Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; /
: 68 / 381 – 656;
18/2017. sz. kt.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 16-án 14 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén
Jelen vannak: Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Szénási István
Dr. Fritz Izabella
Kálmán András
Papp Zoltán
Sütő Lajos
Szűcs Judit
Zábrák Istvánné

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

képviselők

Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Farkas Károly Központi Orvosi Ügyelet vezetője
Ádám Andrásné Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
Albertus László könyvtárigazgató
Bontovics Krisztián a Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és Közösségi Központ vezetője
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
3 fő érdeklődő állampolgár
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, aljegyző aszszonyt, meghívott vendégeinket, irodavezetőket.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van az ülésen, Dr. Fritz Izabella képviselő és Szénási István alpolgármester később fog megérkezni az ülésre.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Javaslom, hogy az ülés megkezdése előtt kiadott,
- Kossuth utca útalap készítése, valamint
- a napelem-park létesítéséhez terület végleges kijelölése,
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztést a Képviselő-testület vegye napirendjére.
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Kérem, aki ezzel 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: Előterjesztések napirendre vétele
295/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
- Kossuth utca útalap készítése, valamint
- a napelem-park létesítéséhez terület végleges kijelölése
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselőtestület jelen ülése napirendjére vette.
Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontot tárgyalja meg.
Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi ponttal egyetért, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása
296/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. augusztus 16-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Előterjesztések

Szénási István alpolgármester megérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő
Képviselő-testületi tagok létszáma: 8 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: Az 1. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Helyi Választási Bizottságába delegált személy megválasztása tárgyában készült. Mint az előterjesztésben is szerepel, az Agrárkamara 2013.
évi választása alkalmával is Mazurák Zoltán bizottsági tag képviselte önkormányzatunkat. Személyi javaslatom most is Mazurák Zoltán bizottsági tagra vonatkozik.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
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Z á b r á k Istvánné képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati
javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal
egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Kamarai Választási Bizottságba Mazurák Zoltán delegálása
297/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. november 3-i kamarai választások lebonyolítására létrehozandó Helyi Kamarai Választási Bizottság tagjának Mazurák Zoltán, (sz. , an.: ) 5800
Mezőkovácsháza, Kossuth u. 72. sz. alatti lakost delegálja.
Határidő: a kamara értesítésére: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató Bt. feladat-ellátási szerződés módosítása
tárgyában készült. Az előterjesztéssel kapcsolatban Fritz doktornő felvetette, hogy Ő
úgy tudja, hogy a Társadalombiztosítással csak 1-jei, vagy 15-i időponttal lehet szerződni. Ezért a Kulturális és Szociális Bizottságnak módosító indítványa lesz.
A 2. sz. határozati javaslattal kapcsolatban Fritz doktornő részére a helyiség-bérleti
szerződés felmondását időben megküldtük, tehát a rendelő átköltözésének nincs akadálya.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslatokat elfogadni a következő módosításokkal: Az 1. sz. határozati javaslat esetében annak érdekében, hogy ne kelljen ismételten testületi ülést tartani,
javasoltuk, hogy az időpont a testületi ülésig pontosítsák, – a tárgyalások eredményének
ismeretében – szeptember 1, vagy szeptember 15. legyen.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
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S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Időközben az EOP-pel az egyeztetést lefolytattuk, a helyettesítésre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításának időpontját
2017. szeptember 01. napjától javasoljuk elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az
1. sz. határozati javaslattal, annak ismertetett módosításával együtt, és mellékletével,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: MEDIFONTANA Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása (Dr.
Rigler Magdolna)
298/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató
Bt.-vel a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak
ellátására
megkötött
feladat-ellátási
szerződést jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal, valamint a III. számú háziorvosi körzet
háziorvosi feladatainak helyettesítéssel való ellátására
megkötött feladat-ellátási szerződést jelen határozat 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal módosítja 2017.
szeptember 1. napjától.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítások
aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal és
mellékletével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: MEDIFONTANA Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása (Dr.
Rigler Magdolna), II. sz. háziorvosi rendelő orvosi ügyelet épületébe költöztetése
299/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a II. számú háziorvosi ellátást 2017. október 1-től
az Országos Mentőszolgálattal megkötendő helyiségbérleti
szerződés alapján az 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca
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167.
szám
alatti
központi
orvosi
rendelőhelyiségben kívánja biztosítani.

