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20/2017. sz. kt. 

 
 

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

tember 21-én 13 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Csepreghy Elemér alpolgármester 

Szénási István  alpolgármester 
Kálmán András 
Papp Zoltán 
Sütő Lajos 
Szűcs Judit 
Zábrák Istvánné                     képviselők 

 
Távolmaradását bejelentette:  

 
Varga Gusztáv  polgármester 

 
Távolmaradását nem jelentette be:  

 
Dr. Fritz Izabella képviselő 

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 

Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 
Ágostonné Dohányos Ivett  költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán    műszaki irodavezető  
Zatykó Attila   pénzügyi ügyintéző 
Nagyné Csiffáry Anna  gazdaságvezető 
Albertus László   könyvtárigazgató 
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intéz-

ményvezetője 
Kovalik Angéla  Humán Szolgáltató Központ intézményve-

zetője  
Jankó Erzsébet   Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője  
Dr. Bagdi László   ügyvéd  
Kiss Tamás    Projektfelügyelet Kft. operatív igazgatója 
Lipták József  Városgondnokság és Városőrség Egyesület 

elnöke 
Ádám Andrásné   Kalocsa Róza Kft. FEB. elnöke 
Molnár László   Projektfelügyelet Kft. képviselője  
Szentgyörgyi Szilvia  Projektfelügyelet Kft. képviselője  
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Hagya Dorián   FIDESZ helyi szervezet képviselője  
Üsztöke Péter  Sourcing Hungary Kft. közbeszerzési és be-

szerzési szakérője 
Szekeres Lajos  Településgazdálkodási Kft. FEB. elnöke 
 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegy-
ző, Aljegyző asszonyokat, irodavezetőket, intézményvezetőket, meghívott vendégeket, 
érdeklődő állampolgárt.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Varga Gusztáv polgármester úr 
jelezte távolmaradást, Dr. Fritz Izabella képviselő nem jelezte távolmaradását.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyi-
tom.  
 
Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés megkezdése előtt 

� a Mezőkovácsháza 1895. hrsz-ú ingatlan haszonbérlete, 
� a Társulás megszüntetésére megkötendő Megállapodás, 
� TOP-1.4.1-16 pályázattal kapcsolatos döntés módosítása, 
� TOP-1.4.1-16 pályázattal kapcsolatos döntés módosítása, 
� A Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívás keretében benyújtott "Fenntart-

ható települési közlekedésfejlesztési Mezőkovácsházi kerékpárút" megnevezésű 
pályázat előkészítési feladatainak módosításáról, 

� Versenypiaci csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszer-
zésére tárgyában 2018-2019 évre vonatkozóan, valamint a Sourcing Hungary 
Szolgáltató Kft. megbízása a közintézmények energiahatékonysági feladatainak 
támogatása céljából, 

� A Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 62. riasztórendszer kiépítése, 
� a Polgármesteri Hivatal gépkocsivezetőjének autóbusz jogosítvány megszerzése, 
� Az Interreg V-A Románia-Magyarország program 2014-2020 11/B prioritású 

pályázat „A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a Ha-
tékony közigazgatás előmozdítása a törvényi és adminisztratív együttműködés, 
valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatá-
sával” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról, 

� Háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátás biztosítása 
kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.  
  
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 
  

311/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  
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� a Mezőkovácsháza 1895. hrsz-ú ingatlan haszonbérle-
te, 

� a Társulás megszüntetésére megkötendő Megállapo-
dás, 

� TOP-1.4.1-16 pályázattal kapcsolatos döntés módosí-
tása, 

� TOP-1.4.1-16 pályázattal kapcsolatos döntés módosí-
tása, 

� A Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívás kere-
tében benyújtott "Fenntartható települési közlekedés-
fejlesztési Mezőkovácsházi kerékpárút" megnevezésű 
pályázat előkészítési feladatainak módosításáról, 

� Versenypiaci csoportos beszerzési eljárás lebonyolítá-
sa villamos energia beszerzésére tárgyában 2018-2019 
évre vonatkozóan, valamint a Sourcing Hungary 
Szolgáltató Kft. megbízása a közintézmények ener-
giahatékonysági feladatainak támogatása céljából, 

� A Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 62. riasztórendszer 
kiépítése, 

� a Polgármesteri Hivatal gépkocsivezetőjének autóbusz 
jogosítvány megszerzése, 

� Az Interreg V-A Románia-Magyarország program 
2014-2020 11/B prioritású pályázat „A hatóságok és 
résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a Ha-
tékony közigazgatás előmozdítása a törvényi és admi-
nisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok 
és az intézmények közötti együttműködés támogatá-
sával” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyúj-
tásáról, 

� Háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátás biztosí-
tása 

tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-
testület jelen ülése napirendjére vette.   

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a meg-
hívóban közölt, és a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg.  
 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, sza-
vazza 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   
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312/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. szeptember 21-i soros, nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

   
N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-

ról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
tanácskozásokról 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
2.) Beszámoló az Önkormányzat I. félévi költségvetése 

végrehajtásáról 
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
  
3.) A Bagdi Ügyvédi Iroda tájékoztatója az önkormányzat 

érdekében végzett tevékenységéről 
Előadó: Dr. Bagdi László ügyvéd 

 
4.) Egészségfejlesztési Iroda beszámolója féléves 

tevékenységéről 
Előadó: EFI Iroda munkatársai 

 
5.) A Projektfelügyelet Kft. tájékoztatója éves pályázati 

tevékenységéről 
Előadó: Projektfelügyelet Kft. 

 
6.) Előterjesztések 

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj-

tásáról, a két ülés között történt fontosabb esemé-
nyekről, tanácskozásokról 

   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az írásos beszámo-
lókkal 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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313/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 211/2017. (V. 25.), 213/2017. (V. 25.), 
218/2017. (V. 25.), 228/2017. (V. 25.), 249/2017. (VI. 
22.), 290/2017. (VII. 31.), 297/2017. (VIII. 16.), 
301/2017. (VIII. 16.), 302/2017. (VIII. 16.) sz. kt. 
határozatok végrehajtásáról, a polgármester és 
alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről, 
valamint a bejelentésekre tett intézkedésekről szóló 
beszámolókat elfogadja.  

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó igény benyújtása 
tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  

 
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.  
 
  
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény, kiegészítés az elő-
terjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Rendkívüli költségvetési támogatásra igény benyújtása     

     
314/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Magyarország 2017. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 
számú melléklet III. 1. pont alapján támogatási igényt 
nyújt be a rendkívüli támogatás igénylésére. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény benyúj-
tására, valamint nyertesség esetén a megvalósítással kap-
csolatos dokumentumok, megállapodások, támogatási 
szerződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intéz-
kedések megtételére. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Projektfelügyelet Kft. tájékoztatója éves 

pályázati tevékenységéről 
 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Projektfelügyelet Kft. 
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesz-
tési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben lévő határozati ja-
vaslatot elfogadni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Valószínűleg hamarabb készült el a beszá-
moló, mint ahogy kaptunk azóta egy-egy projekttel kapcsolatban végleges választ. Ol-
vasható a beszámolóban olyan, ami még úgy szerepel, hogy „támogatási döntés nincs 
róla”, de esetleg azóta már lehet hogy született döntés.  
 
Az óvodai projektünk újra lett értelmezve. Tegnapi nap folyamán beszéltünk Kiss Ta-
más Projektfelügyelet Kft. operatív igazgatójával és megerősítette, hogy a napirendek 
közül a később következő TOP-os pályázati előterjesztések kapcsán Polgármester úrral 
meg fognak állapodni abban a kérdésben, hogy a beszámítás hogyan és milyen formá-
ban történjen. Igazgató úrnak volt egy javaslata, amelyből az októberi testületi ülésre 
fog előterjesztés készülni.  
 
Beszámoló tartalmazza azokat a projekteket, amelyekben a Projektfelügyelet Kft. köz-
reműködött. Ezek egy része még bírálat alatt van. A zöld város projekt újra beadásra ke-
rült, az óvodát mi szeretnénk újra beadni egy nagyobb összegre, illetve ott kiegészül a 
reformátuskovácsházi óvodával ez a pályázati kör. Valamint a kerékpárutas projekt ese-
tében az eredetileg benyújtott összeget szétbontva, újra, most két pályázatban szerepel-
tetjük.  
 
Van-e kérdés, vélemény, esetleg kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Projektfelügyelet Kft. tevékenységéről tájékoztató  

   
315/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Projektfelügyelet Kft. éves pályázati tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatást megtárgyalta és azt elfogadja. 
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A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Projektfelügye-
let Kft. munkatársainak a mezőkovácsházi TOP pályáza-
tok előkészítésében és benyújtásában végzett munkájukért. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Projektfelügyelet Kft-t, 
hogy az együttműködései megállapodásnak megfelelően 
végezze tovább a munkáját és más operatív programokból 
is próbáljanak meg minél több forrást megszerezni a tele-
pülés részére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Projektfelügyelet Kft-t, 
hogy a még el nem bírált projektek vonatkozásában – a 
projektek pozitív elbírálása érdekében - folyamatosan tart-
sa a kapcsolatot a Békés Megyei Önkormányzat vezetői-
vel, a terület országgyűlési képviselőjével Simonka 
Györggyel, és a Magyar Államkincstárral, mint a közre-
működő szervezet munkatársaival.  
 
Határidő: Kft. tájékoztatására 2017. szeptember 30. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Bagdi Ügyvédi Iroda tájékoztatója az önkor-

mányzat érdekében végzett tevékenységéről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Bagdi László ügyvéd 
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Átadom a szót Ügyvéd úrnak. 
 
Dr. B a g d i   László ügyvéd: A beszámolómat három tárgykörre bontottam. Általános 
jogi ügyek, peres képviseleti okiratszerkesztés és kiterjesztettük a praxisunkat a büntető-
jog területére.  
 
A napelem gyártó céggel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy feljelentést tettünk 
csalás elkövetésének alapos gyanúja miatt. A rendőrök igen alapos vizsgálatot végeztek. 
Megtagadták a nyomozást bűncselekmény hiányában, ami teljesen meggyőző volt, ezért 
nem panaszoltuk meg. A nyomozati anyagból megállapítható, hogy ez a cég egy kon-
zorciumot hozott létre egy másik céggel, amely szakmai befektető volt. Közösen pá-
lyáztak és nem kapták meg a pályázati támogatást. Ilyen módon a napelem gyár nem va-
lósulhatott meg. A probléma ezt követően nem is ezzel van, hanem azzal, hogy az ingat-
lan időközben valaki másnak a tulajdonába került. A rendőrök kérdezték, hogy miért 
nem kötöttünk ki elidegenítési és terhelési tilalmat, azért mert a támogató nyilvánvalóan 
olyan ingatlanra vonatokozott, olyan ingatlan biztosítékot nem fogad el, amelyiken el-
idegenítési terhelési tilalom és jelzálog van. Felvetődött az a kérdés, hogy hogyan to-
vább. Vissza kellene szerezni az ingatlant. Ez már másnak a tulajdonába van, a BL-
IMMO Zrt. tulajdonában. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy az ingatlan-
nyilvántartásban bízva, jogi személy ellenérték fejében szerző tulajdonjogot szerez, még 
esetleg a nem tulajdonostól is. Az ingatlan-nyilvántartás rendben volt, mert a BL-
IMMO Zrt. nevén szerepel. A bejegyzés szerint ellenérték fejében történt az, hogy jóhi-
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szeműlég vagy nem, azt nekünk kellene az adott perben bizonyítani. Egyes hírek úgy 
vélik tudni, de ez egy peres eljárásban kevés, bizonyítani kell nemcsak állítani, hogy va-
lamilyen formában vagy informálisan vagy direkten, ez az illető kapcsolatban volt a 
BL-IMMO Zrt-vel. A másik irány egy kötelmi jogi igény, amikor azt mondjuk, hogy 
nem tud mit kezdeni tulajdoni üggyel, hiszen ezt bíróság előtt nem képviselheti. Akkor 
viszont a telek ellenértékét meg kell próbálni behajtani. Jelenleg ott tartok, hogy ma-
gánnyomozóval tárgyalok két ok miatt. Az egyik az hogy sikerül kideríteni, hogy az il-
lető aki megvette valamiféle kapcsolatban állt a BL-IMMO Zrt-vel. Amikor bizonyítani 
lehet a rosszhiszeműséget és akkor egészen más a szituáció. Akik ezek a személyek, 
akik ebben érdekeltek, soroson nem veszik át a küldött küldeményeket a postáról. „Nem 
kereste érkezéssel” érkezik vissza a küldemény. Egy kicsit tájékozottabb embernek ez 
azt jelenti, hogy ott vannak és léteznek, de postás ott hagyja az értesítést és nem veszik 
át. Mert ha elköltözött volna vagy ismeretlen a címzett, akkor más szituáció lenne. 
A magánnyomozók fognak küldeni egy szerződést, ez viszonylag kis befektetés lenne, 
és próbáljuk felvenni mind a két szálat.  
 
A másik ügy egy felszámoló szervezet. Szintén feljelentést tettünk a mezőkovácsházi 
Rendőrkapitányságon, amit átküldtek a Békés megyei Rendőr főkapitányság Gazdasági 
Védelmi osztályra. Ők rögtön átküldték az adónyomozókhoz. Az egyetlen vagyonát ké-
pező ingatlanra jelzálogjogunk van bejegyezve. Bejelentettük a hitelező igényünket 17 
millió Ft-ra és járulékaira, amit szabályszerűen visszaigazoltak. Majd 40 millió Ft-ra 
meghirdették. Megpanaszoltuk a Gyulai Törvényszéknél, aki úgy látta, hogy nem kell 
szakértőt kirendelni, maradt minden 40 millió Ft-ban. Hét hónappal, egy bizonyos ha-
táridő eltelte előtt ezt a 40 millió Ft-os ingatlant eladták 1 millió Ft-ért. Többször hirdet-
ték és nem kellett senkinek. Mit mond a csődtörvény. Azt mondja a csődtörvény, hogy a 
forgalomban a lehető legmagasabb áron kell eladni. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy 
2 év alatt be kell fejezni a felszámolási eljárást, mai 2017. decemberében fejeződött 
volna be. Ha addig nem sikerül eladni az ingatlant, akkor az történik, hogy át kell adni a 
hitelezőnek. Mivel mi első helyi jelzálogjog jogosultak vagyunk, ezt az ingatlant ne-
künk adták volna át. Közben beszereztünk egy szakvéleményt. Az ingatlan jelenlegi ál-
lapotában 10 millió Ft-ot ér. Neki még lehetősége lett volna, hogy hirdesse, mert 7 hó-
nap állt rendelkezésre és semmit nem kockáztatott volna. Hiszen legrosszabb esetben a 
felszámolás 10 millió Ft-os vagyonértékkel átadja. Ehelyett eladta 1 millió Ft-ért így 9 
millió Ft kárt okozott az önkormányzatnak. A Btk. szerint ha valakit vagyonkezeléssel 
bíznak meg és ebből folyó kötelezettségét vétkesen megszegi, már pedig megszegte. 
Tudomásom szerint az adónyomozók elrendelték a nyomozást ismeretlen tettes ellen.  
 
A beszámolóm harmadik része már derűsebb történet. Özön mennyiségű fizetési meg-
hagyás és ebből adódó végrehajtási eljárás volt folyamatban. Az Ügyvédi Iroda nem 
győzte, amit bejelentettünk az önkormányzatnál és nyitott fülekre találtunk. A progra-
mot átszerveztük. Úgy működik, hogy önkormányzati alkalmazott kezeli ezt az ügyet a 
mi felügyeletünk mellett. Ezúton szeretném Szlanyinka Tamarának megköszönni a 
munkáját. Mára a folyamatban lévő ügyeket is Tamara intézni.  
 
A Nemczov Borivoj kapcsolatos birtokháborítási ügyben próbáltunk megegyezni. 27 
évvel ezelőtt az édesapja szerződés alapján használta az ingatlant. Innentől kezdve az 
elbirtoklás fogalmilag kizárt. Ők elmentek a Battonyai Járás Bíróságra, ahol mi is ott le-
szünk.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Azt szeretném kérni a testülettől, hogy gon-
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dolja végig a következőt. Ügyvéd úr két éve azonos megbízási díjjal látja el a feladatát. 
Ezek a végrehajtási ügyek, amivel folyamatosan itt küzdöttünk korábban, azok most el-
indultak. Nyilván ehhez is az Ő hathatós segítsége kellett. Lehet hogy megérett az, hogy 
Polgármester úr újra tárgyalja a megbízási díját. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslatot elfogadni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Bagdi Ügyvédi Iroda tevékenységéről tájékoztató  

   
316/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bagdi Ügyvédi Iroda éves tevékenységéről szó-
ló tájékoztatóját elfogadja. 
  
