt a tevékenységet egy Svájci cég finanszírozza addig, míg mi a forrást nem tudjuk mellé tenni. Óriási dolog az az
eljárás, amit igyekeznek szabadalommal levédeni.
Dr. M a l a t y i n s z k i Szilárd a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség Operatív igazgatója: Mire fordítjuk az összegeket? A tagdíjakból befolyt összegből még szinte semmit
nem költöttünk. A szakértők társadalmi munkában dolgoznak. Szemléletet igyekszünk
formálni, s a nézőpontot próbáljuk átformálni, ami elég jó irányba halad. Több településen lesz ipari park, ami esély teremt arra, hogy nagyobb cégek e területre telepedjenek. A Kodolányi Főiskola letelepedése a lehetőségét adja meg annak, hogy a kutatás
valósuljon meg, és cégek gondolkodjanak azon, hogy e térségben telepedjenek le. A települések jelentős része megtette azokat a lépéseket, amely a fejlődés irányába mutat.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel nincs több kérdés, köszönöm a bemutatót és tájékoztatót. A helyi lakossági tájékoztatóban egy rövid összefoglaló fog megjelenni elérhetőségekkel együtt.
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: Beszámolómat a következőkkel kívánom kiegészíteni:
- Foltvarró kör 10 éves jubileuma nagyszerű rendezvény volt melyen részt vettem, kiállításuk nagyon szép.
- Sétakert megújult, és az emlékmű is. Köszönöm Csepreghy Elemér alpolgármester úrnak, Kálmán András képviselőnek és Albertus László könyvtárigazgatónak a munkáját, akik nagyon sok segítséget adtak a felújításhoz.
- Több szakmai fórum volt a városban, a Humán szolgáltató Központban megyei fórum
volt, az Óvoda több képzésnek és központi programnak adott helyt, a könyvtár folyamatosan arról számol be, hogy a vezetőjét különböző helyekre hívják, tájékoztatás
nyújtása céljából.
- Többcélú Társulási ülés is volt, több bizottsági üléssel. Végegyháza polgármestere is
bemutatkozott az ülésen. Bemutattam a társulás tagjainak Magyari Istvánt, aki a Hunyadi János Gimnázium megbízott igazgatója. Megjelent Papp István a Ménes Birtok
Tangazdaság vezérigazgatója, s kifejezte azon szándékát, hogy a társulással szorosabb
együttműködésre törekszik, hiszen feladatuk lesz az egész járásra vonatkozóan.
- A Pedagógus Napon kitüntetéseket adtunk át, Tehetségek estje volt az iskolában, ballagás, évzáró
ünnepség,
Csanád
Vezér Nap,
Vándorgomba Kupa,
Egészségköztársaság, stb.
- Kettő alkalommal tárgyaltam Zalai Mihály úrral, valamint Simonka György képviselő
úr is látogatást tett településünkön, s azt a hírt hozta, hogy elnyertük az iskola tornaterme építésére a pályázatot, egy "A" típusú tornaterem fog épülni. Ez 23x30 méteres
lesz, s azt jelenti, hogy minden osztály tornateremben tarthatja sportfoglalkozásait.
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 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Határozatok végrehajtása
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239/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 108/2017. (III. 23.), 170/2017. (IV. 27.),
171/2017. (IV. 27.), 185/2017. (V. 12.), sz. kt. határozatok
végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két
ülés közötti tevékenységéről szóló beszámolókat
elfogadja.

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az állami tűzoltóság tájékoztatója a 2016. évi
tevékenységéről
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tóth Péter
tűzoltóparancsnok

V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e parancsok úr részéről előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés?
T ó t h Péter tűzoltóparancsnok: A legfontosabb a lakosság biztonságának fokozása. A
megelőzés továbbra is előtérbe kerül. Az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről lakossági fórumot szerveztünk májusban, ezt ősszel meg kívánjuk ismételni, mivel a fűtési szezon beköszöntével a kéménytüzek, és a szénmonoxid mérgezések száma
jelentősen csökkent, s ezt még tovább szeretnénk csökkenteni. Emiatt fontos a lakosság
minél szélesebb körű tájékoztatása, ezért kérjük, hogy az önkormányzati tájékoztatóban
is megjelenhessen erről egy tájékoztató.