ügyeleti

A MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel a
II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak
ellátására megkötött feladat-ellátási szerződést a határozat
melléklete szerinti tartalommal 2017. október 1. napjától
módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az
augusztus 19-én tartandó Kovácsházi Napok rendezvényen vásár területének kijelölése
tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért 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 is egyetért a határozati javaslat elfogadásával.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés és vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Kovácsházi Napok rendezvényre vásárterület kijelölése
300/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vásárokról és piacokról szóló 9/2012. (II. 20.)
sz. önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a
2017. évi Kovácsházi Napok rendezvény kapcsán vásár
rendezésére kijelöli a 270/20 hrsz. (Művelődési Ház) és a
270/1 hrsz. (volt Mozi épülete) mögötti füves területet az
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Árpád köz útszakaszig. A helypénz mértékét az elfoglalt
terület után 500,- Ft/méter összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 4. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Borostyán Strandfürdő és Kempingben 2017. augusztus 5-én megvalósult zártkörű esemény és az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása tárgyában kiírt, HIM-16
HF kódszámú pályázat lebonyolítása körülményeinek kivizsgálása tárgyában készült.
Mindenki előtt ismert, hogy augusztus 5-én a fürdő a legnagyobb kánikula idején zárva
tartott, mert múlt év decemberében az ügyvezető bérbe adta egy kulturális eseményre. A
zárva tartásból gond lett elsősorban a facebookon, de személyes atrocitások is történtek
a strandon. Először a Képviselő-testület három tagja a fecebookon egy közleményben,
majd az egyeztetést követően írásba lett foglalva beadványuk, melyet 7 képviselő írt alá,
de ekkor már egy másik probléma is felmerült, az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításával kapcsolatban.
A beadványból azt a következtetést vontam le, hogy az aláíró képviselők azt szeretnék,
hogy egy-egy munkacsoport vizsgálja ki mindkét problémát, és tegyen javaslatot a
Képviselő-testületnek.
A munkacsoport tagjaira személyi javaslatot tettem az előterjesztésben. Az ott megjelölt
személyekkel személyesen beszéltem, a feladatok elvégzését elvállalták.
Számomra természetes lenne, hogy mivel Felügyelő Bizottsága van a Kalocsa Róza
Kft-nek, Ők végezzék el a vizsgálatot.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat
ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az 1. sz. határozati javaslatot elfogadni. Fritz doktornő kérte, hogy e bizottság dolgozza ki azt a javaslatot, amivel a jövőben lehetséges a strand jogszerű bérbeadása. A 3.
sz. határozati javaslatot is javasolja elfogadni a bizottság.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatait javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Ez ügyben érintett vagyok. A facebooknak a mai világban
óriási jelentősége van a kommunikációban és az ismeret átadásában. Polgármester úr,
amit augusztus 6-án facebook bejegyzésben közölt a város lakosságával, abból mi valósult meg? Idézem polgármester úr bejegyzését: „Írásbeli tájékoztatást kérek a Kft. veze-
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tőjétől, ha szükséges, döntéseket javaslok a testületnek szerződéssel, üzemeltetéssel
kapcsolatban.” Megérkezett-e az írásbeli tájékoztatás az ügyvezető asszonytól? „Megkérem, hogy döntéseinek szakmai okait ismertesse a közvéleménnyel, és az önkormányzat és a fürdő facebook oldalán ezt jelentesse meg.” Én minden nap néztem a város és a fürdő facebook oldalát, nem láttam ilyen jelzést.
Augusztus 7-i facebook bejegyzés: „Első lépésként kárpótoljuk azokat, akik hiába jöttek
strandolni szombaton.” Ez megtörtént-e? „A kárpótlás az ingyenes belépő.” Hány főnek
sikerült adni ingyenes belépőt? Jelentkeztek-e azok a személyek, akik pórul jártak? „A
vidékről idelátogatók, akik tömegközlekedéssel érkeztek, azoknak megtérítem az útiköltséget.” Hány főt érintett, jelentkeztek-e, milyen módon sikerült ezeket a személyeket kárpótolni? Augusztus 9-én jelent meg a facebookon: „A hangulatkeltésben szerepet
játszó Szűcs Jutka és Kálmán András képviselő-társaimmal tárgyaltam.” Annak örülök,
hogy utólag e mondatért polgármester úr elnézést kért. „Ez méltatlan volt képviselői eskünkhöz, és egyáltalán ahhoz, ahogy mi itt próbálunk a városkért tenni.” Megrovást
kaptam azért is, amiért volt a következő mondat a közleményben: „Nem ez az első eset,
amikor a Képviselő-testület elégedetlen az ügyvezető munkájával.”