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Iroda munka-
társainak az Önkormányzat érdekében kifejtett eredmé-
nyes tevékenységükért. 
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a második naperőmű létesítési szándék tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Bizottság két határozatot hozott. Az egyik határozati ja-
vaslat arról szól, hogy a bizottság legfeljebb kétszer 1,0 ha értékesítését javasolja meg-
osztást követően a 2401/2 hrsz-ú földrészletből azzal, hogy a feltételekben a későbbiek 
folyamán állapodjon meg a Képviselő-testület. 
A 2. sz. határozati javaslat pedig a vételár meghatározásáról szól, amely 8 mFt/ha ösz-
szeget határoz meg. 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Egy olyan cég adott ajánlatot, aki létre fog 
hozni egy projekt céget, aki megvásárolja a telket.  
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A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy ha 5 éven belül 
nem valósul meg a naperőmű, akkor kössünk ki opciós jogot. De ha nem fogja el a 8 
millió Ft/ha-os ajánlatunkat, akkor ez semmisnek tekinthető. Ha elfogadja, akkor innen-
től kellene a részleteken elgondolkodni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Ha a testület úgy dönt, hogy eladja a terüle-
tet, viszont még sem épül rajta semmi, akkor opciós visszavásárlási jog milyen értékben 
visszavásárlási jog? Ha jelzáloggal terhelt a terület akkor mit ér az opciós visszavásárlá-
si jog?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A bizottsági ülésen olyan javaslat született, hogy 
ne előszerződést kössünk az ALBAPART Kft-vel, hanem adásvételi szerződést. Nem 
lehet azonnali adásvételi szerződést, mert nem nekik kellene eladni az ingatlant, hanem 
majd egy később létrehozandó projekt cégnek. Nem is ismerjük a projektcéget, akinek 
majd el kellene adni ezt a földterületet. Akik megkeresték az önkormányzatot, két lehe-
tőséget kínáltak fel. Vagy előszerződést kötünk velük arra vonatkozóan, hogy majdan 
létrejövő projektcégnek az előszerződés alapján el fogjuk adni ezeket a területeket. 
Vagy pedig vételi jogot alapító opciós szerződést kötünk. Nem értem, hogy ez miért két 
különböző alternatíva ebben az esetben. Úgy gondolom, hogyha értékesítenénk, akkor 
elővásárlási szerződést kellene kötni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A vételi jogot alapító opciós szerződés 18 
hónapos joghatályban tartásával együtt kérik a Kft. Ha jól értelmezem, akkor 18 hónap 
múlva kötné meg a végleges szerződést, és valószínűleg akkor fizetne.   
 
P a p p   Zoltán képviselő: Egy hektár szántó Mezőkovácsháza környékén 2,5 millió 
Ft/ha. Ez kivont terület, a kivonás körülbelül ugyanennyibe kerül. Ez terület 5 millió Ft 
lenne, ezért mondott a bizottság 8 millió Ft/ha összeget. Jó lenne, ha megépülne ez a 
naperőmű, hiszen iparűzési adóbevétele az önkormányzatnak és munkahelyeket is te-
remtene.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Az ajánlat leveléből olvasható, hogy „a vételi 
jogot alapító opciós szerződést, amely a joghatályban tartás időszakában az eladó rész-
ről nem volna felbontható és amely, ha a joghatályon belül nem jön létre mindkét fél 
számára további kötelezettség nélkül, automatikusan megszűnik”. Ha 18 hónapon belül 
nem történik semmi, akkor automatikusan megszűnik. Tettünk egy ajánlatot egy cégnek 
8 millió Ft-ra bizonyos szerződéssel együtt, amiben vállalunk mindenféle kötelezettsé-
get. Viszont a másik fél semmit nem vállal. Számomra elfogadható lenne a bizottság ja-
vaslata egy feltétellel, hogy az előszerződés idejében valamennyi összeget ügyvéd jelen-
létében tegyen le.  
 
Dr. B a g d i   László ügyvéd: Itt egy fogalmi kalandozás történt a vevő részéről. Kü-
lönbséget kell tenni az opciós jog, vételi jog és a visszavásárlási jog között. Visszavá-
sárlás fogalmilag akkor képzelhető el, ha egyszer már eladtam. Ez az eladó pozíciójából 
lényeges szituáció. Az opciós jog, a vételi jog, amikor a vevő egyoldalú nyilatkozattal, 
bizonyos időtartamon belül, bizonyos kialkudott összegben megveheti. Van a harmadik 
az előszerződés. A befektető cég lenne, amelyik ezt megszerezné, amelyik még nincs is. 
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A Ptk. ismeri a 3. személy javára kötött szerződést, de az nem a nem létező személy ja-
vára kötött szerződés. Ha előszerződést kötünk, akkor abban benne van az, hogy milyen 
időtartamon belül, milyen összegben, milyen feltétellel kötjük meg a szerződést. Abban 
az esetben, hogyha a felek helyzetében az előszerződés megkötésekor adódott egy olyan 
helyzet, amit akkor, amikor megkötötték az előszerződést, nem láttak előre, akkor nem 
kell megkötni az előszerződést.  
A visszavásárlási jognál pedig az történik, hogy kötök egy adásvételi szerződést úgy 
mint bármikor, és azt mondom, hogy 4 év alatt az objektum nem épül meg, akkor 
ugyanazon az áron visszavásárolom.  
Az opciós szerződés pedig az, hogy megkötök egy adásvételi szerződést, amiben szere-
peltetem, hogy mennyi időnek kell eltelni, meddig lehet ott állni, 1 év, két év és ezt fel-
jegyeztetem az ingatlan nyilvántartásban, a tulajdoni lapon szereltetik, hogy ez az ingat-
lan Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonát képezi. A teherlapon fel van ír-
va, hogy kinek legyen opciós joga. Ki az, aki a szerződés szerinti tartalommal egyoldalú 
nyilatkozattal megvásárolhatja az ingatlant. Ha az időszak eltelik, akkor vége, törlik a 
tulajdoni lapon.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Ők hajlandóak lennének bérbe venni ezt a 
telket?  
 
S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Erről nem volt egyeztetés.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Ha mi eladjuk 8 millió Ft-ért ezt az ingatlant, akkor 
ne gondolkodjunk opciókban.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom az előterjesztés szerint megfogal-
mazott határozati javaslat elfogadását az alábbiak szerint: a területeket adásvételi elő-
szerződés szerint értékesítjük 8 millió Ft/ha-os vételáron.  
Kérem Jegyző asszonyt, hogy pontosítsa a határozati javaslatot.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A határozati javaslat első és a második mondata 
változatlan formában maradhat. A harmadik mondat a következőképpen szerepeljen a 
határozati javaslatban: „A területeket adás-vételi szerződés alapján, területenként 8 mil-
lió Ft/hektáros vételáron kívánja értékesíteni az ALBAPART Kft. (székhely: 8000 Szé-
kesfehérvár, Erzsébet út 76.) részére”. Valamint még beleírhatjuk, hogy az októberi so-
ros testületi ülésre az adásvételi szerződés kerüljön vissza. A határozati javaslat többi 
része változatban formában javasolt elfogadni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással– az aláb-
bi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Naperőmű létesítése  
 

317/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tulajdonát képező Mezőkovácsháza, belterület 
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2401/2. hrsz. alatti, szántó művelési ágú földrészleten tá-
mogatja fotovoltaikus erőmű megvalósítását. 
 
Az ingatlanból megosztás után legfeljebb kétszer 1,0 ha 
nagyságú területet kíván biztosítani e célra a vételi ajánlat 
mellékletét képező változási vázrajz tervezet szerint.  
 
A területeket adás-vételi szerződés alapján, területenként 
bruttó 8 millió Ft/hektáros vételáron kívánja értékesíteni 
az ALBAPART Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Er-
zsébet út 76.) részére. 
 
A szerződés-tervezet előkészítésére felkéri az 
ALBAPART Kft-t. A szerződésben fentieken kívül ren-
delkezni kell a területek megközelítését biztosító út telek-
alakításáról, az ezzel kapcsolatos területszerzésről és ki-
építéséről. 
 
A szerződés tervezetét és a megosztáshoz való hozzájáru-
lást a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 
Határidő: kérelmező tájékoztatására: 5 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 23. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Fürdőben megvalósult zártkörű rendezvény körülményeinek kivizsgálása tárgyá-
ban készült.  
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni.  
Az 1. sz. és a 3. sz. határozati javaslatot elfogadta a bizottság, a 2. határozati javaslatot 
pedig nem javasolja elfogadásra a testületnek.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Ennek az előterjesztésének a zárt ülésen való megtár-
gyalását az Ügyvezető asszony nem kért.  
Az 1. sz. és a 2. sz. határozati javaslat elfogadásra került, a 3. sz. viszont nem.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem az Ügyvezető Asszonyt, hogy nyilat-
kozzon, hogy kéri-e az előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalását. 
 
J a n k ó    Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője: Nem kérem a zárt ülésen történő 
megtárgyalást, viszont szó szerinti jegyzőkönyvezetést kérek.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Azért kértem ügyvéd urat, mert a bizottsági 
ülésen többször elhangzott, hogy nem egészen egyértelmű. Ő volt az, aki nyilatkozott 
ebben a jogi kérdés alá tartozó szerződésben. Számomra egyértelmű volt, többötöknek 
nem volt egyértelmű. Elhangzott egy javaslat az Ügyrendi Kulturális és Szociális Bi-
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zottság ülésén. Azt is megkérdeztem ügyvéd úrtól, semmi akadálya nincs annak a javas-
latnak. Annyira nincs semmi akadálya, hogy törvény nem tiltja. Simán lehet bármilyen 
figyelmeztetést adni.  
Átadom a szót Kálmán András képviselő úrnak. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: Elolvastam azt a levelet, illetve tájékoztatót, amit az Ügyve-
zető asszony testületi ülés előtt eljuttatott hozzánk. Úgy gondolom, hogy ez továbbra 
sem terjed ki arra egyébként, amit a megalakított munkacsoport érdemben vizsgált. A 
bérbeadás érintette a nyitvatartási időt. Innentől kezdve úgy gondolom, hogy a nyitva-
tartási időn kívül az Ügyvezető asszony, hogy milyen rendezvényt vagy egyéb progra-
mokat szeretne megvalósítani, ezzel nem foglalkozunk. Egyetlen egy dolog mellett nem 
tudok elmenni, hogy abban időben rendes nyitva tartás volt. A tulajdonos, mint az ön-
kormányzat üzemeltetési szerződéssel átadta a fürdőt a Kalocsa Róza Kft-nek. Ebben az 
időtartamban úgy gondolom és a jegyzőkönyvek alapján többen is megerősítették ezt a 
tényt, nyitva tartási időben nem adjuk bérbe a strandfürdő kempinget fürdőmesterrel, 
mindennel együtt. Azokat a tapasztalatokat, ami a dinnyefesztivállal kapcsolatban le 
van írva, elfogadom, meg a bevételeket. Mindent elfogadok. Ezt az egyet nem tudom el-
fogadni, hogy volt egy rendes nyitvatartási idő.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Én is had mondjam el a saját tapasztalatomat, 
véleményemet, talán annál az apropónál fogva is, hogy Polgármester úr távollétében 
ezen az ominózus péntek, szombaton nekem kellett volna hathatósabb intézkedést tenni. 
A hathatósabb intézkedéssel kapcsolatos kérdéseket a munkacsoporttól megkaptam, úgy 
gondolom, hogy megválaszoltam. De azt legalább hagy mondjam el, hogy röviden mi is 
történt ott pénteken és szombaton. Csütörtökön esete láttam meg egy internetes hirdetést 
miszerint zárva lesz a strand zárkörű rendezvény miatt. Pénteken reggel Szénási István 
alpolgármester úrral beszélve, Jegyző Asszonyt megkérdezve egyikünk sem tudott a 
zártkörű rendezvényről. Tekintettel arra, hogy a Kft. bérleti szerződésében van egy 
olyan pont, hogy mindenféle bérleti üzem tovább bérbeadása csak a testület írásbeli en-
gedélyével lehetséges. Ilyen nem történt, ezt állapítsuk meg. Nem hogy nem történt írás-
beli engedély, hanem még csak tájékoztatás sem történt a testület felé írásban, hogy 
bérbe adtam egy zárkörű rendezvényre a strandot. Ezek után kértem az Ügyvezető asz-
szonyt, hogy az akkori rendkívüli hőségriadóval kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot 
Jegyző asszonnyal, egyeztessék le hogy a hőségriadó kapcsán milyen elvárások vannak, 
aminek meg kell feleljünk és a zárt körű rendezvény nem e tiltja, nem e ütközik ezekben 
az elvárásokban. Jegyző asszony azt a tájékoztatást adta, hogy nem, nincsen a fürdőre 
vonatkozóan semmi olyan előírás hőségriadó kapcsán, ami kötelezővé tenné, hogy le-
gyen nyitva. Ezek után kértem Jegyző asszonyt és az Ügyvezető asszonyt, hogy próbál-
ják elérni azt, hogy a bérbevevővel valamilyen szintű konstruktív megállapodás jöjjön 
létre. Megkérdeztem Polgármester urat is, hogy tudott-e a bérbeadás tényéről. Ő is azt 
mondta, hogy nem tudott. Se nem tájékoztatták, se nem tudott, ő nem adott semmiféle 
hozzájárulást ehhez. Szombaton a kialakult körülményekre tekintettel ismételten felhív-
tam Jegyző asszonyt, mivel nem voltam Mezőkovácsházán. Majd szintén beszéltem 
Szénási István alpolgármester úrral. Ő mondta, hogy volt kint a fürdőben és gyakorlati-
lag zárva van, le van lakatolva a kapu. Majd képviselők közül többen felhívtak. Látva a 
kialakult helyzetet, próbáltam elérni telefonon az Ügyvezető asszonyt, ez nem sikerült. 
Majd nagyjából fél 12 körül felhívtam polgármester urat, hogy én nem tudok intézked-
ni, az Ügyvezető asszonyt nem tudom elérni. Kérem, hogy akkor intézkedjen Ő ebben a 
kérdésben, mert én képtelen vagyok. Ő ezt tudomásul vette és gyakorlatilag én utána 
„nem foglalkoztam” ezzel az üggyel. Bár láttam a fejleményeket. Polgármester úr tájé-
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koztattam a fejleményekről is. Arról is, hogy egyáltalán milyen a helyzet. Azt még el 
kell, hogy mondjam, hogy volt egy vizsgálat. Majd meg fogom kérdezni a vizsgálatot 
vezető elnök asszony véleményét is, vagy hogy kiegészíteni valója van-e. Az többször 
elhangzott a bizottsági ülésen, hogy nem egészen egyértelmű a szerződésből az, hogy 
bérbe adhatja-e. had kérjem Ügyvéd urat ismételten, hogy azt a nyilatkozatát, amit meg-
tett a bizottsági ülésen, esetleg annak tudatában, mert láttam, hogy megkaptad azt a le-
velet, én még nem tudtam elolvasni, hogy akkor ez mennyire egyértelmű vagy mennyire 
nem hogy bérbe adhatta volna vagy sem. Vagy ha bérbe adhatta volna, akkor hogyan 
adhatta volna bérbe. Számomra egyértelmű az a nyilatkozat, amit itt leír, de mivel most 
ezt így össze tudtam kapcsolni a két napirendet, had kérjelek, még hogy egy pár mon-
datban, ezt bérbe adhatta volna vagy sem.  
 