A kéményseprési tevékenységet fogunk végezni, kirendeltség fog működni. 2 fő tűzoltó
sikeres kéményseprő szakvizsgát tett. Ők fogják végezni a lakosság számára a kéményseprést. A magánlakásoknál a kéményseprés ingyenes abban az esetben, ha nincs bejelentve arra a címre gazdasági társaság, vállalkozás, Kft, stb. A megkeresés előtt 15 nappal a lakos értesítésre kerül írásban. Ekkor a kéményseprési és a hozzá tartozó tüzelőfűtő berendezés felülvizsgálata is meg fog történni. Amennyiben nem lesz otthon senki,
akkor az ismételt megkeresés ingyenes, az azt követőért viszont fizetni kell. A 1818-as
telefonszámon a kéménysepréssel kapcsolatban lehet tájékoztatást kapni.
Június 20-tól általános tűzgyújtási tilalom van elrendelve. A mai naptól 26-án éjfélig II.
fokú hőségriasztás van elrendelve. A lakosságokat a munkavégzésről, s a fontosabb teendőkről tájékoztatni kell.
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Köszönöm, hogy a laktanya kifestése megtörtént az elmúlt évben, ehhez az önkormányzat biztosította a személyzetet. Köszönjük, s azt is, hogy az önkormányzat Flórián Nap
alkalmából kettő tűzoltót elismerésben részesített.
2017. február 1-től van parancsnok-helyettes, aki hivatásos állományú dolgozó.
2017. évben központi terv a gépjármű fecskendők cseréje. Várhatóan december hónapban fogunk egy új gépjárművet kapni, ami nagyban javítja a városban és a térségben lakók védelmét.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel és a kiegészítéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Több, mint egy évtizeddel ezelőtt kezdte a Katasztrófavédelmi Szakkör megvalósítását a reformátuskovácsházi településrészen az általános iskolában Domokos Illésné. Örülök, hogy ezt a szakkört a Dél-Békési Mentőcsoport Ifjúsági
tagozata formájában viszi tovább. E csapat országos fődíjat nyert, ehhez gratulálok. A
Dél-Békés Mentőcsoport női tagozata Abasáron első helyezést ért el. Ehhez is gratulálok.
A 2016. évi statisztikában szerepel, hogy 23 téves jelzés volt, és 1 szándékosan megtévesztő jelzés. Ezeknek van-e szankciója?
T ó t h
Péter tűzoltóparancsnok: Szándékosan megtévesztő jelzés nem
Mezőkoácsházán volt. Simkártya nélküli telefonról érkezett a jelzés, amit nem lehet
visszakövetni, de szankcióval jár. Rendőrséggel együttes kiérkezésünkkor tapasztaltuk,
hogy a hívás tévesztés volt. A kivonulás díját meg kell fizetni.
Téves jelzések: Ezek száma jelentősen csökkent. A jelzések már a műveletirányításra
fut be, onnan érkezik hozzánk. Az intézmények sokkal nagyobb figyelmet fordítanak a
tűzjelző készülékek karbantartására, felülvizsgálatára. Az utóbbi kettő hónapban egy téves jelzés volt. A hatósági osztály a karbantartó cégeket is ellenőrzi. Ez mindenkinek jó,
mert egy bizonyos vonulási szám után a vonulás költségeit ki kellett az intézményeknek
fizetni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés és vélemény nincs, kérem, aki az
előterjesztésben írt határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Tűzoltóparancsnokság beszámolójának elfogadása
240/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.

10
A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a
Tűzoltóparancsnokság teljes személyi állományának a beszámolási időszakban végzett tevékenységükért, áldozatos
munkájukért.
Határidő: értesítésre 2017. június 30.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár éves beszámolója az intézmény tevékenységéről
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Albertus László
könyvtárigazgató
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális
Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S z ű c s Judit képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény, esetleg kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?
A l b e r t u s László könyvtárigazgató: A 2016. a könyvtár életében kiemelkedő év
volt a "Minősített Könyvtár" cím megszerzése miatt. A Képviselő-testület és az apparátus nagyon jelentősen segítették munkánkat, ezt köszönöm.
A TOP-os pályázat keretében a Könyvtár is felújításra kerül. Várhatóan 2018. év végére
egy korszerű épületben tudjuk fogadni a látogatókat.