Nem kutakodtam, nem kerestem semmit, egyszerűen a nappali asztalom alá nyúltam, és
a múlt havi sajtóból idézek pár mondatot: Varga Gusztáv polgármester úr júniusi önkormányzati újságban megjelent nyitó írásából való, amit többször sérelmeztünk régebben, a Felügyelő Bizottság tagjaként, most pedig az Ügyrendi, Kulturális és Szociális
Bizottság tagjaként: „A kulturális események házigazdája a Könyvtár. Nincs olyan hónap, amelyben ne várná valamilyen csemegével az olvasókat. Tavaly 170 rendezvényük
volt. A Művelődési Ház is gyakran ad helyet fellépéseknek, báloknak, buliknak, kiállításoknak. Maga is szervez ilyeneket.” Ha az ügyvezető asszony elkészítette volna azt a
táblázatot, amelyet a Felügyelő Bizottság kettő éve hiába kér, akkor világosan látható
lenne, hogy a Művelődési Ház helyet ad többségében intézmények, szervezetek, egyesületek rendezvényeinek, és csekély módban szervez, ami igazából a dolga lenne.
A másik az Ezer Arcú Dél-Békés kiadványa, melyből idézek: „Fürdőfesztivál. Rekord
számú résztvevővel történt a fürdő fesztivál. A gyógyvizéről ismert Borostyán Kemping
és Strandfürdő a település turisztikai értéke és vonzereje szempontjából kiemelt jelentőségű, ezért a városvezetés nagy hangsúlyt fektet a helyi lehetőség kamatoztatására. Az
esemény iránti nagy érdeklődést példázza, hogy a nyári kánikulában mintegy 2.000 vendég élvezte a fürdőzési, kikapcsolódási lehetőségeket.”
Ha előtte kettő héttel a 37 fokban kettőezer vendég volt egy 300.-Ft-os belépővel, akkor
joggal feltételezem, hogy a 41 fokban akár 5-600 vendég is lehetett volna. Én csütörtökön voltam a temetőben, akkor olyan hosszú kocsisor parkolt a strandnál, hétköznap,
hogy az Alkotmány utcánál volt az utolsó kocsi.
Amit mutatok, az egy városi kiadvány munkapéldánya, ami tavaly a Kalocsa Róza Művelődési Központ feladata lett volna. Több képviselő-társammal folyamatosan lobbiztam azért, hogy ez a kiadvány elkészüljön. Polgármester úr is december 31-ig bízott
benne, hogy meg fog valósulni. Sajnos nem valósult meg. Ádám Andrásnénak és a
Könyvtárnak köszönhetően a kiadvány – attól függetlenül, hogy ügyvezető asszony nem
tartotta fontosnak, hogy a 30 éves jubileumon a pénzt arra költse, amire kapta - megvalósult, és nem egy, hanem kettő kiadvány, mert a Polgárőr Napra elkészült egy városismertető kiadvány.
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Kérdezem, hogy fel lett-e jelentve a négy fő illegális betolakodó? Mert ez is szerepel a
facebook oldalon. Ezeket most azért kérdezem, mert elég csúnya letolást kaptam azért,
mert a facebookon kérdezek és üzengetek és hangulatot keltettem, holott én vasárnap
estig semmiféle tevékenységet nem folytattam a facebookon. Amikor Kálmán András
kitette az oldalára, hogy szombaton 10 órakor kimegy a strandra, akkor meszendzseren
megkérdeztem, hogy valóban kimegy-e? S ha ott lesz, küldjön részemre egy fényképet,
hogy nyitva van-e a strand, s be tudott-e menni a medencébe? Nem küldött fényképet
arról, hogy a medencében van, de elküldte annak a családnak a képét, amit aztán mindenki a facebookon láthatott. Ekkor hívtam fel telefonon Csepreghy Elemér alpolgármestert, és kérdeztem, hogy Ő-e az, aki most a Polgármester távollétében intézkedni
tud, és felhívtam a figyelmét arra, hogy helyzet van.
Én úgy tudom, és a facebookon Varga Gusztáv oldalán azt olvastam, hogy utasította az
ügyvezetőt arra, hogy nyissa ki a strandot, mert hőségriadó van. Idéz: „Augusztus 6.
