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22/2017. sz. kt. 

 
 

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

ber 19-én 13 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv  polgármester 

Csepreghy Elemér alpolgármester 
Szénási István  alpolgármester 
Kálmán András 
Papp Zoltán 
Szűcs Judit 
Zábrák Istvánné                     képviselők 

 
 
Távolmaradását bejelentette:  

 
Sütő Lajos  képviselő 
 

 
Távolmaradását nem jelentette be:  

 
Dr. Fritz Izabella képviselő 

 
 
Jelen volt még: Simonka György országgyűlési képviselő 

Béni Attila Mezőkovácsházai Járási Hivatal vezetője 
Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
Hagya Dorián FIDESZ helyi szervezet képviselője  
Bontovics Krisztián a Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és Közös-
ségi Központ vezetője 
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményvezetője 
Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője  
Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője  
Ádám Andrásné Kalocsa Róza Kft. FEB. elnöke 
Havancsák Piroska 
Mazurák Zoltán külsős bizottsági tagok 
Pasek Mihályné egyesületi elnök, kérelmező 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán műszaki irodavezető  
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Zatykó Attila pénzügyi ügyintéző 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Béni Attilát, 
a Mezőkovácsházai Járási Hivatal vezetőjét, Jegyző, Aljegyző asszonyokat, irodaveze-
tőket, intézményvezetőket, meghívott vendégeket, érdeklődő állampolgárokat.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Fritz Izabella képviselő nem 
jelezte távolmaradását, míg Sütő Lajos képviselő úr igen.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyi-
tom.  
 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az előterjesztések tárgyalási sorrendjében változta-
tást fogok eszközölni kettő ok miatt. Az egyik, hogy több témának a döntését nagyon 
rövid időn belül továbbítani szükséges, a másik, hogy a tegnapi nap folyamán Simonka 
György országgyűlési képviselő úr jelezte, hogy a mai ülésünkön – igaz, egy rövid ideig 
– részt fog venni, ekkor olyan témák tárgyalását veszem előre, amelyekben segítségét 
szeretnénk kérni.   
 
Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés megkezdése előtt 

- a Városgondnokság és Városőrség térítésmentes helyiségbiztosítása,  
- Hősök tere 6. sz. alatti irodaház haszonbérlete,  
- a Békéscsabai Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének (2018-2022) véleménye-

zése, valamint a 
- belterületi utak felújítására fejlesztési hitel felvétele tárgyában 

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 
  

360/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  
- a Városgondnokság és Városőrség térítésmentes helyi-

ségbiztosítása,  
- Hősök tere 6. sz. alatti irodaház haszonbérlete,  
- a Békéscsabai Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 

(2018-2022) véleményezése, valamint a 
- belterületi utak felújítására fejlesztési hitel felvétele 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-
testület jelen ülése napirendjére vette.   

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a meghívóban 
közölt, és a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg.  
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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   
   

361/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. október 19-i soros, nyílt ülése napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el:  

   
N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
2.) Beszámoló a fürdő és kemping üzemeltetésének éves tapasztalatairól 

Előadó: Jankó Erzsébet ügyvezető 
  

3.) Az önkormányzat személyes gondoskodás körében ellátott szociális szol-
gáltató tevékenység értékelése az előző beszámolás óta eltelt időszak ta-
pasztalatai alapján 
Előadó: Kovalik Angéla intézményvezető 

 
4.) A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
5.) Beszámoló a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről 

Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 

6.) Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
7.) 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 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Az írásbeli beszámolómat a következőkkel kívánom 
kiegészíteni: 
 
- 7.335 e Ft támogatást kaptunk a rendkívüli költségvetési kiegészítés címén. Úgy tűnik, 

hogy második alkalommal is lehetőségünk lesz egy hasonló pályázat benyújtására. 
 
- Tegnap Medgyesbodzáson volt egy fórum, ahol Dr. Karsai József mutatta be "csoda-

szereit". Régebb óta foglalkozik a gyógynövényekkel kapcsolatos gyógyszerek, 
étrendkiegészítők készítésével. Ez a Calendula Terv egyik első lépcsője lesz. Itt, 
mezőkovácsházán is fognak előadást tartani.  