S z ű c s Judit képviselő: Mezőkovácsháza 30 éves fennállásának kiadványa még nem
készül el a Polgárőr Napra. Erre az alkalomra 10-20 oldalas, a városról szóló bemutató
kiadvány fog elkészülni, hogy vendégeinket e kiadvánnyal tudjuk fogadni. Augusztus
20-ra, az ünnepi testületi ülés keretében tervezi átadni a kiadvány egy példányát. A darabszámot kellene majd meghatározni, vagy a költség amennyit lehetővé tesz? A késedelemben a könyvtár nem játszott szerepet, Ádám Andrásnénak jöttek közbe egyéb,
nem várt elfoglaltságai.
Köszönöm, hogy az Arany János emlékév kapcsán a Buci Maci csoportos Családi kör c.
versünkkel a könyvtárigazgató pályázott az MTV csatornánál, és az M2 Hetedhét gyermekhíradó adásában május 15-én a csoportom szerepelt.
V a r g a Gusztáv polgármester: A pályázatban sajnos nem valósul meg a raktár és
előadó terem, valamint a villanyhálózat felújítása. Ez utóbbit a felújítás előtt el kellene
végezni. A könyvtár 13 települést lát el a városunkon kívül. A járás összes könyvtári
gyűjteménye digitálisan hozzáférhető. További fejlődésükhöz szükséges lenne egy okta-
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tóterem és raktár. Ez ha valamelyik pályázatba beépíthető lenne, örülnék neki.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Könyvtár szakmai beszámolójának elfogadása
241/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2016. évi
tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja, és
köszönetét fejezi ki a könyvtár valamennyi dolgozójának a
színvonalas könyvtári feladatellátásért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének beszámolója
tárgyában készült. Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S z ű c s Judit képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény, kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z e d l a c s e k n é Farsang Margit intézményvezető: Köszönetemet fejezem ki a
Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy eddig segítették munkámat. Bízom benne, hogy a jövőben is hasonlóan fogom tudni ilyen színvonalon végezni
a munkámat.
V a r g a Gusztáv polgármester: További jó munkát kívánok!
S z ű c s Judit képviselő: Örülök, hogy a Petőfi utcai óvodára 100 millió Ft-ra lehet
pályázni. Szeretnénk, ha ez az összeg meg is érkezne, mert nagyon nagy szükségünk
van rá. Ebből az összegből az épület teljes felújítása nem valósulhat meg, véleményem
szerint majd saját forrással azt pótolni kell.
V a r g a Gusztáv polgármester: A reffi óvodára 50 millió Ft-ra fogunk pályázni. Ezek
az összegek a lehatárolt keretben vannak, az 50 millió Ft-os keret megléte nem biztos. A
Calendula tervben az a cél, hogy minden településen újuljon meg egy óvoda, vagy ha
szükséges, létesüljön bölcsőde.

12

Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Óvodavezető ötéves munkájáról beszámoló
242/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szedlacsekné Farsang Margit, a Mezőkovácsházi
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének
ötéves vezetői ciklusról szóló beszámolóját tudomásul veszi, és köszönetét fejezi ki az intézményvezetői feladatok
színvonalas ellátásáért.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
belterületi utak felújítására fejlesztési hitel felvétele tárgyában készült. Ezt az előző ülésen már tárgyalta a testület, de nem volt meg a minősített többségű szavazat a határozati
javaslat elfogadásához. Ha az önkormányzat fejlődik, gazdagodik, az itt élők gyarapodnak, esetleg cégek telepednek be, akkor megképződik az évenkénti 10-12 millió Ft-os
törlesztőrészlet, amellyel hitelt tudunk felvenni, és egy-egy belterületi utat fel tudunk
újítani.
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot azzal, hogy amennyiben a pénzintézet engedi, 133 millió Ft hitelt vegyen fel az önkormányzat.
V a r g a Gusztáv polgármester: Alpolgármester úr folyamatos tárgyalásban van, hogy
az útalapba szánt követ vasúti pálya felújításánál kinyert kővel oldjuk meg. Ha ez sikerülne, akkor más út felújítását is esetleg el tudnánk végezni.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett irodavezető: Egyeztetéseket folytattam az OTP Bank
képviselőjével. Nem zárkóztak el a 130 millió Ft hitelfelvételétől, ezért amennyiben a
Képviselő-testület úgy dönt, maximum 130 millió Ft hitel felvételét kezdeményezheti az
önkormányzat. A zálogkötelmeknek meg kell felelnie az önkormányzatnak. A hitelbírálat fogja eldönteni, hogy mi az a nagyságrend, amit biztosítani tudnak a fedezet figyelembevételével. A fedezet függvényében, a tárgyalások lefolytatását követően tudjuk
meghatározni, hogy mekkora az összeg.