Csepreghy Elemér kérte a Kft. vezetőjét a lakosság beengedésére.” Amikor szombaton
du. 14 órakor egy lakos szólt nekem, hogy Polgármester úr által is ismert Bozsó Zsolt
szervezkedik a Bir Burger előtt, hogy visszafoglalják a strandot, akkor ismételten felhívtam Csepreghy Elemér alpolgármestert, hogy figyelje az eseményeket, s amennyiben
szükséges, akkor szóljon Nagy Lajos rendőrkapitány úrnak, hogy semmiféle atrocitás,
agresszió ne következzen be.
Ennyi volt a szerepem az összes történetben. Semmiféle kommentet nem írtam a
facebookon, senkit nem kerestem meg Kálmán András és Csepreghy Eleméren kívül.
Kérdezem Polgármester úrtól, hogy ebben mi a hangulatkeltés? Én úgy gondolom, hogy
az a képviselőtől elvárható, hogy figyelje a városban zajló eseményeket, s amennyiben
szükséges, segítsen ott, ahol tud.
Sajnálom, hogy így történt ez a dolog, azt megköszönöm, hogy Polgármester úr elnézést
kért a város lakosságától, se még mindig nem láttam, hogy az ügyvezető asszony elnézést kért volna. Amikor ez a sajnálatos esemény bekövetkezett, akkor Neki nem egy papírral és tollal kellett volna a strandon lennie, hanem enyhíteni valamilyen módon a bajt,
esetleg akkor kellett volna limonádét, vagy hideg vizet osztani.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Én azon a hétvégén nem tartózkodtam
Mezőkovácsházán. Amikor hazaérkeztem, s akikkel én beszéltem, azok mind azt mondták, hogy Te és András kevertétek ezt az egész dolgot, keltettétek a hangulatot. Pénteken feltettél a facebookra egy bejegyzést a 3. sz. óvoda alatt, amit nem értek, hogy intézmény alá hogyan tehetsz fel magánjellegű bejegyzéseket. Később feltetted a lakattal
ellátott bejegyzést, majd azt, hogy tele van a búrád, mert az ügyvezető egyébként is milyen rosszul dolgozik egész idő alatt. Ezek a bejegyzések önálló életet éltek. Senki nem
mondta közülünk, hogy nem sajnáljuk. Nem tudtunk róla. Amikor tudomást szereztünk
róla, akkor már „normális” intézkedést nem tudtunk hozni.
Intézményvezetői megbeszélésen erről és a hasonló helyzetek megelőzéséről szólni fogunk, de a munkacsoport is fog javaslatokat tenni. Ha itthon lettünk volna, elképzelhető, hogy csillapítani tudtuk volna a kialakult helyzetet. Semmit nem tettetek azért, hogy
csillapítsátok a helyzetet. Az SZMSZ a képviselő jogai és kötelességei között a következőket tartalmazza: A képviselő kötelessége különösen a képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni. Te ezt nem na-
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gyon gyakoroltad ezen a napon. Te a Képviselő-testület egyik intézményének a hitelét
próbáltad rombolni. Ez azért baj, mert ez nem csak a strandra vonatkozik. Ezt magára
fogja venni a könyvtárvezető, a Humán Szolgáltató Központ Vezetője, a Polgármesteri
Hivatal vezetője is, és úgy fognak dolgozni, hogy jaj bármi hibát el ne kövessek, mert
engem a Képviselő-testület nem véd meg, hanem megtámad. Ezen el kell gondolkodni.
A Kft. ügyvezetője a fürdő honlapján közzétette álláspontját. Ebben megfogalmazta az
intézkedéseit is, azt hogy kárpótolni fogja a vendégeket, a 35 0C-os hőmérséklet felett
hosszabb nyitvatartást fog alkalmazni. Részemre a levelét még nem küldte meg, de a
válaszra nem is adtam részére határidőt.
A kárpótlásként a limonádé kiosztásra került, megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot
azokkal a családokkal, akik vidékiek. Egy ilyen család volt, aki a képen is szerepel, pénteken voltak a strandon. Nem tudták, hogy rajta vannak a képen, ez nem esett jól nekik,
s az sem, hogy felkerültek a facebookra. Azt mondták, hogy nem voltak annyira felháborodva, tudomásul vették a tényeket, és haza utaztak. Az ügyvezető asszony adott
számukra ingyenes belépőt, azt elfogadták, az útiköltség megtérítésére nem tartottak
igényt. Az ügyvezetőnek biztosítottam a forrást a limonádéra, és útiköltség térítésre,
amire nem volt igény.