Dr. B a g d i   László ügyvéd: Az álláspontom, hogy nem adhatta volna bérbe, de nem 
adta bérbe. Azt látom, hogy itt fogalmak és kategóriák vészesen keverednek és ebben a 
labirintusban igazán nehéz eligazodni. Miközben csak meg kell találni a helyes jogi 
megoldást, és ez megvan. Az első, amit szeretnék elmondani, nézzük meg anyagi jogvi-
szonyt. Haszonkölcsön szerződés van az önkormányzat és a Kft. között, ami leegysze-
rűsítve azt jelenti, hogy ingyenesen használhatod az ingatlant, bizonyos szolgáltatási cé-
lokra. Le van írva, hogy milyen egyéb tevékenység végezhető még a fürdőben. Azonban 
ebből a haszonkölcsön szerződésből egy valami világosan látszik, hogy itt az nem cél, 
hogy kereskedelmi tevékenység legyen, meg egyéb dolgok legyenek. Hanem az eszköz 
arra, hangsúlyozom, hogy nem cél, hanem eszköz arra, hogy a fürdő működjön, mert 
egyébként ez hozzá tartozik azokhoz a mellékszolgáltatásokhoz, ami a fürdő és a napo-
zás mellett van, a fürdőben végezhető tevékenység. Ha ezt értjük és elfogadjuk, akkor 
jön a következő dolog. Abban az anyagban az van, hogy egy családnak bérbe adták. Hát 
kérem nem adták bérbe. Ezek ugyanúgy szolgáltatást vettek igénybe, mint akik szintén 
szolgáltatást vettek volna igénybe, hogyha a fürdő nem lett volna bezárva. A bérlet azt 
jelenti, hogy az elidegenítés és a megterhelés kivételével teljes körű használattal bírok. 
Itt nem arról volt szó. Itt arról volt szó, hogy jöttek és használták azokat a szolgáltatáso-
kat, amit egy ilyen fürdő biztosít. Ha ez nem bérlet volt, akkor mi volt? Akkor egy 
ugyanolyan „vállalkozási szerződést” kötött a Kft. ezzel a családdal, mint azzal a bár-
melyik fürdőzővel, aki oda ment volna. A fürdő bizonyos szolgáltatást igénybe vevők 
elől be volt zárva. Ez a probléma. Bizonyos szolgáltatást igénybe vevők elől el volt zár-
va. Már pedig kereskedelmi törvény kimondja, hogy a közszolgáltatásra nyitva álló léte-
sítmény esetében, ha csak nincs zárva, záróra vagy egyéb eseményen kívül, szerződés-
kötési kötelezettség van. Ha oda megyek a fürdőbe és nem vagyok undorító, fertőző be-
tegségben szenvedő akkor velem szerződést kell kötni, bemehetek a fürdőbe. A problé-
ma az volt, hogy a fürdő nem volt nyitva. Egyes szolgáltatást igénybe vevők számára 
nyitva volt, még mások számára nem volt nyitva. Amikor a bizottsági ülésen erről be-
széltem, akkor mondtam azt, hogy lehet ebből nagyobb bevétel volt, mint hogyha 
egyébként nyitva lett volna a fürdő. De most nem ez volt a kérdés, nem erre kellett vála-
szolni. Ezt majd akire tartozik mérlegeli. Egy biztos, hogy a szerződés arról szól, hogy 
nyitva tartási időben a fürdőnek nyitva kell lenni. Itt tévútra a bérleti jogviszony vezet. 
Ez a család itt semmit nem vett bérbe, fogalmilag kizárt. A bérlet esetén a bér kizáróla-
gos használata a bérlőé, de nemcsak úgy hogy azt üzemelteti vagy mozgatja, az valami-
lyen minden egyes része, amit ez a szolgáltatás, vagy objektum nyújtani tud, azt hasz-
nálhatja az elidegenítés és megterhelés kivételével. Itt arról volt szó, hogy ugyanúgy 
vállalkozási szerződés lett kötve egy családdal a szolgáltatások igénybevételére, mint 
abban az esetben, hogyha egyenként jöttek volna a fürdőző vendégek. A probléma az 
volt, hogy bizonyos fürdőzők vendégek jöttek, mások meg nem jöhettek, mert ki voltak 
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zárva, holott szerződéskötési kötelezettség lett volna. Mert csak abban az esetben nem, 
ha az általam felsorolt kizáró okok valamelyike bekövetkezik. Ilyen alapon bármely 
fürdőző mondhatta volna azt, hogy kérem egyedül akarok fürödni. Vállalkozási szerző-
dés volt, egyeseket kizártak, mások fürödhettek. Innentől kezdve a bizottságnak a tiszte 
hogy megítélje, hogy ez mennyire kompatibilis azzal a szerződéssel, amely arról szól, 
hogy fürdőt tartsál nyitva és biztosítsd ezt a szolgáltatást.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Egy picit más megvilágításba került a törté-
net. Úgy gondolom, hogy az alapprobléma, az adott, hogy nem volt nyitva, zárva volt a 
fürdő. A szolgáltatást nem vehette igénybe mindenki egységesen.  
 
S z ű c s    Judit képviselő: Átvitt értelemben csatlakoznék ehhez a napirendhez, még-
hozzá azért mert az egyik megállapítása a munkacsoportnak az volt, hogy a fürdő zárva 
tartásáról szóló tájékoztatás későn, nem megfelelő fórumokon, nem kellő formában, 
nem elég széles körben történt meg. Miután Polgármester úr többször is felhívta a testü-
let és a lakosság figyelmét, hogy példaértékű az a kommunikáció, amit a Négy Évszak 
Óvoda és Bölcsőde olykor a facebookon megvalósít, bátorkodtam a Borostyán fürdő és 
kemping közleményét az általam létrehozott nem hivatalos Négy Évszak Óvoda és Böl-
csőde oldalán szóról szóra mindenféle komment nélkül megosztani. Még pedig az volt a 
célja ennek a közleménynek, hogy a III. sz. feladat-ellátási hely szülői közössége, még-
pedig azok, akik esetleg szombaton kilátogattak volna a strandra, semmiképpen ne in-
duljanak el a 40 fokos melegben. Azt gondoltam, hogy azon az oldalon, amit én keze-
lek, és ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy azokat az eseményeket, azokat a prog-
ramokat, azokat a rendezvényeket népszerűsítsem a szülői közösség számára. A Táj-
házban gyereknap van, a tűzoltóságon fogadják a gyereknapon a szülőket és gyerekeket, 
hogy július 2-án beindul a Borostyán fürdőben az úszásoktatás. Mindenféle fajta közér-
deklődésre számot tartó információt megosztok a szülői közösséggel. Ez 130 embert ért 
el, többek között Polgármester úr is arról az oldalról, Alpolgármester úr is arról értesült. 
Ezen az oldalon, ezen a poszt alatt semmiféle rágalmazó hadjárat, semmiféle negatív 
megjegyzés nem volt. Nem ezen az oldalon ment az adok, veszek, kapok. És mégis Pol-
gármester úrtól megkaptam a hangulatkeltő titulust, amit akkor és most is visszautasí-
tok. A tanévnyitó vezetői értekezleten nem tudtam részt venni. Viszont megkaptam azt 
az üzentet, hogy a facebookot nem lehet használni csak arra, hogy a gyerekekkel kap-
csolatos történéseket a város lakosságával vagy a szülői közösséggel tudassam. Azt 
gondolom, hogy nem vétettem egyáltalán, sőt segítettem a fürdő hiányos kommunikáci-
óját még szélesebb körben terjeszteni. Nem okoztam kárt senkinek. Azt gondolom, 
hogy az a kommunikáció, amit önként a szabadidőben, azért mert nem tartom kielégítő-
nek sem a városi oldalt, sem a városi honlapot, sem a fürdő oldalát, sem a Négy Évszak 
Óvoda hivatalos oldalát nekem ehhez jogom van. Nyilván hogyha lesz egy olyan sza-
bályzat, és azt mondják, hogy ez az oldal, amit én hoztam létre, ez az óvoda hivatalos 
oldala, akkor létre hozok majd egy olyan oldalt, ami nem az óvoda nevéhez kapcsoló-
dik, de még is el fogja érni a III. sz. óvoda szülői közösségét, vagy azt a réteget, aki fi-
gyelemmel kíséri a működésünket, a tevékenységünket és naprakész információkat sze-
retne. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon rosszul esett Polgármester 
úrnak ez a véleménynyilvánítása és az is, hogy a demokráciában, a szólásszabadságban 
szabályozni szeretné azt az oldalt, amit a szabadidőmben, a jó szándékomból a város la-
kossága érdekében és a szülői közösség érdekében hoztam létre. Ezt teljes mértékben 
méltánytalannak tartom.  
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S z é n á s i   István alpolgármester: Azokra a telefonbeszélgetésekre szeretnék utalni 
Elemér, amikor mi beszélgettünk. Én mondtam neked, hogy ha ma kinyittatjuk a stran-
dot, akkor lehet, hogy ma nem arról beszélünk, hogy miért nem volt nyitva, hanem ak-
kor itt van egy olyan 500-1000 Ft-os kiadásunk, amiért bepereltek volna. Nem tudtam 
megállapítani azt, ha most kimegyek kinyittatom, de az ügyvéd úr is jelzi az írásában, 
hogy ők nyugodtan fordulhattak volna bírósághoz. Nem vagyoni kártérítés szerint, az 
nekünk pénzbe kerül 500 Ft-ba. Akkor jogosan kérdezhettétek volna, hogy miért nyitat-
tam ki a strandot, amikor 1 millió Ft-ba kerül. Ha azt az oldalát nézzük, hogy 550 eFt, 
igaz nem azt a célt szolgálta a strand, amit az ügyvéd úr és Kálmán András képviselő úr 
kifejtett, hogy nem mindenki látogathatta, hanem csak egy bizonyos csoport látogatta. 
Úgy gondolom, hogy ebből le kell vonni a tanúságot a jövőre nézve. Kell egy olyan 
szerződést kötni, a testület dönt mindig róla, ezt is mi döntöttük el, mi írtuk alá. Vannak 
ezekben olyan pontok, amelyek kétségeket adnak, kizárja egyik a másikat. Az lenne a 
kérésem, hogy készüljön egy olyan szerződést, amiben jogi dolog nem fognak adódni. 
Ha a testület mindent át akar venni, akkor vegyen át, üljön össze, adja ki a vállalkozást 
vagy pedig ne adja ki. Mindent a testület állapít meg. Ezt a szerződést is mi írtuk alá. 
Ennek a szerződésnek mi vállaljuk a következményeit, nem csak az ügyvezető asszony. 
Ha most megkérdeznék Mezőkovácsházán nem sokan emlékeznének rá, azon a napon 
lehet hogy sokan emlékeztek rá, hogy nem volt nyitva a strand. Még egyszer elnézését 
kérünk azoktól az emberektől, akik részt akartak venni a strandon a nagy meleg miatt, 
de nem tudtak. A jövőben ezeket kerüljük el, próbáljunk egy olyan szerződést készteni 
az üzemeltetővel majd, hogy mindent mi fogunk meghatározni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Az az érdekes szituáció állt elő, hogy ismé-
telten a testület foglalkozik olyannal, amivel nem biztos, hogy neki kellene. Ismételten a 
testület nevében te kérsz bocsánatot, amikor nem neked kellene. Akinek kellene az meg 
nem teszi. Bizottsági ülésen felmerült egy írásbeli figyelmeztetés lehetősége. Ezt ügy-
véd úrral megbeszéltem, elvileg nincs akadálya. Kaptatok Polgármester úrtól valami-
lyen szintű e-maileket. Beszéltem vele mai nap folyamán, a következőt mondta nekem. 
Ő megbeszélte Jankó Erzsébettel a szóbeli figyelmeztetésnek a tényét. Szeretné, hogyha 
szóbeli figyelmeztetés lenne, azzal a kitétellel, hogy a polgármesteri hivatal vezetése 
Jankó Erzsébettel és a Jegyző asszonnyal, Aljegyző asszonnyal leülve, nyilván ezt a 
helyzetet, ami kialakult oldja meg és a szerződéseket tárgyalja újra. Polgármester úr ja-
vaslatában a mai nap folyamán ezt fogalmazta meg, ezzel a kitétellel, hogy az Ügyveze-
tő asszonnyal a kialakult helyzet tisztázására, mert úgy gondolom, hogy azon felül, 
hogy azon a napon zárva volt a strand, azért itt már most a testület egyes tagjai és az 
Ügyvezető asszony között ki kell mondani, hogy van egy bizonyos kialakult helyezet. 
Azt mondta nekem Polgármester úr számára is elfogadhatatlan az, hogy egy kritikus 
helyzetben nem veszi fel az ügyvezető asszony a telefont stb. Ezt szeretné pontosítani. 
Hasonló javaslatot fogok tenni más előterjesztésekre is. Polgármester úr erre kéri a tes-
tületet.  
 
J a n k ó    Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője: Mindkét bizottsági ülésen elhang-
zott, hogy én úgy érzem, hogy a szerződésnek megfelelően cselekedtem. Volt jogosult-
ságom bérbe adni még ha Ügyvéd úr azt mondja, hogy nem adtam bérbe. Úgy gondo-
lom, hogy bérbe adtam a strandot augusztus 5-én. Szeretném idézni a szerződésben a 
3.5 pontot, hogy „a Kft. az ingatlanokat albérletben, a strand és kemping tevékenység 
folytatását más 3. személy részére át nem adhatja”. Én nem adtam át 3. személynek, 
hogy strandot üzemeltessen. Én bérbe adtam egy családnak közösségi célból. Továbbra 
is ezt tartom fent. Ugyanúgy mindenki megkapta a beadványomat és abban is fenntar-
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tom azt, hogy bérbe adtam és jogosult voltam bérbe adni és nem kellett tájékoztatom a 
testületet vagy Polgármester urat. Az Alpolgármester úr elmondta, hogy mi történt azon 
a péntek és szombati napon. Szombaton valóban felhívott Alpolgármester úr és én nem 
vettem fel abban a pillanatban a telefont, de én visszahívtam telefonon. Annyit mondott, 
hogy a temetőben ülnek emberek és ennyit közölt velem. Közöltem vele, hogy kime-
gyek a strandra és megnézem, hogy mit tudok tenni az ügy érdekében. Az nem igaz, 
hogy nem hívtam vissza az Alpolgármester urat. Amit mondott Alpolgármester úr, va-
lóban a beadványt elküldtem Polgármester úrnak és megegyeztünk abban, hogy szóbeli 
figyelmeztetés nem fogadom el, mert én úgy érzem, hogy nem adtam jogosulatlanul 
bérbe a strandot. Valóban lehet, hogy későn tájékoztattam a város lakosságát, hogy a 
strandon zártkörű rendezvény lesz. De azt is gondolom, hogy azon a napon csütörtöktől 
péntekig több mint 3 ezren látták a facebookon bejegyzéseinket. Mezőkovácsházán 
5500-án, a lakosság több mint fele tudott arról, hogy be lesz zárva a strand és volt még 
idejük arra, hogy ha szombaton azt tervezték, hogy a mezőkovácsházi Borostyán stran-
don szeretnék eltölteni a szombatot, még meg tudták oldani az a problémát, hogy eset-
leg eljöjjenek. Azt is gondolom, hogy nagyon méltánytalannak tartom, hogy mit Ügy-
vezető igazgató itt vagyok és hátrányos megkülönböztetés ér, mert az önkormányzatot 
képviseli egy ügyvéd, engem nem képvisel jogi személy. Saját magamat tudom képvi-
selni. Nem vagyok jogi végzettséggel rendelkező személy. Továbbra is fenntartom azt, 
hogy vélt jogosultságom bérbe adni a strandot és úgy, ahogy a beadványban le van írva, 
azt tartottam szem előtt, hogy biztos bevételt szerezzek a Kft-nek. Hogyha decemberben 
megkötöm a szerződést, ilyenkor nem lehet tudni, hogy milyen időjárás van. Hogyha 
azon a napon hűvös van, senki észre nem veszi, hogy be van zárva a strand. Abban az 
esetben 150 ezer Ft tiszta bevétel szerzek a Kft-nek.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Igen, igazad van, visszahívtál 11 óra után fél 
4-kor. Egyetlen egyet szeretnék reagálni a hozzászólásodra. Roppant mód sajnálom, 
hogy nem az történt most, hogy odaállsz és azt mondtad volna, hogy elnézését kérek a 
lakosságtól. Ennyit kellett volna tenned. Most ismételten a testületet vádolod, az ügyet 
kirobbantó testületet vádolod, ezt nagyon sajnálom. Az ügyvéd úr nem azért van itt, 
nem kértem jogi képviseletet. Azt kérdeztem meg, hogy azt az állítást, amit a bizottság 
leírt, azt ő hogyan érzi. Semmi másra nem kértem az Ügyvéd urat. Biztosan teljesen 
igazad van, egyébként most felmerült egy kérdés bennem. Polgármester úr nekem azt 
mondta, hogy állítólag ti megbeszéltétek, hogy akkor szóbeli figyelmeztetés és ezt elfo-
gadod. Most meg azt mondtad, hogy nem. Nagyon sajnálom, javaslom az írásbeli fi-
gyelmeztetés T, ezért. Nagyon unom ezt az egészet, mert továbbra is ugyanaz a cirkusz 
van, mint ami ezt az egészet körbelengi, hogy te senkinek semmit nem ismersz el, min-
denért más felelős és egyáltalán mit képzelünk mi. Itt tartunk most, nagyon sajnálom, és 
nem fogok többet szót adni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Először is az Ügyvéd úr nem képviselet bennünket, mi 
megkérdeztük az jogi véleményét és elmondta. Nem te miattad jött ide, hanem egyéb 
jogi ügyek miatt, mert neki is beszámolója volt. Tanácsot kértünk tőle, hogy ő erről mit 
mond.  
A nyitvatartási időt nem tartottad be. Kiadhattad volna úgy, hogy betartod a nyitva tar-
tási időt és más is bemenet a strandra vagy nyitvatartási időn túl. Nem történt megfelelő 
időben a tájékoztatás, csütörtök két nappal szombat előtt van, és nem elég széles kör-
ben. Azért csak szóbeli figyelmeztetést kértem, mert úgy gondolom, hogy nem volt 
rosszhiszemű ez a szerződéskötésed, jót akartál, pénzt akartál szerezni a strandnak. De 
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azt is el tudom fogadni, amit Alpolgármester úr mondott, hogy ha egyszer megbeszéltél 
valamit Polgármester úrral, akkor úgy gondolom, hogy ahhoz tartani kellene magunkat.  
 