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S z ű c s Judit képviselő: Az előző ülésen én tartózkodtam azért, hogy társulás formájában nem-e lehet megvalósítani az útépítést? A Deák utcai közút állapota valóban nagyon rossz, az útépítést nem akartam meghiúsítani. Továbbra is várom, hogy valaki
meggyőzzön arról, hogy a mostmár 130 millió Ft-os hitelt fel lehet venni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Az önkormányzatnak az éves költségvetése 2
milliárd Ft, ebből a 230 millió Ft-os hitel nem jelentős. Ha sikerül a vasúti kő megszerzése, akkor az összes olyan utca útalapja elkészülhet, ahol még útalap sincs. Véleményem szerint erre tekintettel a hitel felvehető.
V a r g a Gusztáv polgármester: A Településgazdálkodási Kft. most is gyűjti a lakosságnál keletkező építési törmeléket. Előre jelezni kell a kivitel szándékot. Az elhelyezés
pénzbe kerül, egy szerény díjat kérünk. Abban az esetben, ha a törmelék útalapba jó, az
esetekben az elhelyezésért nem, csak a szállításért kell fizetni.
S z é n á s i István alpolgármester: Ha a befizetett iparűzési adó összegét a városra fordítanánk, jó lenne, mert vannak olyan utcák, ahol nincsenek járdák. A Dózsa utca közútja is nagyon rossz állapotban van. Ezzel a döntéssel rosszat nem teszünk a lakosságnak.
V a r g a Gusztáv polgármester: A múlt héten tárgyaltunk a vízmű szolgáltatók vezetőivel. A vízhálózatunk nagyon elöregedett, felújítására pályázat keretében nincs lehetőség. A vízhálózat felújítása az útépítések kapcsán anyag áron megoldható. Egy felújítással kettő valósulhat meg. Javaslom a határozati javaslatot úgy elfogadni, hogy maximum 130 millió Ft legyen a hitel összege. S még egy érv, jogszabály meghatározza,
hogy mekkora lehet évenként a hiteltörlesztésre fordítható összeg. E hitel felvételével,
még a jogszabályi előírásoknak megfelelünk.
Kérem, aki a módosítással együtt egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Deák u. felújítására hitelfelvétel
243/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az OTP Bank Nyrt-től a Deák utca útfelújítására fejlesztési célú
hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:
- Az ügylet megnevezése: éven túli fejlesztési hitel
- Összege: maximum 130.000.000,- Ft
- A hitel törlesztése: türelmi időt (2018.03.29.) követően negyedévente egyenlő részletekben
- A hitel végső lejárata: 2027. június 30.
- A hitel biztosítéka:
Kivett strandfürdő, Mezőkovácsháza 51/1 hrsz, 5800
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 71.
Kivett kemping, Mezőkovácsháza, 2417 hrsz, 5800
Mezőkovácsháza, Alkotmány u.
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az Önkormányzat költségvetése.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan
megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez
nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön
teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére
szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó
gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékai
visszafizetéséért és a mindenkori éves költségvetésébe történő
betervezéséért. Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb
feltételeiben történő megállapodásra és a hitelszerződés aláírására.
A szerződéskötéshez kapcsolódó költségekre 300 eFt kerüljön
betervezésre az általános célú tartalék terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A képviselő-testület üléséről el kell hogy menjek, az
ülés vezetését Csepreghy Elemér alpolgármester úr számára adom át.
Varga Gusztáv polgármester elment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő.)

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Polgármester és bizottsági elnökök féléves beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról,
tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati
társulásokban végzett tevékenységéről, a tanácsnoki tevékenységről
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv polgármester és
önkormányzati bizottságok elnökei
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S z ű c s Judit képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az
előterjesztés mellé csatolt beszámolók, és az előterjesztésben írt határozati javaslatok elfogadását.