Neked is azt kellett volna javasolnod, hogy az ügyvezető jelentse fel őket, nem azt,
hogy majd én fogom feljelenteni. Azt fogadtuk az eskünkben, hogy ha törvénytelenséget tapasztalunk, az ellen fellépünk. Az, hogy valakinek a tulajdonába idegenek bemásznak, az törvénytelen tevékenység. Bozsó Zsolt azt mondta, hogy esze ágában nem
volt a strandra menni, ott hergelték egymást, s Ő egy bevállalós fajta. Bánja a dolgot.
Az ügyvezető hibát követett el azzal, hogy nem tette nyilvánossá ezt a dolgot. Ezzel Ő
felidegesítette magát.
Nem akarom feljelenteni a fiatalembereket, családosak, de azt oda kell tenni, hogy törvénytelenséget követtek el. Döfi nem követett el törvénytelenséget, hibát követett el néhány dologban. Szerencse, hogy volt annyira kulturált a strandon lévő családi társaság
is, és Zsoltiék is, hogy bementek, beszéltek a családdal, megvárták a 16 órát, s azt követően be lehetett menni a strandra.
Én azt írtam másnap, hogy nem akartalak Téged megsérteni. Az én információm az
volt, hogy Ti, elsősorban Te és András. Hosszasan beszélgettünk. Megértem, hogy fel
voltatok háborodva, mert kánikula volt, a családot a facebookon mindenki megsajnálta.
Azért tárgyaltam mindenkivel személyesen, hogy zárjuk rövidre ezt a dolgot, vizsgáljuk
ki az eseményt, érjük el azt, hogy többet ilyen eset ne fordulhasson elő.
Azt, hogy ezt az esemény összemossuk azzal, hogy az ügyvezető jól vezeti-e a Kalocsa
Róza Kft-t, vagy nem, azt a Felügyelő Bizottság vizsgálja meg. A Képviselő-testület
több alkalommal tárgyalta a Kft. kulturális tevékenységét, ez ideig egyetlen alkalommal
sem lett elmarasztalva. A Felügyelő Bizottság tett részére javaslatokat, hogy mit kellene
másként végezni, szerintem azokat végre fogja hajtani.
Örülök annak, ha létrejönnek a munkacsoportok, mindkét vizsgálatnak véleményem
szerint lesz tanulsága visszamenőlegesen és előremutatóan is. A bizottság ha talál olyan
okot, amelyből személyi konzekvenciákat kell levonni, azt is terjessze a Képviselőtestület elé.
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Azzal egyetértek, hogy nekünk képviselőknek nem a facebookon kellene egymásnak
üzengetni. A megbeszéléseknek itt, a testület előtt van a helye. A lakosság is nagyon érzékenyen reagál arra, ha azt látja, hogy egy kicsi ellentét van a képviselők között. Én
még egyszer, ha akaratomon kívül bármelykőtöket megbántottam, elnézést kérek érte.
Kérem, a vitát akkor folytassuk le, amikor a munkacsoportok elénk tárják megállapításaikat.
S z ű c s Judit képviselő: Én a szülőkkel a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 3. sz. feladat-ellátási helyen a facebookon olyan közérdekű információkat szoktam közölni a
szülői közösséggel, amelyek nagyon fontosak, hiszen az intézmény facebook oldala
nem mindig tartalmazza az aktuális információkat. Az egy felelős magatartás egy pedagógustól, hogy ha látja csütörtökön 16 óra magasságában a Borostyán fürdő pici bejegyzését, ami alig volt észrevehető, akkor megosztja az intézményegység oldalán egy
semmilyen kommenttel, csak hogy közlemény, és szóról szóra bemásoltam a Borostyán
fürdő felhívását. Hogy a szülők erre felfigyeljenek, letöltöttem az internetről egy képet,
ahol egy medence van, és rajta van, hogy zárva. Ez nem hangulatkeltés, hanem egy
közérdekű tájékoztatás.
Vasárnap este tettük nyilvánossá hármunknak a közleményét, ami egy bocsánatkérés
volt, és annak a szándéknak a jelzése a város lakossága felé, hogy szeretnénk kivizsgálni ezt az ügyet. Az hibás elgondolás, hogy nem vizsgáljuk az ügyvezető munkavégzését
ez ügy kapcsán, ugyanis eddig semmilyen elmarasztalás nem történt, viszont problémafelvetés annál többször. Egyszer el kell jutni a testületnek oda, hogy ha munkavégzésben hibát vagy mulasztást, határidő-módosítást talál, akkor valamilyen számonkérés,
szankció történjen.