S z ű c s    Judit képviselő: Jogszerű ide, jogszerű oda. Decemberben meggondolatlanul 
úgy gondolni, hogy lehet hogy rossz idő lesz és lehet hogy dinnyefesztivál lesz és lehet 
hogy nem lesz bevétel és leírni ebben a beadványban, hogy „eljárásom senkinek nem 
sértette az érdekeit”. De igen, Mezőkovácsháza város lakosságának igen is sértette az 
érdekeit. Igen valóban nincs benne egyetlen egyszer sem, hogy elnézését kérek a testü-
lettől, meg esetleg nem jól végzetem a munkámat, elnézését kérek a város lakosságától 
és elnézését kérek dél-békésnek annak a részéről, akik Mezőkovácsházára fürdőzés 
szándékával idejöttek és 2-4 órát kellett hogy várjanak, hogy a visszafelé vonattal, busz-
szal sőt volt aki kerékpárral jött, vissza tudjanak menni. Mi az, hogy nem sértette senki-
nek az érdekeit? De igen és etikátlan volt. 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye az 
előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslat-
tal, 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: Kalocsa Róza Kft-vel kötött haszonkölcsön szerződés felülvizsgálata  
 

318/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy: 
1. a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött 

Haszonkölcsön szerződés kerüljön felülvizsgálatra és a 
témában az októberi soros ülésre készüljön 
előterjesztés, 

2. a Kft. által használt szerződés minták az Önkormányzat 
jogi képviselője által kerüljenek felülvizsgálatra. 

 

Határidő: 2017. október 19. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, Jankó Erzsébet 

ügyvezető 

 

Dr. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Tájékoztatom a testületet, hogy az SZMSZ 15. §-a 
szerint a fegyelmi ügyben hozandó döntéshez – az előterjesztésben foglaltaktól eltérően 
- minősített többségű „igen” szavazat szükséges.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Tekintettel arra, hogy a 2. sz. határozati ja-
vaslat esetében volt egy módosító javaslatom, így ezt teszem fel szavazásra.  
Kérem, aki azzal egyetért, hogy az ügyvezetőt írásbeli figyelmeztetésben részesítsük, 
szavazza meg.   
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – a ja-
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vaslatot nem fogadta el. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 
fő.) 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom az előterjesztés szerinti 2. sz. hatá-
rozati javaslat elfogadását.  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 
fő.) 
Tárgya: Jankó Erzsébet ügyvezető szóbeli figyelmeztetésben részesítése  
 

319/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. ügy-
vezetőjét, Jankó Erzsébetet szóbeli figyelmeztetésben ré-
szesíti a fürdő jogosulatlanul történő bérbeadása, a Képvi-
selő-testületnek a bérbeadásról való nem tájékoztatása, va-
lamint a fürdő zárva tartásának nem megfelelő kommuni-
kálása miatt. 
 
Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a jövőben a szerző-
dések megkötésénél nagyobb gondossággal járjon el, va-
lamint gondoskodjon a strand és kemping honlapjának és 
facebook oldalának folyamatos karbantartásáról. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A 3. sz. határozati javaslatot a következő-
képpen javaslom elfogadni: Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri Varga Gusztáv polgármestert, hogy az alpolgármesterek (én ezt nem 
vállalom), tehát csak Szénási István alpolgármester és a jegyző bevonásával készítsen 
intézkedési tervet a rendkívüli helyzetek kezelésére, az elkészült tervről az októberi so-
ros ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Kérem, aki az általam javasolt módosítással elfogadja a 3. sz. határozati javaslatot, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Intézkedési terv készítése rendkívüli esetek kezelésére  
 

320/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri Varga Gusztáv polgármestert, hogy 
Szénási István alpolgármester és a jegyző bevonásával ké-
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szítsen intézkedési tervet a rendkívüli helyzetek kezelésé-
re, az elkészült tervről az októberi soros ülésen tájékoztas-
sa a Képviselő-testületet. 
 
Határidő: 2017. október 19. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 7. sz. szóbeli előterjesztés tárgya-
lását, mely a Versenypiaci csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia 
beszerzésére tárgyában 2018-2019 évre vonatkozóan, valamint a Sourcing Hungary 
Szolgáltató Kft. megbízása a közintézmények energiahatékonysági feladatainak támoga-
tása céljából tárgyában készült.  
Az előterjesztést Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
szóbeli előterjesztést. Az 1. sz. határozati javaslatot kiegészítettük, hogy az összes „be-
vonható” fogyasztási helye vonatkozásában.  
 
A 2. sz. határozati javaslatot pedig az alábbiak szerint módosítottuk: "előirányzott" szó 
törlésre került. A szerződést 2018. január 01-től javasolja módosítani. 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mi indokolja az összeg emelését?  
 
Ü s z t ö k e   Péter Sourcing Hungary Kft. közbeszerzési és beszerzési szakérője: 5 éve 
dolgozunk Önökkel. Az emelés azzal függ össze, hogy van egy törvény, amit a város-
nak is el kell végezni, ez a közintézmények energiahatékonysági feladati nevű munka, 
ami a jelenlegi és kizárólag az energia-beszerzésről szóló szerződésünk nem tartalmaz-
za, sem a munkafolyamatot, sem egyéb részeket. A kettő így függ össze, hogy mi javas-
latot, illetve ajánlatot adtunk az Önök részére ezáltal, hogy ilyen összeg emelésével to-
vább tudjuk vinni és egybe tudjuk olvasztani ezt a két szerződést. A kettő szorosan ösz-
szefügg. Az egyik a törvény által elvégzendő feladat, az 5 éves intézkedési terv elkészí-
tése és folyamatos felügyelete, korrigálása. Illetve évről évre az energia beszerzés, 
ahogy ezt 5 éve is tesszük Önöknek.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Az a megbízási szerződés, amely az önkor-
mányzati intézmények energia hatékonysági feladatainak ellátására készült, az nem 
ugyanez?  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Előterjesztés készült, sajnos a szerződés nem ke-
rült megkötésre, mert közben a kolléga feljött a műszaki irodához és nem tudta elvállal-
ni ezt a munkát. Maga a szerződés már nem került aláírásra. De erről szólt volna, a köte-
lező intézkedési tervnek az elkészítéséről.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Ebben az emelt díjban Önök ezt a munkát el-
végzik, vagy csak segítséget nyújtanak?  
 
Ü s z t ö k e   Péter Sourcing Hungary Kft. közbeszerzési és beszerzési szakérője: Eb-
ben az emelt díjban elvégezzük 100 %-osan.  
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Elkészül az 5 éves terv, amelyet évente felül kell vizsgálni. Illetve az összes olyan fo-
gyasztási pontra vonatkozóan, ami érintett, havi mérőállás lejelentést kell eszközölni. 
Ezt a munkát teljes egészében tartalmazza.  
 
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 elfogadja az 1. sz. határozati javaslatot a 
bizottság által tett kiegészítéssel, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Villamos energia beszerzésre beszerzési eljárás lefolytatása  
 

321/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a villamos energia beszerzésre Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzata és intézményei összes bevonható 
fogyasztási helye vonatkozásában versenypiaci csoportos 
beszerzési eljárás lefolytatásáról dönt 2018-2019-évre vo-
natkozóan. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatá-
rozatban szereplő döntés végrehajtására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki elfogadja a 2. sz. határozati javas-
latot a bizottság által javasoltak szerint, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Sourcing Hungary Kft. szerződés módosítása  
 

322/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Sourcing Hungary Kft. szerző-
dés módosítását megköti 50.000.-Ft+áfa/hó összegben. A 
szolgáltatás finanszírozását a Mezőkovácsházi Polgármes-
teri Hivatal költségvetésében általános tartalék terhére biz-
tosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalmú szerződésmódosítás alá-
írására. 
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Határidő: szerződés kiegészítés aláírása azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 24. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása tárgyában kiírt HIM-16HF 
kódszámú pályázat lebonosítsa körülményeinek kivizsgálása tárgyában készült.  
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is ja-
vasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Polgármester úr megkérdezte tőlem, hogy 
mit szeretnék ezzel a vizsgálattal. Rövid és tömör volt a válaszom. Nem a múltra va-
gyok kíváncsi, hogy mit, ki és hogyan rontottunk el. Hanem nagyon szeretnék eljutni ar-
ra a szintre a hivatali apparátus tekintetében, hogy azt az elkövetkezendő pályázati 
mennyiséget, amelyek jönnek, (tudjuk, hogy ki kezeli, tudjuk, hogy melyik pályázathoz 
ki tartozik) nyugodtak lehessünk abban, hogy a pályázataink jó kezekben vannak. Ez 
olyan pici pályázat volt és mégis töménytelen hiba merült fel. Ezt a határozati javaslat 
nem fekteti le, csak annyit kérünk, hogy valami eljárásrendet dolgozzanak k. A határo-
zati javaslat nem tartalmazza, hogy egy-egy pályázat esetén a testület számára és a nem 
abban a pályázatban dolgozó ügyintéző számára honnan, kitől, milyen információkhoz 
juthatunk. Egyértelmű lenne egy kimutatás, hogy melyik pályázatban ki van jelen, mi-
kor jönnek a mérföldkövei, mikor vannak a teljesítési határidők, mikor van a befejezés, 
mikor van elszámolás stb. A bizottság szembesült azzal, hogy hadisírral kapcsolatos 
kérdésre 4 nap kellett és még akkor sem.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A határozati javaslat nem tartalmazza azt a nagyon fontos 
mondatot, ami az intézkedési javaslatunkban benne volt, hogy Zábrákné Nyári Edit ügy-
félkapujáról azonnali hatállyal legyenek levonva azok a pályázatok, ami esetleg még a 
nevén szerepel. Lehet hogy ez már közben megtörtént, de akkor is legyen nyoma.  
 
Amikor a munkacsoport ülésezett, akkor hallottunk egy olyan táblázatról, amit a hivatali 
apparátus készített a folyamatban lévő pályázatokat tartalmazza. Ha lehetséges e-
mailben minden képviselő kapja meg.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Kálmán András képviselő tájékoztatott bennünket bizottsá-
gi ülésen, hogy Zábrákné Nyári Edit nevéről mindent le tudott venni, kivéve az MVH.  
 
K á l m á n   András képviselő: Amióta átkerültem Medgyesegyházáról, mint kistérsé-
gi térségfejlesztési menedzser, próbálom az önkormányzatot segíteni, amiben csak le-
het. Én hiába intézem el a jogosultságokat, hogyha ezt a rendszert nem fogják tudni 
használni az ügyintézők. Nem vonom senkinek kétségbe a tudását. Az MVH-s ügyfél-
kapu elég bonyolult, nem egy ügyfélbarát rendszer.  
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A hadisírokkal kapcsolatban arról van szó, hogy milyen hibák történtek a pályázat lebo-
nyolítása során. Nagyon jóhiszeműlég úgy döntöttünk, hogy ezt a munkát kapja meg a 
Kft. és legyen valamennyi bevétele. A májusi szerződéskötéstől egészen július végéig 
nem történt semmi. Elég szomorú, hogy a Hadügyminisztériumtól már négyszer voltak 
itt és azért jöttek, hogy az államtitkári átadásra flottul készüljön el minden. Tudomásom 
szerint még mindig nem lett a beruházás úgy megvalósítva, hogy egy államtitkári át-
adásnak megfeleljen.  
Minden projektet közösen kellene lebonyolítani. Én többet a Kft-nek semmi munkát 
nem fogok megszavazni. Ezek intő jelek voltak arra, hogy egy komoly Uniós pályázat-
nál ahol esetleg alvállalkozóként be tudnánk vonni a Kft-t, úgy gondolom, hogy erre a 
Kft. jelenleg alkalmatlan. Ennek a Kft-nek oda adtunk 450 millió Ft-os ipari parkos pá-
lyázatot.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mindazon túl, hogy megalkotunk egy eljárás-
rendről szóló szabályzatot, egyet ne felejtsünk el volt egy érvényes szerződés, befejezési 
határidővel. Senki meg nem kérdezte, hogy miért nincs kész, mi okozta a problémát. A 
befejezési határidő július 31-e volt. Július 28-án tették tiszteletüket a minisztériumból, 
amikor még egyetlen egy kapavágás sem történt. Sőt azt sem tudták, hogy mi volt a má-
jusi megbeszélés tárgya. Albertus László könyvtárvezetőt kellett riasztani, hogy mutas-
sa, mondja, jelölje stb. Ez felháborító. Az utolsó ellenőrzésnél felírtak egy hibalistát, 
amit szeretnének kérni, hogy javítsunk ki. Túl azon, hogy nagyon sok szemét van a ha-
disírok területén, amit most újítottunk fel. Én sem fogom támogatni a Kft-nek bármi jel-
legű munkavégzését. Sőt még azon is gondolkodom, hogy lehet, hogy célszerűbb lenne 
az önkormányzatnak a 3 árajánlathoz visszatérni, és ebből egy legyen a Kft. Az ünnepé-
lyes átadás valamikor októberben lesz.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: A pályázatokról készült összesítő táblázat. Fel is 
van töltve nemcsak a folyamatban lévő pályázatokkal, hanem a beadott pályázatra vo-
natkozóan is. Az informatikusunk meg fogja tudni mondani, hogy tud jogosultságot ad-
ni a képviselők részére, csak olvasásra. Ez egy felhőalapú rendszerben működik, azért 
mert nem csak a hivatalban dolgozunk benne.  
Eljárási szabályzatot kell még alkotni, hogy hogyan működünk együtt. Azért lesz nehe-
zebb a korábbi pályázati időszakokhoz viszonyítva, mert sokkal több pályázat van és 
nagyon sok együttműködő partner van, konzorcium. Összehangolást igényel, nemcsak 
önkormányzati szinten, hanem az együttműködő partnerek között is.  
 
A hadisíros pályázatban valóban voltak a hivatalon belül is olyan dolgok, amit mi vétet-
tünk. De úgy gondolom, hogy ez több tényezős dolog. Vállalom és vállaljuk, ami a hi-
vatalra hárul. De itt nem csak a hivatal volt az, aki esetleg vétett vagy tévedett. A hadisí-
ros pályázattal kapcsolatos gondról véletlenül szereztem tudomást, úgy hogy a Dr. 
Hoffmann Zsolt engem hívott fel személyesen, amikor nem sikerült a támogatási szer-
ződés aláírása. Július 19-ét követően elég gyorsan intézkedtünk is, abban, ami a mi mu-
lasztásunk volt. Az is kiderül, hogy papír vagy bármiféle adat áprilistól ügyirati szinten 
köztisztviselőnél nem járt. Nem tudom, hogy ez kinek az e-mailjére jött, ki beszélt kap-
csolattartóként a Hadügyminisztériummal. Utána fogok járni, hogy hivatali berkeken 
belül hivatalos e-mailre érkeztek-e ebben az időszakban megkeresések.  
 
A hadisíros pályázatokból való konklúzió alapján egyébként is terveztük és meg is való-
sul az hogy leülünk hetente a pályázatok koordinálásra.  
 



 24 

S z é n á s i   István alpolgármester: Amikor legutóbb voltak a Hadügyminisztériumtól 
ellenőrizni, mit kifogásoltak? A munkálatok minőségével volt gond, a terület rendezet-
lenségével? Keresném a megoldást, hiszen ebből kettő a temetkezési vállalkozóé lenne.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Konkrétan a hadisírok felújítása kapcsán el-
végzett munkára voltak kíváncsiak. Ott volt a Kft. ügyvezető és ígéretet tett hogy a jövő 
hét folyamán minden készen lesz. Mivel hogy ez az ellenőrzés csak azért volt, mert az 
államtitkár úr nem hajlandó anélkül, hogy ő biztos legyen abban, hogy ez rendben van, 
kijönni, ezért a pályázat lezárása kapcsán még egy végellenőrzést fognak tartani.  
A hivatali ügyintézőt megkértem, hogy készítse el a hibalistát és még aznap továbbítsa 
megrendelésként a Kft. részére, határidővel.  
 