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P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a határozati javaslatokat elfogadni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel és
mellékleteikkel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, 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: Átruházott hatáskörökről beszámolók elfogadása
244/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóit megtárgyalta
és azokat elfogadja.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: 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: Társulásokban végzett tevékenységről beszámolók elfogadása
245/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a delegált képviselőknek a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulásban illetve a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységükről
szóló beszámolóit megtárgyalta, azokat elfogadja.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 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: Tanácsnok tevékenységéről beszámoló elfogadása
246/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kálmán András tanácsnok tevékenységéről szóló
beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Vagyongazdálkodási Terv felülvizsgálata
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Előzetesen mindkét önkormányzati bizottság
tárgyalta az előterjesztést, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben
írt határozati javaslatot mellékletével együtt javasolja elfogadni azzal, hogy a 24. oldalon a „Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ következő 4 évre vonatkozó elképzelései, fejlesztési javaslatai” részből törölni kell „Az intézmény üzemeltetésében lévő
Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermének korszerűsítése, beázás megszüntetése, burkolatcsere” szövegrészt.
A 20. oldalon a Közműellátások f.) pontja helyébe Reformátuskovácsházán a posta újraindítása helyett a „postai szolgáltatások fejlesztése” szöveg kerüljön.
S z ű c s Judit képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosító javaslatával együtt javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.
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, és mellékletével, a módosítással 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.)
Tárgya: Vagyongazdálkodási Terv elfogadása
247/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Mezőkovácsháza Város Önkormányzata középés hosszú távú vagyongazdálkodási tervét felülvizsgálta, a
módosított Vagyongazdálkodási tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a költségvetési rendelet módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
S z ű c s Judit képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az
előterjesztés mellé csatolt rendelet-tervezetet elfogadni.
P a p p Zoltán képviselő: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is
megtárgyalta, és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Csepreghy
kapcsolatban?

Elemér polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel

Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
13/2017. (VI. 27.) sz. önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.
(II. 28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a vagyonrendelet módosítása tárgyában készült.
Előzetesen szintén mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
ezért kérem javaslatukat ismertetni.
S z ű c s Judit képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a
rendelet-tervezet elfogadását.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfogadni a rendelet-tervezetet.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
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kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
14/2017. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendeletet
az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a szennyvízbírság kiszabásának körülményeit vizsgáló szakértői vélemény tárgyban készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Papp

Zoltán képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Egyeztettünk Polgármester úrral erről az előterjesztésről, ezért Jegyző Asszony számára megadom a szót.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A határozati javaslatot kettéosztani javaslom. Az
első határozati javaslat annak utolsó bekezdése nélkül változatlan tartalommal maradna,
a 2. határozati javaslat a következőképpen hangzik: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felindultsággal vette tudomásul a szakértői véleményben foglaltakat, és felhívja gazdasági társaságai és intézményvezetőit, az ágazati és
egyéb jogszabályokban foglaltak betartására a hasonló helyzetek megelőzése érdekében.
Határidő: ügyvezetők és intézményvezetők értesítésére: azonnal, Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Azért készült az előterjesztésben írt határozati javaslat, mert már a Vízmű Kft. is megszűnt, s alkalmazottak sem állnak munkaviszonyban. Ezen túl a bírság összege megtérült az önkormányzat számára. Azt meg lehet
állapítani,hogy valaki hibázott, s ezt szeretnénk elkerülni, ezért javasoljuk a Jegyző
Asszony által ismertetett határozati javaslatot elfogadni.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A tegnapi nap folyamán Ügyvéd Úrral egyeztettem
ez ügyben, s az a véleménye, hogy tekintettel arra, hogy a Vízmű Kft. megszűnt, a dolgozók részéről nem áll fenn munkaviszony, ezért nem lehet munkáltatói felelősségre
vonást kezdeményezni. Polgári jog szerint fennálló kártérítési kötelezettségnek fogalmi
eleme a kár. Mivel az önkormányzatnak más forrásból megtérült a kára, ezért polgári
perre sincs lehetőség és nem szükséges. Jelen esetben az állam lehet az, aki a kártérítésért perelhetné az önkormányzatot. A büntető jogi felelősség pedig a szakértői vélemény
szerint sem állapítható meg.
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: A volt ügyvezetővel munkajogi vitánk nincs? Ez az ügy nem
hozható össze azzal?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van az ügyvezetővel szemben munkajogi vitánk, annak az ügynek az állását én nem tudom. Szerintem annak az ügynek még nincs
vége.
Jegyző Asszony erről a javaslatról Ügyvéd Úrral egyeztessen.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki
egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, azzal, hogy annak utolsó bekezdése
elmarad, 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: Szennyvízbírság kiszabásáról szakértői vélemény
248/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Vízmű Kft. mint víziközmű
üzemeltető részére megállapított szennyvízbírságok kiszabásának körülményeit vizsgáló szakértői véleményt
megismerte.