A július 31-i bizottsági jegyzőkönyv tanúsága szerint az ügyvezető nem kommunikálta
a fürdő nyitva tartását. Akkor Polgármester úr a következőket mondta jegyzőkönyvbe:
„Lehet látni, hogy szakmailag nincs olyan ember, aki értene a fürdőhöz. Az volna a jó
megoldás, ha ősszel leülnénk és beszélnénk, megbeszélnénk ezeket a dolgokat. Biztos,
hogy egy szakmai vezetőt kell a fürdő élére tenni.” Akkor sem volt kommunikálva a
fürdő nyitva tartása, technikai probléma volt a strandon, s akkor is a facebookon kérdezték egymást a városlakók, hogy nyitva van-e, vagy nem. Meglepetésemre én lettem volna a felelős, aki az ügyvezető asszonynak felhívja a figyelmét arra, hogy kommunikálja
a strand nyitva tartását. Én nem hiszem, hogy egy képviselőnek ez a dolga.
V a r g a Gusztáv polgármester: A köztünk lévő megállapodás alapján egy megadott
határidőre el kell készítenie a fürdő üzleti tervét, azt meg kell valósítania. A Polgárőr
Nap előtt a helyszínen szembesültem azzal, hogy a fürdőben nincs víz, áram, és a büfé
nem működik. Én sem örülök az ilyen dolgoknak, ezért mondta, azt, hogy szeptemberben meg kell fogalmaznunk annak érdekében, hogy a fürdő jól működjön. Vannak pozitívumok is, hiszen korábbi években nem is nyitott ki minden évben, vagy voltak hoszszabb időszakok, amikor zárva volt. A büfé nem működött. Javítottunk a zuhanyozók
állapotán, de nyilván lehetne még szebb és jobb. Azt sem mondom, hogy ne legyen
felelősségrevonás, ha hibázott az ügyvezető. A bizottság javaslata alapján hozza majd
meg a Képviselő-testület a döntését.
Nincs közöttünk vita, én lehet, hogy a feszültséget igyekeztem volna tompítani. Erre tett
kísérletet Csepreghy alpolgármester úr, amikor azt kértük, hogy az ügyvezető próbáljon
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a családdal megegyezni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Végül is intézkedés született, mert 16 órától beengedték a fürdeni vágyókat. Kérem képviselő-társaimtól és Polgármester úrtól, hogy ne a
facebookon levelezzetek. A facebook egy nagyon jó és egyben nagyon rossz dolog.
Olyan személyek akik nem kerültek be a testületbe, és alig pár szavazatot kaptak a lakosságtól, három éve folyamatosan ócsárolják a munkánkat. A Képviselő-testület nagyon sokrétű, igen, nem könnyű velünk együttdolgozni, mert mindannyiunknak van elgondolása, és a város érdekében szeretnénk tenni. Alkalmasak vagyunk a feladatra, és a
ciklust együtt kell befejeznünk.
V a r g a Gusztáv polgármester: Hozzánk is érkeztek olyan jelzések, hogy a város lakossága felháborodott. Az nem a közvélemény, amit Szabó Jánosné, vagy esetleg Kardos Sándor feltesz a facebookra. Ők folyamatosan támadják a munkánkat, azt szeretnék,
ha lemondanánk és új választás lenne. E két személy 86 és 65 szavazatot kapott, míg a
testületben lévő személyek közül a legkevesebb több mint 500 érvényes szavazat. Egymás véleményére hallgassunk. Most magunknak ártottunk azzal, hogy ezt a vitát kivittük a facebookra, ezt saját magam is tanulságként vonom le.
K á l m á n András képviselő: Elfogadom a munkacsoportok létrehozását. Én szombaton 10 órakor a családdal kimentem a fürdőbe annak érdekében, hogy tudjak beszélni
a bérlővel. Tudomásom van arról, hogy Jegyző Asszony véleményezte a tulajdonos és
az üzemeltető között köttetett szerződést, és tudomásom van arról, hogy a tegnapi nap
folyamán ezt Bagdi ügyvéd úr is megtette. Mivel nem hatalmaztak fel arra, hogy álláspontjukat tolmácsoljam, ezt majd Ők megteszik írásban.