K á l m á n   András képviselő: Az MVH rendszere nagyon komplikáltan működik. Ezt 
a rendszert magánszemélyek használhatják. Ezt a rendszert, hogy egy önkormányzat 
tudja használni egy magánszemélyt kell meghatalmazzon a saját ügyfélkapujával, azért 
hogy a hivatalnak az ügyével kapcsolatban el tudjon járni. Kijelentettem Zábrákné Nyá-
ri Editet, bejelentettem Farkas Norbertet és fel is hívtam az MVH-t. De tudtam, hogy 
semmi jogosultságom nincs velük beszélni, valahol megakadt az ügy.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye az 
előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a 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: Pályázati Eljárásrend szabályzat megalkotásáról döntés  
 

323/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
részére Pályázati Eljárásrendről szabályzatot alkosson, 
melynek megtörténtéről a novemberi soros ülésen tájékoz-
tassa a Képviselő-testületet. 
 

Határidő: 2017. november 23. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 26. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Pilot I. munkacsoport sertéstartással kapcsolatos körülményeinek kivizsgálása 
tárgyában készült.  
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni.   
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Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is tá-
mogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  
 
S z e k e r e s    Lajos Településgazdálkodási Kft. FEB. elnöke: Tisztelettel kérném a 
testületet, hogy megértő támogatással fogadja el a munkacsoport három határozati ja-
vaslatát. Mind a három szükségeltetik ahhoz, hogy itt rendben és fegyelmezetten és kor-
rekt módon, törvényesen menjenek a dolgok az elkövetkezendő időszakban.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Ha jól emlékszem, akkor korábban a Fel-
ügyelő Bizottságot megbíztuk azzal, hogy vizsgálja meg hogy a Településgazdálkodási 
Kft-nél nincs-e szükség irodai adminisztratív létszámra. A FEB. elvégezte és az került 
vissza a testület elé, hogy a Kft. vezetése kijelenti, hogy nincs szükség erre az irodai 
adminisztratív létszámra. Most ott tartunk, hogy azért mert kijelentette valaki, hogy 
nincs rá szükség, belekerültünk egy vizsgálati anyagba, amiben megállapítja a munka-
csoport, hogy az okozta a problémát, hogy nincs pénzügyi végzettű személy a Kft-nél.  
 
K á l m á n   András képviselő: Egyetlen egy dolgot nem látok tisztán. Kinek lett volna 
a feladata, hogy ezeket a dokumentálásokat, elhullás, takarmány átvétel stb., le legyen 
dokumentálva? Attól függetlenül, hogy a brigádvezető elfogadta azt a megállapítást, 
hogy valamennyi összeget meg fog fizetni, nem ezeknek a közmunkásoknak lett volna a 
feladata sertéseket értékesíteni. De nekik kellett megoldani ezt a problémát. Ekkor fel-
merült a kérdés, hogy legyen fő pénzügyes. Nem értek azzal egyet, hogy 1 fő pénz-
ügyes, főleg úgy az önkormányzat finanszírozza és a Kft. egyetlen egy embernek a bérét 
nem tudja kitermelni. A közmunkaprogram még mindig logisztikátlan. Azok a megter-
melt javak, amik rendelkezésre állnak egy mezőgazdasági közmunkaprogramban, vagy 
Pilot programban értékesíteni jobban kellene. Azzal hogy lesz egy pénzügyes, akinek a 
bérét az önkormányzat megint gazdálkodjon ki és nem a Kft., azt a humán erőforrást, 
ami a Kft-nél nem fogják tudni pótolni. Nincs kőműves, asztalon stb. Ezzel a pénzügyes 
személlyel nem lesz hidalva az a probléma, hogy nagyon sok olyan munka, amely a 
Kft-nek van adva, az nincs elvégezve.  
Szeretném megköszönni a brigádnak azt a munkáját, amit úgy elvégeztek, ami nem az ő 
dolguk lett volna. Azt hogy a brigádvezető és a csapat hogyan dokumentálta le a saját 
tudása szerint, kockás füzetekbe az elhullások és takarmányátvételeket, úgy gondolom, 
hogy ez nem az ő dolguk lett volna, nem az ő hibájuk. Nagyon sok bizottsági ülésen je-
leztem, hogy nagyon sok állat elhullik, nagyon fogy a takarmány. De nem történt sem-
mi.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: A jelentésben olvasható hogy a veszteség részle-
tekben történő megfizetéssel fog megtörténni. Úgy gondolom, hogy ez fog megvalósul-
ni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A határozati javaslatban nem szerepel, hogy 
a pénzügyi végzettségű bérét minek a terhére biztosítja?  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A koncepciót októberben 
tárgyaljuk, ott a konkrét létszámokról is döntés fog születni. Illetve jelenleg nincs meg 
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az, hogy mennyiért gondoljuk, hány órában stb. Ezt körül kell járni és át kell gondolni 
hogy mi a legcélra vezetőbb.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A felelősség körökre kitér a megállapítás a szerző-
dések vizsgálatával kapcsolatosan. Azzal hogy átadta az önkormányzat a közmunka-
programoknak a szervezését a Kft-nek, abban a szerződésben az is le van írva, hogy mi 
a Kft. kötelezettsége, vagy ezzel milyen kötelezettséget vállalt. Így például az ezzel ösz-
szefüggő adminisztráció, illetve a nyilvántartások vezetése is a Kft. felelősségkörébe 
tartozik. Ehhez nincs meg a megfelelő szakembere. Így hiába adná át a hivatal azokat az 
instrukciókat, vagy szakmai tanácsokat, amit adna, nincs olyan szakember, aki ezt értő 
módon tudná kezelni, vagy megfelelően tudná értelmezni. Bizottsági ülésen is elmond-
tam, hogy létezik egy kötelezettség is, hogy a belső kontrollrendszerek működtetése, 
ami kiterjed az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra. Ez volt a legelső ülé-
sünkön a levont következetés, hogy annyiban vonatkozik a közmunkaprogramokkal 
kapcsolatban szigorúbb elszámolás, mint bármi másra. Ki kell, hogy terjesszük az ön-
kormányzat, illetve a hivatalra irányadó pénzügyi szabályokat ebben a tekintetben a 
Kft-re is. Ezt nem lehet pénzügyi szakember nélkül véghez vinni. Vagy akkor el kell 
gondolkodni, hogy a közmunkaprogramot a jövőben a Kft-n keresztül hajtja-e végre az 
önkormányzat vagy valamilyen más szervezeti formában. Tehát pénzügyi jogszerű le-
bonyolításra nem állnak rendelkezdésre jelenleg a Kft-nél. Ez benne van a megállapí-
tásban.  
A szállítás és értékesítés: az is szerepel a szerződésben, hogy kinek lett volna kötelezett-
sége, nem egyedileg az önkormányzatoké. Nagyon magunkra maradtunk. Erre senki 
nem volt úgy felkészülve, hogy egy váratlan helyzetben hogyan reagáljunk. Próbáltunk 
a hivatalon belül a sertések magánszemélyek számára történő értékesítésével segíteni. 
Nagyon nehéz helyzet alakult ki, abból kifolyólag, hogy a szerződéses partner nem tel-
jesítette a rá irányadó szerződéses kötelezettségeit. Ez is olvasható a megállapításban, 
hogy ez a két brigád próbált maximálisan helyt állni és céljuk nem volt, hogy a pénz-
ügyi szabályoknak megfeleljenek, hanem az volt a céljuk, hogy a veszteséget lekerüljék.   
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Ehhez is kellett egy vizsgálat, hogy kiderül-
jön, hogy a pénzügyi elvárásoknak megfelelően megy a Kft-nél a közmunkaprogram 
pénzügyi kezelése. Kapunk egy javaslatot egy személyi kérdésben, azért mert a Pilot 
program kapcsán kiderült, hogy a nyilvántartások nem jól vannak kezelve. De ez a Pilot 
program nem működik. A személyi kérdés ezért oka fogyott lenne, de a Jegyző asszony 
azt mondta, hogy azért mert a közmunkaprogram is ott. De ez a közmunkaprogram rég-
óta ott van, azóta nem derült ez ki, hogy kellene oda egy pénzügyi végzettségű személy, 
aki ezt szabályszerűen végezhetné.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Amire visszautaltam, abban a munkacsoportban is 
részt vettem, Szekeres Lajossal együtt és a volt vagyongazdával. Az még a Vízmű Kft. 
idején létrejött munkacsoport volt, aki szintén ezeket a megállításokat tette. Akkor még 
a szabályzatai sem voltak rendben az akkori Kft-nek. Azután a vizsgálat után került be a 
könyvelésük a gazdasági irodára és lettek rendbe téve az szabályzati és megoldva leg-
alább az a minimum dolog, hogy a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványos meg-
felelő szabályok szerint tudjon a Kft-knél működni. De már akkor is az volt a megálla-
pítás, hogy kell oda pénzügyes szakember. Ez évekkel ezelőtt volt.  
 
S z e k e r e s    Lajos Településgazdálkodási Kft. FEB. elnöke: Amikor a létszámot 
vizsgáltuk a Kft. kapcsán, a bizottság határozottan kérdezte az ügyvezetőtől, hogy nyi-
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latkozzon, hogy ez az adminisztratív létszám elég vagy nem elég. Azt mondta hogy ez-
zel a állományi létszámmal azt a feladatot, ami akkor volt, akkor még a Pilot program 
nem volt, el tudja látni.  
Kálmán András képviselő úr a bizottsági ülésen is megkérdezte, hogy ki itt a felelős. 
Tudomásom szerint, amikor ez a Pilot program belépett a vertikumban, akkor nem úgy 
történt, hogy 5 fő megszervezte magának Mezőkovácsházán és elindultak. Ez a testület 
előtt szerepelt. Amikor ez a testület előtt szerepelt, meg kellene nézni a jegyzőkönyvből, 
hogy milyen vitatott volt ez a témakör, körben járta-e a testület stb. Amikor a Kft-nek 
átadták ezt a Pilot programot készült egy megállapodás. Ez is szerepelhetett a testület 
előtt. Hányan szóltak hozzá, megnézték-e hogy bírja-e ezt a Kft. teljesíteni. Az bizottsá-
gi ülésen, amikor az ügyvezetőnek feltettük kérdéseinket, azt mondta az ügyvezető, 
hogy egyedül van, mindenütt nem ott lenni.  
 
K á l m á n   András képviselő: Elfogadom a FEB. elnökének a véleményét, de még 
mindig nem kaptam választ arra, hogy ki volt a felelős. Sokan fogalmi zavarokban él-
nek. A Pilot program egy mintajellegű, 5 fős, 5 db feletti malaccal, 5 fóliasátorral jött 
létre. Ennek értelmében annyira megerősödött és meggazdagodott volna egész szerve-
zet, hogy átadja ezek után egy szociális szövetkezetnek. Kettő szociális szövetkezet van, 
az „Élet útja” és a „Napi munka”. A Napi munka magára van hagyva és az Élet útja 
szövetkezetet átvett a varroda. Tudomásom szerint a 240 fős közmunkaprogramból 70-
80 ember ki van helyezve az intézményekhez, nagyon sokan különböző képzésekre jár. 
30-40 főnél több nem dolgozik a városban. De hogy olyan külsős személyeket, mint 
például közmunkaprogram koordinátort kell alkalmazni, ez luxus.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Pilot I. munkacsoport jelentésére intézkedés  
 

324/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pilot I. munkacsoport sertéstartással kapcsola-
tos körülményeinek kivizsgálására létrehozott munkacso-
port jelentése alapján az alábbi intézkedéseket teszi: 
 
1. az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 2017. de-
cember 1. napjától 1 fő pénzügyi végzettségű munkaválla-
ló részére álláshelyet és bér és járulékait biztosítja a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft részére. 
 
2. Felhívja a jegyzőt, hogy a közfoglalkoztatási programok 
jogszerű és szakszerű dokumentálásának érdekében do-
kumentáltan adja át a Kft részére a szükséges információt 
és nyújtson segítséget. Időleges ellenőrzésekkel győződjön 
meg a MEZTEP Kft-nél a dokumentálási rend megtartásá-
ról. 
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3. az állattartásnál a nem megfelelően dokumentált kény-
szervágásokkal okozott kár megtérítésére az önkormány-
zat állapodjon meg a Pilot I. munkacsoport vezetőjével az 
októberi soros ülésig. 

 
Határidő: 2017. október 19. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés megtárgyalá-
sát, mely a Városgondnokság és Városőrséggel kötendő együttműködési megállapodás 
tárgyában készült.  
Előzetesen mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta az előterjesztést, ezért kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A határozati javaslatot az alábbi módosítással javasoljuk a 
testületnek elfogadásra: Az önkormányzat az egyesületet 2017. évben támogatásban 
nem részesíti, 2018. évi támogatása a 2018. évi koncepció keretében kerüljön meghatá-
rozásra. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslat elfogadását.  
 
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 Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság által javasolt kiegészítéssel, és azzal elfogadja a határozati javaslatot, szavaz-
za meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya:  Városgondnokság és Városőrség Egyesülettel megállapodás kötése  

       
325/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. és 17. pont-
ja szerinti önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében együttműködési megállapodás megkötéséről 
dönt a Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség 
Egyesülettel. 
 
A Képviselő-testület az Egyesületet 2017. évben támoga-
tásban nem részesíti, 2018. évi támogatása a 2018. évi 
koncepció keretében kerüljön meghatározásra. 
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Meghatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellék-
lete szerinti tartalmú Együttműködési megállapodást aláír-
ja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló az Önkormányzat I. félévi 

költségvetése végrehajtásáról 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv  

  polgármester  
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesz-
tési Bizottság valamint az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, ké-
rem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben lévő határozati ja-
vaslatot elfogadni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is java-
solja az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottság ülésén felmerült, hogy az adóbevételeknek a realizálását valamilyen 
szinten maximalizálni kellene. Korábbiakban a legsúlyosabb eljárásunk a gépjárművek-
nek a forgalomból való kivonása volt, amire általában az adófizető állampolgárok lép-
tek, de ezt csak a gépjárműveknél lehet alkalmazni. Egyeztetve a helyi adós kolléganő-
vel, valószínű, hogy bevezetésre fog kerülni a lefoglalásnak is az intézménye. Ez okmá-
nyos eljárás, aminek az a lényege, hogy abban az esetben, hogyha az ügyfélnek van he-
lyi adótartozása és itt már nem csak a gépjárműadóról, hanem más típusú adókról is, 
akár iparűzési adó tekintetében is alkalmazható, hogy a lefoglalással jegyzőkönyvet ve-
szünk fel arról, hogy az adott cégnek, az adott magánszemélynek a gépjárművét lefog-
laljuk. Lesz egy 15 napos határidő arra vonatkozóan, hogy eldöntse, hogy mit szeretne a 
továbbiakban tenni, illetve, hogy rendezze a tartozását. Hogyha ez nem fog megtörténni, 
akkor a 15 napot követően az Okmányirodához fog kerülni ez a jegyzőkönyv, ahol in-
tézkednek a forgalomból történő kivonásról. A rendőrségen is lesz nyoma annak, hogy 
ez a gépjármű nem lehet a forgalomban. 6 hónap elteltével van lehetőség arra, hogy 
ezeket a lefoglalt vagyonokat árverezze az önkormányzat. Ennek megfelelően realizálja 
a bevételét. Bízom benne, hogy az árverezésig nem fogunk eljutni. De ez hatékonyabb 
eszköz lesz, ez már jól látszódik. Ennek az előkészítése jelenleg folyamatban van, még 
gyűjtjük hozzá az iratmintákat, jogilag is körbe kell járni.  
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye az 
előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel több kérdés és vélemény nem hangzott el, kérem, aki az előterjesztésben írt hatá-
rozati 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: Költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló  

 
326/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 2017. I. félévi teljesítéséről szó-
ló tájékoztatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá. 
 