Tekintettel arra, hogy a bírság összege az önkormányzat
részére egyéb forrásból megtérült, valamint arra a tényre,
hogy a felelősségi körben dolgozók munkajogi illetve
munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnt, a polgári
jogi kárigény és a munkajogi felelősségre vonás
okafogyottá vált.
A szakértői vélemény alapján büntetőjogi felelősség megalapozottan nem állapítható meg.
Mindezek alapján a Képviselő-testület személyi felelősség
megállapítására és kárigény érvényesítésére irányuló eljárást nem kezdeményez.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki a Jegyző Asszony által ismertetett 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.)
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Tárgya: Figyelemfelhívás gazdaság és intézményvezetők felé
249/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
felindultsággal
vette
tudomásul
a
Mezőkovácsházi Vízmű Kft-vel szemben kiszabott vízszennyezési bírságok tárgyában készült szakértői véleményben foglaltakat, és felhívja gazdasági társaságai és
intézményvezetőit, az ágazati és egyéb jogszabályokban
foglaltak betartására a hasonló helyzetek megelőzése érdekében.
Határidő: ügyvezetők és intézményvezetők értesítésére:
azonnal,
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A 14. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a munkamegosztási megállapodás tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.
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: Gazdálkodás átszervezése miatti munkamegosztási megállapodás
250/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat gazdálkodásának átszervezése
következtében 2017. július 01-től a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár gazdálkodási feladatainak ellátását a
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalhoz helyezi át.
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A gazdálkodási feladatok ellátására a határozat mellékletét
képező Munkamegosztási Megállapodás megkötéséről
dönt.
Felhatalmazza az intézményvezetőket és a költségvetési
irodavezetőt a határozat melléklete szerinti szerződés aláírására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és
intézményvezetők

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 15. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal számviteli szolgáltatás nyújtása tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, 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 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: Polgármesteri Hivatal vállalkozói szerződése a gazdasági társaságok részére
végzendő számviteli szolgáltatásairól
251/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal számviteli szolgáltatási vállalkozói szerződéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A 16. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntetése tárgyában
készült.
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntetése
252/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulást
2017. december 31. napjával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 88.§ (2)
bekezdése alapján megszünteti.
Határidő: Társulás értesítésére: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom az 1. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely a Bem utca útalap építése tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását mellékletével együtt.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban? A határozati javaslat utolsó bekezdését a következő szöveggel javaslom
elfogadni: Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.” Ez azért
szükséges, mert a tárgyalások folyamán a jelenleg becsatolt szerződés-tervezethez ké-
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pest történhetnek változások, s emiatt ne kelljen ismételten rendkívüli ülést tartani.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, annak ismertetett módosításával, 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: Bem utca útjának felújítása
253/2017. (VI. 22) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tekintettel a Bem utca földes útjának állapotára és
az ott élő lakosság megfelelő közlekedéssel kapcsolatos
igényeire, útalap megépítéséről dönt a Bem utca teljes
hosszában. Egyúttal felújítja a Puskin utca Ady u. - Bem
u. közötti szakaszán a meglévő útalapot.
A munkálatok elvégzésével megbízza a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Fehér és Fehér Kft-t (Orosháza, Szőlő krt.
9.).
Az építésre bruttó 12.292.965.- Ft összeget biztosít a fejlesztési célú hitelkeret terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 2. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely a TOP-os pályázatok közbeszerzési eljárásainak lefolytatása tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, de az időközben
bekövetkezett változások miatt javaslom az előterjesztést napirendről levenni.
Kérem, aki javaslatommal 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: Előterjesztés napirendről levétele
254/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-4.1.1-15 kódszámú,” Háziorvosi rendelő
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infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán” pályázat
építési beruházásának a tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásában a tanácsadói és lebonyolítói feladatok
megbízásáról szóló szóbeli 2. sz. előterjesztést a napirendről levette.

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 3. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely a Polgármesteri Hivatalnál megüresedő álláshely 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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Polgármesteri Hivatalban építéshatósági munkakör betöltéséhez hozzájárulás
255/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával hozzájárulását adja a
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban megüresedett
építéshatósági ügyintézői munkakör betöltéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 4. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely Gáspár Tamás gyepmester beszámolója tárgyában készült.