Szombaton beszéltem az ügyvezető asszonnyal, megkért, ha már kint vagyok, én beszéljek a bérlővel. Ezt megtettem annak érdekében, hogy a külföldről is érkezett vendégeket gyermekekkel beengedjék a fürdőbe. Ez nem járt sikerrel. Semmi más szándékom
nem volt.
Egyetértek azzal, hogy a facebookos üzengetéseket nem kellett volna megtenni. A zártkörű rendezvényről én csütörtökön a fürdő honlapjáról értesültem. Elvárta volna a lakosság, hogy a rendelkezésre álló, igaz rövid idő alatt valami történjen. Nem történt
semmi, a helyzetet valamiképpen kezelni kellett volna. Ezekre a helyzetekre nem vagyunk felkészülve. Egyetlen politikai önszerveződéssel sem értek egyet, egyel sem tudok azonosulni. Bárki próbál arra rávenni, hogy ezt a ciklust ne vigyük végig, nem vagyok hajlandó, a „csapatot” nagyon jónak tartom, azért vagyunk itt, hogy a városért dolgozzunk.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A kialakult helyzetet akkor annak kellett volna kezelni, aki a szerződést kötötte. Erre felhívtam a figyelmét. Mindkét bizottság munkája biztosan pontos, korrekt lesz. A szeptemberi testületi ülésen ha szükséges lesz, meg
fogjuk hozni a döntéseket. Egyetértek Polgármester úrral abban, hogy több ember is hibázhatott és több hiba is lehetett. Ha valaki jól dolgozik, azt meg kell dicsérni, ha hibázik, felelősségre kell vonni. Bízom benne, hogy ez meg fog történni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Már van egy jelentkező, aki a jövő évben egy hétvégére bérbe kívánja venni a strandot. Már most kell gondolkodni azon, hogy a szerződést
kell-e és hogyan módosítani, a bérbeadást szabályozni kell.
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S z ű c s Judit képviselő: Amennyiben a bizottság vizsgálja a kialakult helyzetet, szeretném, ha az is kiderülne, hogy a nyitvatartási idő módosításáról a Jegyzőt kellett volna-e értesíteni?
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az 1.
sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Fürdőben megvalósult zártkörű rendezvény kivizsgálására munkacsoport létrehozása
301/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete munkacsoportot hoz létre a Borostyán
Strandfürdő és Kempingben 2017. augusztus 5-én
megvalósult
zártkörű
esemény
körülményeinek
kivizsgálása érdekében.
A munkacsoport vezetője: Ádám Andrásné a Kalocsa
Róza Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő bizottságának
elnöke,
tagjai: Kálmán András települési képviselő és Zábrák
Istvánné települési képviselő.
A munkacsoport a vizsgálatról szóló jelentését a
Képviselő-testület 2017. szeptemberi soros ülésére
terjessze elő.
Határidő: azonnal
Felelős: Ádám Andrásné
munkacsoport vezetője
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Világháborús emlékművek felújítása pályázat lebonyolításának vizsgálatára
munkacsoport létrehozása
302/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete munkacsoportot hoz létre az I. világháborús
hadisírok és emlékművek felújítása tárgyában kiírt, HIM16 HF kódszámú pályázat lebonyolítása körülményeinek
kivizsgálása érdekében.
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A munkacsoport vezetője: Papp Zoltán települési
képviselő, tagjai: Szűcs Judit települési képviselő és
Albertus László könyvtárigazgató.
A munkacsoport a vizsgálatról szóló jelentését a
Képviselő-testület 2017. szeptemberi soros ülésére
terjessze elő.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Zoltán
munkacsoport vezetője
Szénási István alpolgármester elment a Képviselő-testület üléséről, Dr. Fritz Izabella
képviselő megérkezett az ülésre. (Jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: Az 5. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Bem utca felújítására fejlesztési hitel felvétele tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni azzal, hogy a határozatba helyesen a „Deák” utca helyett „Bem” utcát
kell írni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, annak módosításával együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Bem utca felújítására hitelfelvétel
303/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
OTP Bank Nyrt-től a Bem utca útfelújítására fejlesztési célú hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint:
- Az ügylet megnevezése: éven túli fejlesztési hitel
- Összege: maximum 10.000.000,- Ft
- A hitel törlesztése: türelmi időt (2018.03.29.) követően negyedévente egyenlő részletekben
- A hitel végső lejárata: 2027. június 30.