A 2017. I. félévi költségvetés bevételi és kiadási előirány-
zatok főösszegének teljesítését az alábbiak szerint fogadja 
el: 
 
Bevételek: 
Eredeti előirányzat:   1.343.452.000,-Ft 
Módosított előirányzat:  1.866.288.600,-Ft 
Teljesítés:    1.146.733.755,-Ft 
Teljesítés %-a  
(a módosított előirányzathoz)  61,44 % 
Kiadások: 
Eredeti előirányzat:   1.343.452.000,-Ft 
Módosított előirányzat:  1.866.288.600,-Ft 
Teljesítés:       767.812.731,-Ft 
Teljesítés %-a      
(a módosított előirányzathoz) 41,14 %  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Egészségfejlesztési Iroda beszámolója féléves te-
vékenységéről 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: EFI Iroda munkatársai 
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesz-
tési Bizottság valamint az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, ké-
rem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben lévő határozati ja-
vaslatot elfogadni.  
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Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény, esetleg kiegészítés 
az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
S z ű c s   Judit képviselő: Szeretném javasolni egy 2. sz. határozati javaslat elfogadá-
sát. Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság ülésén felmerült annak a helyzetnek 
a rendezése, hogy Mezőkovácsháza városban több civil szervezet, amely egészséges 
életmóddal, sportolással kapcsolatos, nem egyforma esélyekkel vesz részt ebben a prog-
ramban. Javasoljuk az EFI számára, hogy igyekezzen megkeresni és amennyiben látja 
hogy bizonyos civil szervezetek óriási részt vállalnak a város ezen területén, és próbál-
jon segítséget nyújtani ahhoz, hogy minél több ilyen rendezvény valósuljon meg.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye  
az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Egészségfejlesztési Iroda tevékenységéről beszámoló   

   
327/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Egészségfejlesztési Iroda beszámolóját fél 
éves tevékenységéről elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a felada-
tot ellátó szakembereknek elvégzett munkájukért.  

 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért Szűcs Judit képviselő 
asszony által tett 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: Egészségfejlesztési Iroda felkérése civil szervezetek megkeresésére  

   
328/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri az Egészségfejlesztési Irodát, hogy keres-
se meg azokat a civil szervezeteket, amelyek részt vállal-
nak az egészséges életmóddal, sportolással kapcsolatban a 
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város életében és próbáljon segítséget nyújtani ahhoz, 
hogy minél több egészséges életmódot népszerűsítő és 
sportrendezvény valósuljon meg.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről tárgyában készült. Az előterjesz-
tést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertet-
ni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
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: Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével megbízatása MLR műhely Bt.  

       
329/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével és 
az azzal kapcsolatos egyéb tevékenységekben való közre-
működéssel megbízza a legkedvezőbb ajánlatot tevő MLR 
műhely Bt.-t (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 4/4.), sze-
mélyes közreműködéssel Molnár Zoltán Gyula okleveles 
építészmérnököt. 
 
A Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére és az egyéb 
feladatokban történő közreműködésre bruttó 1.350.000.- 
Ft összeget biztosít. Ebből 1.000.000.- Ft-ot a célirányos 
állami támogatásból, míg 350.000.- Ft-ot fejlesztési célú 
hitelfelvételből biztosít. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét ké-
pező vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a 2018. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj tárgyában készült.  
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Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat elfogadását.    
 
P a p p    Zoltán képviselő: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is 
megtárgyalta, és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
C s e p r e g h y   Elemér polgármester: 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 – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya:  Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás  

       
330/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2018. évben is csatlakozik a Bursa Hungarica fel-
sőoktatási ösztöndíj pályázathoz.  
A 2018-as évre a hallgatók támogatására 1 millió Ft ösz-
szeget határoz meg, melyet a 2018. évi költségvetésében 
biztosít. 
Felkéri az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottságot, 
hogy a pályázati eljárást a határidők betartásával folytassa 
le.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a nyilatkozatot a csatlakozásról és az elektronikus adatbá-
zis használatáról írja alá. 
 
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

Zábrák Istvánné elnök, Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság  

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés megtárgyalá-
sát, mely a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének tárgyában ké-
szült. 
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, ezért 
kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előter-
jesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a 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: Gyulai Közüzemi Kft. 15 éves gördülő fejlesztési terv  

       
331/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozat mellékletei szerint elfogadja a 
vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2018 - 
2032 évre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervét, 
melynek forrása vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási va-
gyonelemek tekintetében a bérleti díj.  
 
Elfogadja, hogy a terv készítésénél a rendelkezésre álló 
keretösszegből (évente fizetendő bérleti díj) a tervben sze-
replő összegeken felüli rész év mint év tartalékkeretként 
került betervezésre.  
 
Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t az-
zal, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2017. október 02-ig 
jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az 
ellátásért felelőst képviselje. Az ezt tartalmazó, és a hatá-
rozat mellékletét képező meghatalmazás aláírására felha-
talmazza a polgármestert. 
 
A megbízás a gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáig érvé-
nyes. 
 
Határidő: Kft. tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés megtárgyalá-
sát, mely a Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolója  tárgyában készült. 
Előzetesen az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a beszámoló elfogadását.  
 
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 határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya:  Települési Értéktár Bizottság I. félés beszámolója  

       
332/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Települési Értéktár Bizottság 2017. 
I. féléves beszámolóját, egyúttal köszönetét fejezi ki a 
Bizottság tagjainak elhivatott munkájukért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 11. sz. előterjesztés megtárgyalá-
sát, mely a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde éves tevékenységének beszámolója tárgyá-
ban készült. 
Előzetesen az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a beszámoló elfogadását.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A Polgármesteri Hivatal is törvényességi el-
lenőrzést végzett az óvodánál, amiről a bizottsági ülésen be is számolt. Azt állapítottuk 
meg, hogy törvényesen működik az óvoda és minden szükséges dokumentummal ren-
delkezik. A kormányhivatal is vizsgálatot végzett és megkaptuk a határozatukat. Úgy 
zárták le a vizsgálatot, hogy egyetlen egy hibát sem találtak. Minden elismerésünk az 
óvodáé, óvodavezetőé.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Az önkormányzatnak vannak intézményei. Elmúlt 3 óra 
hosszában több negatív észrevételt hallottunk például két Kft-jéről amiről elég hossza-
san lehet ódákat zengeni, hogy milyen hibákat követelnek el és mennyire nem lelkiis-
meretesen és város érdekében és a város lakossága érdekében végzik a munkájukat. 
Büszke vagyok arra, hogy az óvoda olyan munkát végez a városban, hogy nemcsak a 
megyében, hanem országszerte is ismertté és elismertté vált az óvodai nevelésben dol-
gozók számára. Látszódjon ezen a városon, hogy itt olyan emberek dolgoznak, akik 
eget, földet megmozdítanak azért, hogy az itt lakóknak jó legyen. Nagy terjedelmű volt 
a beszámoló, aki azt elolvasta, láthatja, hogy mi mindennel foglalkozunk hivatástudat-
ból. Nálunk is van bérfeszültség, de nem megyünk az önkormányzathoz, hogy oldják 
meg a problémát. Mezőkovácsháza megérdemli azt, hogy teljes vállszélességgel oda te-
gyük magunkat. Nagyon részletes volt az óvodavezető beszámolója. Szeretném megkö-
szönni az Innovációs és Oktatási Központnak is a segítségét. Mindig mindenben szá-
míthatunk rájuk. Az összes partnerünknek, akik segítik ezt a nagyon magas színvonalú 
munkát.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
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Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya:  Óvoda beszámolójának elfogadása  

       
333/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 
Bölcsőde tevékenységének 2016/2017. évi szakmai 
beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki az óvoda, 
bölcsőde valamennyi dolgozójának a nevelés ellátásban 
nyújtott magas színvonalú munkájáért. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés megtárgyalá-
sát, mely a megüresedő Felügyelő Bizottsági tagság és önkormányzati bizottsági tagság 
betöltése tárgyában készült. 
Előzetesen mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta az előterjesztést, ezért kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javas-
latot annyiban javasolja módosítani, hogy ne 2022. október 1. nap, mint befejező nap 
legyen a felügyelő bizottsági tagságra. Úgy gondolta a bizottság hozzá kellene igazítani 
ezt a befejező dátumot a többi felügyelő bizottsági tag mandátumának a lejártához. A 
határozati javaslatot és az SZMSZ módosítást is javasolja elfogadásra.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslat elfogadását, viszont az SZMSZ módosítását nem fogadta el.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Annyi módosítást szeretnék javasolni, hogy 2019. 
november 20. nap a határozati javaslatban szereplő új időpont.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Szeretném megkérdezni Nagyné Csiffáy An-
nát, hogy elvállalja-e a felügyelő bizottsági tagságot? Tekintettel arra, hogy nyugdíjba 
vonul és ezt a területet maximálisan ismeri.  
 
N a g y n é    Csiffáry Anna gazdaságvezető: Igen köszönöm, elvállalom.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom Nagyné Csiffáry Annát felügyelő 
bizottsági tagságra. Évek óta ismeri a Kft. tevékenységét.  
Van-e valakinek más javaslata?  
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Mivel nem hangzott el más javaslat, kérem, aki egyetért azzal, hogy a felügyelő bizott-
ság megüresedett tagsági helyére Nagyné Csiffáry Anna kerüljön, valamint a Jegyző 
asszony által javasolt módosított időpont 2019. november 20-a legyen, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Hajdú Dezső FEB tagságról lemondása, Nagyné Csiffáry Anna megválasztása  

       
334/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Hajdú Dezső, a Mezőkovácsházi Településgaz-
dálkodási Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. Felügyelő 
Bizottsága tagjának 2017. október 1-i hatállyal történő le-
mondását tudomásul veszi. 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Keres-
kedelmi és Szolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága meg-
üresedett tagsági helyére 2017. október 1. napjától 2019. 
november 1. napjáig Nagyné Csiffáry Anna (szül. név, , 
szül. hely, idő:., an.:) 5800 Mezőkovácsháza Dózsa Gy. u. 
164/A. szám alatti lakost megválasztja. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki az SZMSZ rendelet-tervezetével 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal – nem fogadta el a Szerve-
zeti és Működési Szabályozat rendelet-tervezetét.  
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 14. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2016. évi működtetéséről szóló tájékoztató 
tárgyban készült.  
 
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A bizottság javasolja mindkét határozati javaslat elfogadá-
sát.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is 
mindkét határozati javaslatot elfogadta.  
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mivel nincs kérdés, vélemény, 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: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról tájékoztató  

 
335/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, a Medgyesegyháza Város Önkormányzata fenn-
tartásában működő Gondozási Központ által biztosított 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgál-
tatás 2016. évi működéséről szóló szakmai tájékoztatót és 
a támogatási összeg felhasználásáról szóló tájékoztatást 
elfogadja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javas-
lattal, 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: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz támogatás  

 
336/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Medgyesegyháza Város Önkormányzata fenn-
tartásában működő Gondozási Központ által biztosított 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi többletki-
adásainak finanszírozásához nem járul hozzá. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglalt tar-
talmú nyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A 15. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a piacrendelet módosítása tárgyában készült.  
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  

 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a rendelet módosí-
tását javasolja a testületnek elfogadásra.  
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Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Bizottság a rendelet tervezet módosítását egyhangú-
lag elfogadtuk és javasoljuk elfogadásra.  
 
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: Sajnálatomat szeretném kifejezni, hogy az elvárás, amit min-
dig megfogalmazok, hogy a mezőkovácsháziakat, a mezőkovácsházi vállalkozókat 
minden körülmények között próbáljuk valamilyen kedvezményben részesíteni, ez nem 
jöhetett létre. Nem lehet ilyen előnyhöz juttatni a mezőkovácsházi vállalkozókat. sajná-
lom, hogy a környékünkön két településen is óriási piac van, Battonyán és Tótkomló-
son. Mezőkovácsháza járási központ, nem tud oda hatni, hogy egy ilyen piacot megva-
lósítson sem kedden és sem pénteken. A bizottsági ülésen felmerült, hogy lehetne 
szombaton is piac.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki a rendelet tervezettel egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 

 
16/2017. (IX. 26.) sz. önkormányzati rendeletet  
 
a városokról és piacokról szóló 9/2012. (II. 20.) sz. ön-
kormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 16. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn túli házasságkötésnél és bejegy-
zett élettársi kapcsolat létesítésénél alkalmazott díjtételekről szóló rendelet megalkotása 
tárgyában készült.  
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a ren-
delet tervezet megalkotását javasolja elfogadásra.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ren-
delet tervezet megalkotását.   
 
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: Ennek a rendeletnek megalkotásának már itt volt az ideje. 
Friss élményem van erről a hivatali munkaidőn túli anyakönyvezetésről és szeretném el-
ismerésemet kifejezni azért a munkáért, amit Majorné Balla Ildikó anyakönyvezető 
végzett. Feltételezem, hogy minden más anyakönyvvezető is ilyen magas színvonalon 
végzi a munkáját.  
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott 
el, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 

 
17/2017. (IX. 26.) sz. önkormányzati rendeletet  
 
a hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn túli há-
zasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésé-
nél alkalmazott díjtételekről. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A 17. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javas-
latot és rendelet-tervezetet javasolja elfogadni.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Egy technikai javítást sze-
retnék a 2. §-nál, 6.207.663 Ft. Levettük az óvoda miatt a 700 eFt-ot és ott a főösszeget 
is módosítani kellett.  
 
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 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Adósságot keletkeztető ügyletek 
 

337/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 
29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségve-
tési évet követő három évre várható összegét, és a saját 
bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal fogadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki a rendelet tervezettel és annak ja-
vasolt módosításával egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 

 
18/2017. (IX. 26.) sz. önkormányzati rendeletet  
 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. 
(II. 28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. 
 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom az 18. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Mezőkovácsházi „Új Alkotmány” Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. 019/2. hrsz-ú 
ingatlan haszonbérletének tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, ezért kérem ja-
vaslatukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslat elfogadását mellékletével együtt.  
Kérem a szavazásból való kizárásomat személyes érintettség miatt.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: 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: Döntéshozatalból kizárás  
 

338/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-
testülete Papp Zoltán képviselőt személyes érintettsége 
miatt a szavazásból kizárja.  

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: 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. 
Papp Zoltán képviselő kizárás miatt a szavazásban nem vett részt.) 
Tárgya: „Új Alkotmány” Kft-vel haszonbérleti szerződés kötése  

 
339/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza, külterület 019/2 hrsz.-ú ingat-
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lanra vonatkozóan haszonbérleti szerződést köt a 
Mezőkovácsházi „Új Alkotmány” Mezőgazdasági Szol-
gáltató Kft-vel 2017. november 1 napjától 5 év időtartam-
ra. A bérleti díj összegét 80.000 Ft/ha/év évente a KSH ál-
tal közzé tett fogyasztói árindex mértékével növelten.   
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mel-
léklete szerinti tartalmú Haszonbérleti szerződés aláírásá-
ra.  

 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal, 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 20. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde üres álláshelyek betöltése ké-
relem tárgyában készült.  
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta.  
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az elő-
terjesztésben szereplő mindkét határozati javaslatot javasoljuk elfogadásra.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasoljuk.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javas-
lattal, 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: Pedagógia asszisztens álláshely betöltéséhez hozzájárulás  
 

340/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvo-
da és Bölcsődében 1 fő pedagógiai asszisztens üres állás-
hely betöltéséhez 2017. október 01-től határozatlan ideig. 

A foglalkoztatás bérköltségének és járulékainak fedezetét 
a 2017. évi költségvetés tartalmazza. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 

    Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
 

C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javas-
lattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
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határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Kisgyermeknevelő foglalkoztatásához hozzájárulás  
 

341/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvo-
da és Bölcsődében, a bölcsőde feladat-ellátási helyen 1 fő 
kisgyermeknevelő határozott idejű foglalkoztatásához 
2017. október 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig. 

A foglalkoztatás bérköltségének és járulékainak fedezetét 
a 2017. évi költségvetés tartalmazza. 
  

    Határidő: értelem szerint  
    Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 21. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet megalkotása tár-
gyában készült.  
Az előterjesztést minkét bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az elő-
terjesztést megtárgyalta és javasolja a rendelet-tervezet megalkotását. Erre a rendelet 
megalkotására azért volt szükség, mert az I. és a II. sz. háziorvosi körzeteket a Képvise-
lő-testület összevonta. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a rende-
let tervezet elfogadását.    
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Tájékoztatni kellene a lakosságot, hogy október 1-
jétől Rigler doktornő az orvosi ügyelet épületében fogja a rendelési idejét kitölteni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mindkét rendelőben ki kellene tenni az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatást, a rendelési idővel együtt.  
 
Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 

 
19/2017. (IX. 26.) sz. önkormányzati rendeletet  
 
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete. 
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 22. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a napelem-park létesítéséhez terület végleges kijelöléséről tárgyában készült.  
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja mindkét 
határozati javaslatot elfogadni.   
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Az a darabterület, ami vitatott volt, hogyha 
áll? Volt egy földcserés terület, amihez kellett még egy bizonyos terület.  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Benne szerepel a 2. sz. határozati javaslatban, a 2. 
része foglalkozik vele, hogy most hozzájárul a testület ahhoz, hogy a 2401/2. hrsz-ból 
kialakításra kerüljön az a bizonyos kisebb terület, ami majd értékesítésre kerülhet akkor.  
 
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 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: Határozat módosítása 307/2017. (VIII. 16.)  
 

342/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 307/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozatát az aláb-
biakban módosítja: 
 
A határozat második mondata helyébe az alábbi szöveg 
kerül: 
A vételár fedezetének biztosítására értékesítésre meghirde-
ti a tulajdonát képező 0166/2. hrsz. alatti szántó ingatlanát. 
 
A határozat negyedik mondata helyébe az alábbi szöveg 
kerül: 
Az ingatlanok adásvételi szerződésének aláírására a hatá-
rozat melléklete szerinti szövegezéssel felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
A határozat módosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal érvényben maradnak. 
 
Határidő: szerződés aláírására: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javas-
lattal, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Napelem-park kialakításához földterület értékesítése  
 

343/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2440. hrsz. alatti ingatlan 3.500.000.- forintos 
vételára fedezetének biztosítására 0166/2. hrsz. alatti szán-
tó ingatlanát 2.765.000.- forint vételáron értékesíti. 
 
A további fedezet biztosítására 1983 m2 alapterületű, kül-
területi szántó művelési ágú földterület értékesítéséről 
dönt 735.000.- forint értékben. 
 
A terület biztosítása érdekében hozzájárul a 2401/2. hrsz. 
alatti önkormányzati tulajdonú szántó megosztásához. 
A megosztást követően keletkezett legfeljebb 2000 m2 
alapterületű szántó művelési ágú földrészlet értékesítésé-
hez a vonatkozó jogszabályok betartása mellett hozzájárul. 
 
Az adásvételekkel kapcsolatos eljárások lefolytatásával 
megbízza Dr. Bagdi László ügyvédet.  
 
Határidő: telekalakítás megrendelésére: 8 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 25. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában készült.  
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javas-
latot az alábbi módosítással javasolja elfogadni: A fedezetet a rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatás képezi. A rendelet tervezetet is javasolja a bizottság elfogadás-
ra.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság sem a 
határozatot, sem pedig a rendelet tervezetet nem javasolja elfogadásra.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Javaslom ennek az előterjesztésnek a napirendről 
való levételét. A bizottsági elnökök Polgármester úrral és Jegyző asszonnyal együtt tár-
gyalják újra ezt az előterjesztést.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e más javaslat az előterjesztéssel kap-
csolatban?  
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Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, aki egyetért az előterjesztés napirendről tör-
ténő levételével, 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: Előterjesztés napirendről levétele  
 

344/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet 
módosítása tárgyában készült előterjesztést levette napi-
rendről azzal, hogy az a polgármesterrel, bizottsági elnö-
kökkel és a jegyzővel történt egyeztetést követően kerül-
jön vissza a Testület elé az októberi soros ülésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom az 1. sz. szóbeli előterjesztés tár-
gyalását, mely a Mezőkovácsháza 1895 hrsz-ú ingatlan haszonbérletének tárgyában ké-
szült.  
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határo-
zati 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 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Páger András haszonbérleti szerződés meghosszabbítása  
 

345/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 115., 1895 
hrsz.-ú belterületi ingatlanra vonatkozóan haszonbérleti 
szerződést köt Páger András, 5800 Mezőkovácsháza, 
Bethlen G u. 113. szám alatti lakossal 2017. november 1 
napjától 5 év időtartamra. A bérleti díj összege 5.-
Ft/m2+Áfa/év, évente a KSH által közzé tett fogyasztói ár-
index mértékével növelten.   
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A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mel-
léklete szerinti tartalmú Haszonbérleti szerződés aláírásá-
ra.  

 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal, 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 2. sz. szóbeli előterjesztés tárgya-
lását, mely a Társulási megszüntetésre megkötendő Megállapodás tárgyában készült.  
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határo-
zati javaslat elfogadását javasolja.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a hatá-
rozati javaslat elfogadását.   
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Mezőkovácsháza és Térsége Társulás megszüntetése  
 

346/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati 
Társulás megszüntetéséről szóló Megállapodást a határo-
zat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: Társulás értesítésére: 2017. október 10. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 3. sz. szóbeli előterjesztés tárgya-
lását, mely a Polgármesteri Hivatal gépkocsivezetőjének autóbusz jogosítvány megszer-
zéséről tárgyában készült.  
Az előterjesztést Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javas-
latot az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni: A tanfolyami díjakra, jegyzetekre, 
vizsgadíjakra 507.090 Ft-ot biztosít, amennyiben a munkavállaló az autóbusz vezetés-
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hez szükséges PÁV vizsgát sikeresen teljesíti. Valamint tanulmányi szerződést is kelle-
ne a dolgozóval kötni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, vélemény az előter-
jesztéssel kapcsolatban?  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Valami biztosítékot, garanciát kellene kikötni, mert ha 
idő előtt elmegy, akkor visszafizetésre kerülne a tanfolyam díja.  
 
S z ű c s    Judit képviselő: Ennek a tanfolyamnak az elvégzése nagyon hosszú folya-
mat, rendkívül leterhelt ez a Magura autósiskola. A munkaügyi központ által finanszíro-
zott kamionos, tehergépkocsis vizsgákat is ők szervezi. Van arra tájékoztatás, hogy erre 
mennyi időt biztosítunk a gépkocsivezetőnek, hogy megszerezze autóbuszra a jogosít-
ványt? Mert ez eltarthat fél évig, évig is. Tekintettel arra, hogy ezek a vizsgák nagyon 
nehezek. Ki fizeti a pótvizsgadíjakat, hogyha nem sikerül a vizsga. Hogyha az önkor-
mányzat igényt tartana ennek a gépkocsivezetőnek a munkájára, közben ő pedig éppen 
tanfolyamon van, akkor a helyettesítését ki oldja meg, a helyettesítést ki fizeti ki? Az 
507 eFt-on felül még számíthat a testület túlóradíjra, helyettesítési díjra, pótvizsgadíjra?   
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Ha tanulmányi szerződést kötünk akkor, kö-
telesek vagyunk elengedni képzésre. Sőt mi több munkabér is jár azokon a napokon.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottságnak az volt elképzelése, ha önhibáján kívül nem 
lenne alkalmas a PÁV-ra akkor ne indítsuk el az egészet.  
 
S z ű c s    Judit képviselő: Ezt a fél millió Ft-ot biztosítjuk a gépkocsivezető részére. 
Nem lehetne érdekeltté tenni abban, hogy minél hamarabb megszerezze a jogosítványt? 
A pedagógusoknál ez úgy működik, hogy a továbbképzések 80 %-át fizeti a munkaadó 
és 20 %-ot fizet a pedagógus. Nyilván ha neki is van benne egy kis pénze, akkor ez egy 
motiváló erő, hogy minél hamarabb túl legyen rajta és sikerüljön a vizsga.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom módosítani a határozati javaslatot 
aszerint, hogy biztosítsuk a PÁV II. vizsga díját és amennyiben ez sikerül, akkor bizto-
sítjuk a többi összeget.  
 
Kérem, aki ezzel a módosítással elfogadja a határozati javaslatot, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Gépkocsivezető beiskolázása  
 

347/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja, hogy a Mezőkovácsházi Polgármesteri 
Hivatal állományában foglalkoztatott gépkocsivezető be-
iskolázásra kerüljön autóbusz vezetéséhez megfelelő kate-
góriájú jogosítvány megszerzésére.     
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A tanfolyami díjakra, jegyzetekre, vizsgadíjakra 507.090.- 
forintot biztosít az általános célú tartalék terhére, ameny-
nyiben a munkavállaló az autóbusz-vezetéshez szükséges 
PÁV II. vizsgát sikeresen teljesíti. 
 
Felhatalmazza a jegyzőt a határozatnak megfelelő tartalmú 
tanulmányi szerződés megkötésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Megtettünk mindent hogy találjuk olyan 
személyt, akinek van buszvezetői jogosítványa? Megnéztük, hogy mennyit fogja vezetni 
a buszt? 
 
S z ű c s    Judit képviselő: Azt megnézte valaki, hogy most hogy nyáron szigorították a 
gyermekek utazását és nagyon komoly feltételekkel lehet gyerekcsoportokat utaztatni, a 
mi buszunk alkalmas arra, hogy gyerekcsoportokat utaztasson?  
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 4. sz. szóbeli előterjesztés tárgya-
lását, mely a TOP-1.4.1-16 pályázattal kapcsolatos döntés módosításáról tárgyában ké-
szült.  
Az előterjesztést Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni.  
 
S z ű c s    Judit képviselő: Ismételten szeretném azt kérni Polgármester úrtól, legyen 
kedves mindent elkövetni annak érdekében, hogy ami az előkészítés díjából el lehet 
számolni a korábbi pályázattal kapcsolatban, azt most még egyszer ne fizessük ki.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Annyiban másabb, hogy ezt a pályázatot mi 
mondtuk vissza. Nem azért kell még egyszer megírni, mert nem nyert ez a pályázat. En-
nél is van egy egyeztetési anyag az elszámolásra, de még nem történt gyakorlati egyez-
tetés. Az anyag összegszerűségét tekintve nem alkalmas arra, hogy a testület elé kerül-
jön. Polgármester úr azt mondta, hogy le fogja folytatni az egyeztetést. Az előterjesztés 
határozati javaslatában hogyan jelenik meg, hogy az októberi testületi ülésre az egyezte-
tésről valami készüljön?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A tegnapi megbeszélésünkön elhangzott, hogy el 
kellene fogadni a határozati javaslatot az alábbiak szerint: az óvodai pályázat visszavo-
nása és két új pályázat előkészítése kapcsán, a projekt előkészítési költségek elszámolá-
sa, beszámítása folyamatban van és erről készüljön előterjesztés legkésőbb az októberi 
testületi ülésre. Nevesíteni kellene a két új pályázatot. Az egyik a kerékpárút a másik a 
zöldváros.  
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Valamint annyival egészíteném még ki, amit 
hoztunk a kerékpárútnál is, hogy megbízzuk Polgármester urat, hogy a szükséges egyez-
tetéseket folytassa le a Projektfelügyelet Kft-vel. Majd az egyeztetés végeredménye ösz-
szegszerűen kerüljön az októberi testületi ülésre.  
 
Kérem, aki a fentiek alapján elmondott kiegészítéssel elfogadja a határozati javaslatot, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Határozat kiegészítése (259/2017. (VI. 22.)  

 
348/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 259/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozatát az alábbi 
szövegezéssel egészíti ki: 
 
Az előkészítési feladatok költségére összességében 
legfeljebb bruttó 7.000.000.- Ft saját forrást biztosít azzal, 
hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb bruttó 
2.800.000.- Ft számolható el, a fennmaradó rész pedig 
csak nyertes pályázat esetén, a teljes előkészítési 
tevékenység lezárásakor kerülhet kifizetésre. 
A előkészítési díjának pályázat benyújtásakor esedékes 
részére a fejlesztési célú hitelfelvétel biztosít fedezetet.    
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
határozat melléklete szerinti megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: Projektfelügyelet Kft. tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A következő határozati javaslatot is javaslom 
elfogadni: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatal-
mazza a Polgármestert, hogy egyeztető tárgyalásokat folytasson a Projektfelügyelet Kft-
vel a korábban már előkészített pályázatok költségeinek beszámítására vonatkozóan az 
ismételten benyújtásra kerülő pályázatok előkészítési költségeibe. Ez egyeztetés ered-
ménye kerüljön az októberi ülésre előterjesztésre. 
  
Határidő: októberi soros ülés időpontja 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Pályázatok költségeiről egyeztetés a Projektfelügyelet Kft-vel 

 
349/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy egyeztető 
tárgyalásokat folytasson a Projektfelügyelet Kft-vel a ko-
rábban már előkészített pályázatok költségeinek beszámí-
tására vonatkozóan az ismételten benyújtásra kerülő pá-
lyázatok előkészítési költségeibe.  
 
Ez egyeztetés eredménye kerüljön az októberi ülésre elő-
terjesztésre. 
   
Határidő: októberi soros ülés időpontja 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom az 5. sz. szóbeli előterjesztés tár-
gyalását, mely a TOP-1.4.1-16 pályázattal kapcsolatos döntés módosításáról tárgyában 
készült.  
Az előterjesztést Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
 
Szénási István alpolgármester kiment az ülésről. Jelenlévő testületi tagok létszáma: 6 

fő.  
 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határo-
zati 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: Határozat kiegészítése (261/2017. (VI. 22.)  
 

350/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 261/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozatát az alábbi 
szövegezéssel egészíti ki: 
Az előkészítési feladatok költségére összességében 
legfeljebb bruttó 3.500.000.- Ft saját forrást biztosít azzal, 
hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb bruttó 
1.400.000.- Ft számolható el, a fennmaradó rész pedig 
csak nyertes pályázat esetén, a teljes előkészítési 
tevékenység lezárásakor kerülhet kifizetésre. 
A előkészítési díjának pályázat benyújtásakor esedékes 
részére a fejlesztési célú hitelfelvétel biztosít fedezetet.    
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
határozat melléklete szerinti megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: Projektfelügyelet Kft. tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 6. sz. szóbeli előterjesztés tárgya-
lását, mely a Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívás keretében benyújtott "Fenn-
tartható települési közlekedésfejlesztési Mezőkovácsházi kerékpárút" megnevezésű pá-
lyázat előkészítési feladatainak módosításáról tárgyában készült.  
Az előterjesztést Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság mind a 4 határoza-
ti javaslat elfogadását javasolja.   
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  
 
S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: A mai napon erősítette meg Kiss Tamás Projekt-
felügyelet Kft. operatív igazgatója, hogy a beszámítással kapcsolatban a testület dönt-
sön. Ez azt jelenti, hogy az előző pályázati körben kifizetett előkészítési költség levo-
násra kerülne a 2. sz. határozati javaslatnak az összegeiből. Ez körülbelül 5,5 millió Ft. 
A 18 millió Ft-os teljes előkészítési költség 12.646.939 Ft-ra csökkenne. A pályázat be-
nyújtásakor fizetendő 7,2 millió Ft pedig 1.762.488 Ft-ra csökkenne. Ezzel az előző 
körben elvégzett előkészítési költség teljes mértékben ennél a pályázatnál már beszámí-
tásra kerül. A határozati javaslatot ki kellene egészíteni azzal, hogy az eddig elvégzett 
előkészítő feladatok iratanyaga nyertes cégnek kerüljön átadásra és annak díjával a to-
vábbi előkészítési díjak összegét csökkenteni kell. Mindezeket külön megállapodásba 
kell foglalni. Ezzel még kiegészülne a 2. sz. határozati javaslat.  
 
 
Szénási István alpolgármester visszajött az ülésre. Jelenlévő testületi tagok létszáma: 7 

fő.  
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A korábbi keret megállapodásban az szere-
pel, hogy nem nyertes pályázat esetén is beszámításra kerül az előkészítési költség? 
Mert ez a pályázat nem nyert. Nem vizsgáltuk meg hogy miért. Nem az új pályázatnak 
az egész előkészítési költségét tartalmazza, hanem marad valamennyi összeg. Viszont a 
régi pályázatnak az egész költségét tartalmazza. Mégis van plusz költségünk, mert újra 
írták a pályázatot.  
 
K á l m á n   András képviselő: Két pályázat van. Az egyik az ipari park 450 millió Ft-
os pályázata, a másik az 500 millió Ft-os összértékű kerékpárút felújítása, ahol a 
mezőkovácsházi kistérségnek van lehatárolt kerete. Tudomásom szerint mind a konst-
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rukcióra csak Mezőkovácsháza nyújtott be pályázatot. Így ennek értelmében nagy esé-
lyünk van rá, hogy meg fogjuk nyerni ezeket a projekteket.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott 
el, 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: Határozat módosítása 282/2017. (VII. 31.)  
 

351/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 282/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozatának má-
sodik mondatának szövegezését az alábbira módosítja: A 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
Mezőkovácsházi kerékpárút" megnevezésű pályázat össz-
költsége nem lehet több mint bruttó 259.153.607,- Ft. 
A határozat további részei változatlanok maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A 2. sz. határozati javaslatot a Sóki Zoltán 
műszaki irodavezető által javasolt módosításokkal kérném elfogadni.  
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: Kerékpárút korszerűsítési pályázatra ajánlati felhívása  
  

352/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi 
2020 keretében megjelent TOP 3.1.1-16 kódszámú, a 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
Mezőkovácsházi kerékpárút” megnevezésű pályázati fel-
hívásra benyújtott pályázat hátralévő előkészítési feladata-
inak ellátására a határozat melléklete szerinti tartalmú 
ajánlati felhívást küldje meg az előző eljárásban meghívott 
cégeknek.  
 