Az előterjesztést bizottság nem tudta tárgyalni. 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 – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Gáspár Tamás gyepmester tevékenységéről beszámoló
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256/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
szóló beszámolót megtárgyalta, és Gáspár Tamás mint a
gyepmesteri, illetve az állati hulladék gyűjtési, elszállítási
tevékenységet
ellátó
közszolgáltató
beszámolóját
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy
tevékenysége során fokozottan ügyeljen az állatvédelmi
előírások betartására.
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2017. július 15.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

Sütő Lajos képviselő megérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képviselők
létszáma: 7 fő.)
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom az 5. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari
parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról
készült. A pályázatok beadási határidejét a Kormány módosította, rövidítette, ezért készült több szóbeli előterjesztés a mai ülésre.
Az előterjesztést bizottság nem tudta tárgyalni. Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére pályázat benyújtása
257/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat felhívásra.
Az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat összköltsége nem lehet több, mint 400.000.000 Forint. A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.
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Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázatra ajánlattételi felhívás
258/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi
2020 keretében megjelent TOP-1.1.11-16 kódszámú „Ipari
parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra beadni kívánt pályázat előkészítésére ajánlati felhívást tegyen közzé. Az ajánlati felhívásban kiválasztott
vállalkozást bízza meg az előkészítési feladatok elvégzésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 6. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról
készült.
Az előterjesztést bizottság nem tudta tárgyalni. Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Petőfi u. Óvoda felújítására pályázat
259/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-16 kódszámon megjelent pályázati felhívásra. „A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
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segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével megnevezésű” pályázat összköltsége nem lehet több, mint
100.000.000 Forint. A pályázat keretében igényelt állami
támogatás mértéke 100 %.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos iratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Petőfi utcai Óvoda felújítása pályázatra ajánlattételi felhívás
260/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi
2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16 kódszámú „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázati felhívásra beadni kívánt
pályázat előkészítésére ajánlati felhívást tegyen közzé. Az
ajánlati felhívásban kiválasztott vállalkozást bízza meg az
előkészítési feladatok elvégzésével.
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 a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról
készült. Ez esetben a Táncsics utcai óvoda kerülne felújításra.
Ezt az előterjesztést sem tárgyalta bizottság. Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Sütő Lajos képviselő kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő.)
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S z ű c s Judit képviselő: Az előterjesztésben az óvoda címe el lett írva, az helyesen:
Táncsics u. 38. sz.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Mivel több vélemény nem volt, 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: Táncsics utcai Óvoda felújítására pályázat
261/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázati felhívásra. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével megnevezésű” pályázat összköltsége
nem lehet több, mint 50.000.000 Forint. A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos iratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: 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: Táncsics utcai Óvoda felújítása pályázatra ajánlattételi felhívás
262/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi
2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16 kódszámú „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével megnevezésű” pályázati felhívásra beadni kívánt pályázat előkészítésére ajánlati felhívást tegyen közzé. Az ajánlati felhívásban kiválasztott vállalkozást bízza
meg az előkészítési feladatok elvégzésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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Sütő Lajos képviselő visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képviselők
létszáma: 7 fő.)
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Javaslom a 8. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely zöld város pályázat benyújtása tárgyában készült.
Ezt az előterjesztést sem tárgyalta bizottság. Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Árpád köz-piactér felújítására, új vásárcsarnok építésére pályázat benyújtása
263/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani a „Zöld város kialakítása” pályázati felhívásra, amennyiben a TOP 2. körben
újból kiírásra kerül. A "Zöld város kialakítása
Mezőkovácsházán" megnevezésű pályázat összköltségét
legfeljebb 220.000.000,- forintban határozza meg. A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos iratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: 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: Árpád köz-piactér felújítására, új vásárcsarnok építése pályázatra ajánlattételi
felhívás
264/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi
2020 keretében megjelenésre kerülő „Zöld város kialakítása” elnevezésű pályázati felhívásra beadni kívánt pályá-
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zat előkészítésére ajánlati felhívást tegyen közzé. Az ajánlati felhívásban kiválasztott vállalkozást bízza meg az előkészítési feladatok elvégzésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

BEJELENTÉSEK
S ü t ő Lajos képviselő: A Reformátuskovácsházi Iskola előtt lévő padot kérem, hogy
festessük le, mert jelenlegi állapotában nem lehet használni, oly ronda.
Az összes önkormányzati ingatlannál a csapadékvíz csatornát meg kellene nézni, mert
több lakásnál már gyomok nőnek benne. Az időjárás megváltozott, az egyszerre jelentkező nagymennyiségű esővizet nem tudják elvezetni, ki kellene mindet takarítani, ami
tönkrement, a helyreállítást tervezni kellene.