- A hitel biztosítéka:
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az érvényes 1-2-16-3300-0262-4 számú jelzálogszerződés, és 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 a meglévő dologi kiadások előirányzata nyújt fedezetet.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 6. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázat előkészítése és benyújtása tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatokat elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Közösségfejlesztési folyamatokra pályázat benyújtása
304/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani a Széchenyi 2020 ke-
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retében megjelent TOP-5.3.1-16 kódszámú pályázati felhívásra. „A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázat összköltsége nem lehet több, mint 210.000.000
Forint. A pályázat keretében igényelt állami támogatás
mértéke 100,00 %.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására irányuló konzorciumi megállapodások
aláírására Végegyháza Község Önkormányzatával, Mezőhegyes Város Önkormányzatával, valamint a Dél-Békés
Mentőcsoport Katasztrófavédelmi Alapítvánnyal.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben írt 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Közösségfejlesztési folyamatokra pályázat előkészítésére ajánlati felhívás közzététele
305/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi
2020 keretében megjelent TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” 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
V a r g a Gusztáv polgármester: A szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a Kossuth utca útalap készítése tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Kérem a műszaki irodát, ha az útalapok elkészülnek, különböző korlátozó táblák kerüljenek kihelyezésre, pl. kamionok ott ne közlekedhessenek, mert akkor hamarosan tönkre is fognak menni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal
egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Kossuth utca útalapjának elkészítése
306/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tekintettel a Kossuth utca földes útszakaszának
állapotára és az ott élő lakosság megfelelő közlekedéssel
kapcsolatos igényeire, útalap megépítéséről dönt a Kossuth utca érintett szakaszán.
A munkálatok elvégzésével megbízza a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Fehér és Fehér Kft-t (Orosháza, Szőlő krt.
9.).
Az építésre összesen bruttó2.556.510.- Ft összeget biztosít. Ebből 1.885.950.- Ft-ot a fejlesztési célú hitelkeret terhére, míg 670.560.- Ft-ot a kivitelező részére értékesített
132 m3 tört beton bevételéből biztosít.
Egyúttal hozzájárul a Kossuth utcai útalapba további 136
m3 saját tört beton biztosítására és beépítésére.
Felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalommal elkészített vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a napelem-park létesítéséhez terület végleges kijelölése tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatokat elfogadni.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Napelem-park kialakításához ingatlanok cseréje
307/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonát képező Mezőkovácsháza, Battonyai
út 2429/3. hrsz. alatti ipari területének bővítése és napelem-park kialakításának lehetőségére meg kívánja szerezni a Mezőkovácsháza 2440. hrsz. alatti terület tulajdoni
jogát. A területért cserébe értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező 0166/2. hrsz. alatti szántó ingatlanát.
Az adásvételekkel kapcsolatos eljárások lefolytatásával
megbízza Dr. Bagdi László ügyvédet. A 2440., és a
0166/2 hrsz. alatti ingatlanokról szóló szerződések aláírására a megegyezést követően felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: szerződés aláírására: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben írt 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Napelem-park kialakításához telekalakítási terv készítése
308/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2440. hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően hozzájárul, hogy a 2440. hrsz., a
2429/3. hrsz., illetve a Rózsa utcát érintően telekalakítási
terv készüljön az előterjesztés mellékletét képező térképvázlat figyelembe vételével.
A telekalakítással és a változás bejegyzéssel kapcsolatos
valamennyi költséget a MVM Hungarowind Szélerőmű
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Üzemeltető Kft. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út
207-209.) fedezi külön megállapodás alapján.
Határidő: - telekalakítás megrendelésére: a 2440. hrsz.
adásvételi szerződésének aláírásakor
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben írt 3. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Napelem-park kialakításához Együttműködési Megállapodás aláírása
309/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2440. hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően az előterjesztés mellékletét képező
Együttműködési megállapodás megkötéséről dönt a MVM
Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel (székhely:
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) A megállapodás
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: aláírásra: a 2440. hrsz. adásvételi szerződésének
aláírását követően
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A Kovácsházi Napok rendezvénysorozat programját
mindenkinek megküldtük, kérem a rendezvényeken minél nagyobb számban vegyünk
részt. Az ünnepi testületi ülés augusztus 20-án, 11 órakor kezdődik.
Tekintettel arra, hogy több tárgyalandó előterjesztés sincs, köszönöm a megjelenést, az
ülést 15 óra 30 perckor bezárom.
K.m.f.
Varga Gusztáv
polgármester

Szabóné Faragó Julianna
aljegyző
Zábrák Istvánné
jkv. hitelesítő