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot nem az előző kiírás 
nyertes cége adja, úgy vele el kell számolni az eddig vég-
zett tevékenységével. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a leg-
kedvezőbb ajánlatot adó céggel való szerződéskötésre, il-
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letve ha a korábbi nyertes cég adja a legkedvezőbb ajánla-
tot akkor vele a meglévő szerződés módosítására. 
 
A Képviselő-testület a 283/2017. (VII. 31.) sz. kt. határo-
zatának harmadik mondatának szövegezését az alábbira 
módosítja: 
 
Az előkészítési feladatok költségére összességében 
legfeljebb bruttó 12.646.939.- Ft saját forrást biztosít 
azzal, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb bruttó 
1.762.488 Ft számolható el, a fennmaradó rész pedig csak 
nyertes pályázat esetén, a teljes előkészítési tevékenység 
lezárásakor kerülhet kifizetésre. Az előkészítési díjának 
pályázat benyújtásakor esedékes részére a fejlesztési célú 
hitelfelvétel biztosít fedezetet.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javas-
lattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Határozat módosítása 284/2017. (VII. 31.)  
   

353/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 284/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozatának má-
sodik mondatának szövegezését az alábbira módosítja: A 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
Mezőkovácsházi kerékpárút" megnevezésű pályázat össz-
költsége nem lehet több mint bruttó 237.815.357,- Ft. 
A határozat további részei változatlanok maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javas-
lattal, 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: Kerékpárút korszerűsítési pályázatra ajánlattételi felhívás hátralévő előkészíté-

si feladatokra 
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354/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi 
2020 keretében megjelent TOP 3.1.1-16 kódszámú, a 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
Mezőkovácsházi kerékpárút” megnevezésű pályázati fel-
hívásra benyújtott pályázat hátralévő előkészítési feladata-
inak ellátására a határozat melléklete szerinti tartalmú 
ajánlati felhívást küldje meg az előző eljárásban meghívott 
cégeknek.  
 
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot nem az előző kiírás 
nyertes cége adja, úgy vele el kell számolni az eddig vég-
zett tevékenységével. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a leg-
kedvezőbb ajánlatot adó céggel való szerződéskötésre, il-
letve ha a korábbi nyertes cég adja a legkedvezőbb ajánla-
tot akkor vele a meglévő szerződés módosítására. 
 
A Képviselő-testület a 285/2017. (VII. 31.) sz. kt. határo-
zatának harmadik mondatának szövegezését az alábbira 
módosítja: 
 
Az előkészítési feladatok költségére összességében legfel-
jebb bruttó 16.647.075.- Ft saját forrást biztosít azzal, 
hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb bruttó 
6.658.830.- Ft számolható el, a fennmaradó rész pedig 
csak nyertes pályázat esetén, a teljes előkészítési tevé-
kenység lezárásakor kerülhet kifizetésre. Az előkészítési 
díjának pályázat benyújtásakor esedékes részére a fejlesz-
tési célú hitelfelvétel biztosít fedezetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 8. sz. szóbeli előterjesztés tárgya-
lását, mely a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 62. riasztórendszer kiépítése tárgyában ké-
szült.  
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a 
rögzítő egység zárt helyiségben kerüljön elhelyezésre, és a távoli kezelés lehetőségét is 
biztosítani kell. A legmegfelelőbb lenne, hogy a Polgármesteri Hivatal szerver irodájá-
ban lenne a rögzítési lehetőség. A Kft-nél pedig senkinek nem lenne jogosultsága a ri-
asztórendszert kezelni.  
A bizottság ezzel a módosítással javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
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Szénási István alpolgármester kiment az ülésről. Jelenlévő testületi tagok létszáma: 6 

fő.  

 
 
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: Alkotmány u. 62. riasztórendszer kiépítése  
 

355/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete riasztórendszer kiépítéséről dönt a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 5800 
Mezőkovácsháza Alkotmány u. 62. szám alatti telephe-
lyén. A riasztórendszer kiépítésével megbízza Tóth Attila 
egyéni vállalkozót nettó 533.920,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
678.078.- Ft összegben, melynek fedezetét a meglévő do-
logi kiadások képezik.  
A rögzítő egység zárt helyiségben kerüljön elhelyezésre, 
és a távoli kezelés lehetőségét is biztosítani kell lehetőleg 
a Polgármesteri Hivatal szerver termében. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés alá-
írására. 

  
Határidő: vállalkozói szerződés aláírására azonnal, 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Átadom a szót Szűcs Judit képviselő asz-
szonynak.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Javaslom, hogy az ipari park területén kiépítésre került biz-
tonsági kamera és megfigyelőrendszer behozatalának költségét vizsgáljuk meg és tech-
nikailag hogyan lehetne megoldani.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: 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: Ipari terület riasztórendszer áthelyezésének megvizsgálása  
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356/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a tulajdonát képező 
Mezőkovácsháza, Battonyai út 2429/3. hrsz. alatti ipari te-
rület és felépítményeinek vagyonvédelme érdekében ki-
alakított biztonsági kamera és megfigyelőrendszer rögzítő 
egységének áthelyezése anyagi és technikai szempontból 
kerüljön megvizsgálásra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 9. sz. szóbeli előterjesztés tárgya-
lását, mely az Interreg V-A Románia-Magyarország program 2014-2020 11/B prioritá-
sú pályázat „A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a Hatékony 
közigazgatás előmozdítása a törvényi és adminisztratív együttműködés, valamint az ál-
lampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatásával” elnevezésű pá-
lyázat előkészítéséről és benyújtásáról tárgyában készült.  
Az előterjesztést Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja mindkét 
határozati javaslatot elfogadni.   
 
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: Mit jelent az elektronikus kétirányú kommunikáció?  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Egy informatikai fejlesztést szeretnének 
megvalósítani, amely olyan lenne, mint például az ügyfélkapus rendszer.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A közös pályázat anyagának előkészítése, a román 
társ pályázókkal az egyeztetés folyamatban van, ezért a kettő határozati javaslatból egy, 
összefoglaló határozatot kellett megfogalmazni a következők szerint, melynek elfogadá-
sát javaslom a Képviselő-testületnek: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete arról dönt, hogy Mezőkovácsháza Város Önkormányzata pályázatot 
nyújt be Moneasa (RO) Polgármesteri Hivatalával és Ignesti (RO) Polgármesteri Hiva-
talával együttműködve az Interreg V-A Románia-Magyarország program 2014-2020 
11/B kódszámú „A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a haté-
kony közigazgatás előmozdítása a törvényi és adminisztratív együttműködés, valamint 
az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatásával” megnevezé-
sű nyílt pályázati felhívásra Moneasa (RO) Polgármesteri Hivatal vezetésével.  
A benyújtandó pályázat összköltsége 217.380 Euró, melyből Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatára eső összeg 72.460 Euró, melyhez a Képviselő-testület legfeljebb 
3.623 Euró önerőt biztosít a 2018. évi költségvetés terhére. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos iratok 
aláírására.” 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a Jegyző Asszony által is-
mertetett 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: Elektronikus kommunikáció létrehozására pályázat benyújtása Menyházával 

(Románia) 
 

357/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy Mezőkovácsháza Város Önkor-
mányzata pályázatot nyújt be Moneasa (RO) Polgármeste-
ri Hivatalával és Ignesti (RO) Polgármesteri Hivatalával 
együttműködve az Interreg V-A Románia-Magyarország 
program 2014-2020 11/B kódszámú „A hatóságok és 
résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a hatékony 
közigazgatás előmozdítása a törvényi és adminisztratív 
együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmé-
nyek közötti együttműködés támogatásával” megnevezésű 
nyílt pályázati felhívásra Moneasa (RO) Polgármesteri Hi-
vatal vezetésével.  
A benyújtandó pályázat összköltsége 217.380 Euró, mely-
ből Mezőkovácsháza Város Önkormányzatára eső összeg 
72.460 Euró, melyhez a Képviselő-testület legfeljebb 
3.623 Euró önerőt biztosít a 2018. évi költségvetés terhére. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pá-
lyázattal kapcsolatos iratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 

 
Szénási István alpolgármester visszajött az ülésre. Jelenlévő testületi tagok létszáma: 7 

fő.  

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Javaslom a 10. sz. szóbeli előterjesztés tár-
gyalását, mely a Háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátás biztosítása tárgyában ké-
szült.  
Az előterjesztést egyik bizottság sem tárgyalta, mivel az ülés megkezdése előtt került 
kiosztásra.   
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Orvosi körzetek összevonásával kapcsolatos 
rendelet elfogadásra került. De ennek az átvezetése és a finanszírozásnak a megteremté-
sének és az engedélyekhez szükséges határozati javaslatban is rögzíteni kell, hogy a két 
háziorvosi körzet összevonásra kerül és a vegyes körzetben lévő gyermekek, pedig a 
házi gyermekorvosi körzetbe kerülnek ellátására.  
A 2. sz. határozati javaslat arról szól, hogy az engedélyek módosításával egyidőben, a 
körzetösszevonással a telephely módosítás is megtörténjen. Mivel a 
reformátuskovácsházi háziorvosi rendelő felújításának idejére az Szociális és Gyermek-
védelemi Főigazgatósággal próbálunk megállapodni, hogy a Mezőkovácsházi Innováci-
ós, Oktatási és Közösségi Központ épületében a rendelés ott valósuljon meg. Tudomá-
som szerint az ellenőrzés alapján a feltételek adottak, megfelelőek.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A reformátuskovácsházi gyerekeket be kell 
hozni, vagy kimegy a gyermekorvos?  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A gyerekeket kell behozni a gyermekorvos-
hoz.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Meg szeretném köszönni az Innovációs Oktatási és 
Közösségi Központnak, hogy az orvosi rendelő részére ingyen biztosít helyiséget, amíg 
felújítás tart.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslat-
tal, 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: Háziorvosi körzetek összevonása I. és III. sz.  
 

358/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a II. és III. számú háziorvosi körzetet egy felnőtt 
körzetté kívánja összevonni 2017. december 01-től.  
A megszűnő III. számú vegyes háziorvosi körzet gyermek 
létszámát a meglévő házi gyermekorvosi körzethez cso-
portosítja át.   
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javas-
lattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
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határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Táncsics u. 28. sz. háziorvosi körzet áthelyezése felújítás miatt  
 

359/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2017. december 01-től a II. számú háziorvosi 
körzet betegeinek ellátást a Mezőkovácsháza, Táncsics u. 
28. sz. alatti telephelye helyett - a háziorvosi rendelő TOP-
4.1.1-15-BS1-2016-00019. sz. projekt keretében megvaló-
suló felújításának idejére - a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségének Innováci-
ós, Oktatási és Közösségi Központtal fennálló együttmű-
ködési megállapodás alapján az önkormányzat tulajdonát 
képező, de vagyonkezelésbe átadott 5800 
Mezőkovácsháza, Táncsics u. 48. sz. alatti épületben kí-
vánja biztosítani.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelővel történő 
egyeztetésre és a bérleti szerződés aláírására.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
B E J E L E N T É S E K  
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Van-e valakinek bejelentése?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Augusztus 20-án ünnepélyes testületi ülést hívott össze Pol-
gármester úr. Abban bíztam, hogy Polgármester úr majd méltóképpen fogja közölni a 
város lakosságával, hogy elkészült a Városi Könyvtár gongozásában az a kiadvány, 
amelyet Mezőkovácsháza Várossá nyilvánításának 30 éves jubileuma alkalmából a Ka-
locsa Róza Kft-nek kellett volna elkészítenie. Most szeretném pótolni, amit Polgármes-
ter úrtól elvártam volna, hogy ünnepélyes keretek között adjon számot arról, hogy ez a 
kiadvány elkészült, sőt nem egy, hanem a feladatot elvállaló Ádám Andrásné jóvoltából 
kettő kiadvány is született. Köszönettel és hálával tartozom Ádám Andrásnénak és Vá-
rosi Könyvtárnak, hogy ezt a tavalyi mulasztást pótolták és a 900 eFt-ot, amit a testület 
biztosított erre a célra maximálisan, nagyon magas színvonalú kiadvánnyal hálálták 
meg.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Tudni kell, hogy ezek a kiadványok az utolsó pillanat-
ban készültek el. Polgármester úr aznap én kezemben látta meg hogy van ilyen. De 
Szénási István alpolgármester úr az állófogadáson megköszönte a munkát.  
 
Vannak nyertes pályázataink és örülünk neki, hogy nyertünk és csak ülünk a babérjain-
kon. Mi a következő lépés? Mikor lesz közbeszerzés? Mikor lesz a kivitelezés? Ne hogy 
kiszaladjunk az időből. Nem érzem azt, hogy megtennénk a következő lépést. A kör-
nyező településeken már a kivitelezés folyik.  
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S z é n á s i   István alpolgármester: Én is szeretném megköszönni a kiadvány elkészí-
tését. Holnap megyek Parajdra és mind a két kiadványból fogok vinni.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Polgármester úrral folyamatos e-mail kapcsolatban voltunk, 
pontosan tudta, hogy mind a két kiadvány határidőre elkészül.  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Pályázati közbeszerzések. A második kört futjuk. 
Az első körben 4 szóba jöhető közbeszerzési szakértőtől kértünk árajánlatot, de mind-
egyik ajánlat magasabb volt annál, mint amennyi a pályázatokban fedezetként rendelke-
zésre állt. Ezért olyan döntés született, hogy egy új eljárását indítsunk. Ennek kimentek 
az ajánlat kérései, 7 céget hívtunk meg. Ebből 3 érkezett vissza határidőre, ami most 
ennek a hétnek az elején járt le. A kollégám megkérdezte az önkormányzatnak a saját 
közbeszerzési szakértőjét, hogy ilyen esetben, hogy hetet hívtunk és három érvényes 
ajánlat jött, lehet-e eredményessé nyilvánítani az eljárást. Ha igen akkor már előrébb 
vagyunk, mert van olyan ajánlat, ami belefér a pályázati költségvetésbe. De erre még 
nem kaptunk választ, talán holnap fog válasz érkezni. Nincs olyan műszaki dokumentá-
ció a birtokunkban, ami alapján a közbeszerzést kiírhatnánk. Szeptember 30-a vannak 
azok a mérföldkő befejezések, amikor a rendelőintézet illetve a könyvtár vonatkozásá-
ban rendelkezésünkre áll az a dokumentáció, ami a közbeszerzés alapját fogja képezni. 
Remélhetőleg addigra meg lesz a nyertes közbeszerzési cég is.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Mikor kapjuk meg a hozzáféréseket ahhoz a 
pályázati tartalomhoz, ami elindult a hivatalban. Mert ha ezt most tudjuk, akkor a Kiss 
Tamás Projektfelügyelet Kft. operatív igazgatójától meg tudtuk volna kérdezni, hogy a 
szeptember 30-i határidőt tudják-e tartani, mikor érkeznek a műszaki tartalmú anyagok. 
Kérem Jegyző asszonyt, hogy a hozzáférés mihamarabb történjen meg. A nyilvántartás-
nak ki a kezelője? Kit lehet majd számon kérni, hogyha nem kerültek bele adatok? 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Az informatikus kolléga elmondja, hogy a hozzáfé-
rést mikorra tudja megoldani. A pályázati felelős is fel lesz tüntetve és a felelősségi kö-
rében az adatokat felviszi, aktualizálja.  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A Projektfelügyelet Kft. nyilatkozott arról, hogy 
minden mérföldkövet határidőben teljesíteni fogják és a dokumentációkat is határidőben 
meg fogják küldeni az önkormányzatnak. Tudomásom szerint a rendelőnél ez már meg 
is történt. Ha azt a táblázatot látni fogja majd a testület, amiről beszélünk, abban minden 
pontosan, név szerint meg van, hogy ki az adott projektért a felelős, illetve az átadott 
jelszavaknak ki a gazdája.  
 
B i h a r i    Emil rendszergazda: A hozzáféréseket e-mailen a testület a holnapi nap fo-
lyamán megkapják.  
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a 
Képviselő-testület nyílt ülését 17 óra 45 perckor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
Csepreghy Elemér  Dr. Szilbereisz Edit 
 alpolgármester          jegyző 
 
 
 
 
 

Zábrák Istvánné  
jkv. hitelesítő 

 