A Tájháznál a nagykapu már balesetveszélyes állapotban van, az ajtót tartó oszlopot elrothadt, azt mielőbb cserélni kellene. Ha szükséges, a kapura zárat tudok adni.
A közelmúltban egyenlőre a reformátuskovácsházi településrész utcáin végigmentünk, s
csak ott 23 db olyan ingatlan van, ahol még ez évben a fű, a gaz nem volt levágva, a
járdákon nem lehet elmenni. Kérem, készüljenek el a felszólítások, a gaz levágására határidőt tartalmazva. Amennyiben a gaztalanítás nem történik meg, végeztesse el a munkát az önkormányzat, és a munkadíjat számlázzuk ki a tulajdonosnak.
Október 7-re szervezem a ballagási találkozót a reformátuskovácsházi Általános Iskolába. Az Iskolától a Farmer Csárdáig a járdán elmenni, életveszélyes. A járdalapokat át
kellene rakni, alá csak homokra lenne szükség, a lapok jó állapotban vannak. Kérem,
fenti időpontig javíttassuk ki a járdát, és az iskola külső homlokzatának javítását legalább az ablak aljáig végeztessük el.
Úgy tűnik, hogy a savanyító üzem működése beindulhat. Az engedély meg van,
cimkéket kell tervezni, és megvásárolni a szükséges üvegeket, edényeket. A dolgozók
elvégezték a 6 hónapos savanyító tanfolyamot, és nem kaphatnak szakmunkát bért. Ez
felháborító. Akkor miért iskolázzuk be a dolgozókat? Mi értelme van?
A lakosságot, és minden fürdőt használót arról is tájékoztatni kellene, hogy a reggeli
órákban 7-9 óráig bérlettel lehet látogatni a fürdő gyógymedencéjét.
S z ű c s Judit képviselő: A Csanád Vezér Általános Iskola előkertjében tehetségnapot
tartottak, s akkor vettem észre, hogy ott van egy nagy kiszáradt fenyőfa.
S ü t ő Lajos képviselő: A fenyőfát hamarosan ki fogjuk vágni.
S z ű c s Judit képviselő: Holnap kezdődik a Nemzetközi Motors Találkozó a strand-
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fürdőben, ahova mindenkit szeretettel várnak. Az a baj, hogy a Borostyán kemping és
fürdő honlapon s rendezvényről semmilyen hirdetés nincs. 2016. október 14-én egy
strandfürdő látogató javaslatot tett a városnak a fürdő honlapján, hogy „Hiányolom a
gyógyfürdő megnevezést a fürdő nevében, mert nem csak strandolni, hanem gyógyulni
is lehet.” Ez időponttól senki nem adott a kérdezőnek választ. A gyógyfürdő nevet nem
lehet használni?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A „gyógyvíz” minősítés már lejárt, újra kell
minősíttetni. A fürdőt nem tudjuk gyógyfürdőként hirdetni, mert ott gyógyászati tevékenység és szolgáltatás nem folyik.
A fürdő honlapját én is úgy látom, hogy senki nem kezeli évek óta. Fel kell hívni a fürdő üzemeltetőjének figyelmét, hogy a honlapot, és mindenféle tájékoztatást kellő formában, módon és időben tegyen meg. Ez több alkalommal problémát jelentett, ezért
Jegyző Asszony tegyen meg mindent annak érdekében, hogy folyamatosan aktuális tartalmakat tartalmazzanak a honlapok.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Mindenki a facebook-ot használja. A fürdő honlapján
semmi friss hír, tájékoztatást nincs, most lett feltéve ismételten s fürdőfesztivál rendezése. A fürdő használatáról nincs semmi tájékoztatás.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester:A fürdőben lesz a Megyei Polgárőr Nap, a
Fürdőfesztivál. A motoros találkozó nem a város, nem a fürdő, és nem a Kalocsa Róza
Kft. rendezvénye, de azért került ide, mert a Képviselő-testület úgy gondolta, hogy
rendszeresen legyen motoros találkozó a városban. A Képviselő-testület magáénak kezelte a rendezvényt, itt fog megjelenni a vendégség, a város lakossága e rendezvényre
mozdul meg.
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a Képviselő-testület nyílt ülését 16 óra 15
perckor bezárom.
K.m.f.
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