 
- Tegnap este volt egy rendezvény a Városházában. A Kormány meghirdette a migráci-

óval, a Soros tervvel kapcsolatos nemzeti konzultációját.  Pogácsás Tibor, a Belügy-
minisztérium Önkormányzatokért felelős államtitkára volt itt. Előadást tartott, bemu-
tatta, hogy milyen eredményeket ért el az ország, s elmondta, hogy ezek az eredmé-
nyek kerülhetnek veszélybe akkor, ha ellenőrizetlenül települnek be migránsok.  

  
- Az elmúlt időben sajnos táppénzen is, de szabadságon is voltam, ez idő alatt Alpol-

gármester urak helyettesítettek, köszönöm munkájukat.  
 
Van-e kérdés, vélemény az írásos beszámolókkal 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 

   
362/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 375/2016. (X. 20.), 104/2017. (III. 23.), 
105/2017. (III. 23.), 160/2017. (IV. 27.), 166/2017. (IV. 
27.), 167/2017. (IV. 27.), 212/2017. (V. 25.), 292/2017. 
(VII. 31.), 318/2017. (IX. 21.), 320/2017. (IX. 21.), 
344/2017. (IX. 21.), 349/2017. (IX. 21.) 356/2017. (IX. 
21.), sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a polgármester és 
alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről szóló 
beszámolókat elfogadja.  
 
 

 
Köszöntöm Simonka György országgyűlési képviselő urat. Köszönöm, hogy 
jelenlétével megtisztelte a Képviselő-testületet. 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 4. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, 
mely a belterületi utak felújítására fejlesztési hitel felvétele 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 a határo-
zati javaslatokat elfogadni. A 2. sz. határozati javaslatot kiegészítve a következőkkel: 
„Felhatalmazza a Polgármestert a Kormányengedély megkérésének aláírására.” 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Lehet-e remélni, hogy a többi, nagyon rossz állapotban lévő 
utcában is megtörténik a kátyúzás? 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A közmunka programban szerepel a kátyúzási mun-
kák elvégzése. Reformátuskovácsházán elkészültek a munkával, a múlt héten érkezett 
meg a második aszfalt szállítmány, a munka folytatódni fog.  

 
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: Határozat visszavonása 
 

363/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 243/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozatát vissza-
vonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. 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: Deák, Móra és Kinizsi utcák felújítására hitelfelvétel 
 

364/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az OTP Bank Nyrt-től a Deák utca, Móra utca, és Kinizsi utca 
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útfelújítására fejlesztési célú hitel felvételéről dönt az alábbiak 
szerint: 
 
- Az ügylet megnevezése: éven túli fejlesztési hitel 
- Összege: maximum 130.000.000,- Ft 
- A hitel törlesztése: türelmi időt (2018.09.29.) követően ne-

gyedévente egyenlő részletekben  
- A hitel végső lejárata: 2027. szeptember 30. 
- A hitel biztosítéka:  

Hrsz. Megnevezés Terület 
nagysága 

(ha) 

Aranykorona 

2393 szántó 4,3064 179,58 
2455/3 szántó, kivett 

mocsár 
4,8159 197,46 

0125 szántó, erdő, le-
gelő 

18,1943 653,18 

2401/2 szántó 3,6327 164,2 
2418/2 erdő, szántó 5,5634 68,16 

 
 az Önkormányzat költségvetése. 
További fedezet az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt között 
2016.11.11-én létrejött az 1-2-16-3300-0262-4 számú ingatlan 
jelzálogszerződése. 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan 
megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamide-
je alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alap-
ján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez 
nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítá-
sa érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön 
teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére 
szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó 
gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges össze-
get az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékai 
visszafizetéséért és a mindenkori éves költségvetésébe történő 
betervezéséért.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben tör-
ténő megállapodásra és a hitelszerződés aláírására. 
 
A szerződéskötéshez kapcsolódó költségekre 300 eFt kerüljön 
betervezésre az általános célú tartalék terhére. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a Kormányengedély megkérésé-
nek aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 26. sz.  előterjesztés tárgyalását, mely az 
EFOP-2.2.2-17 pályázat – intézményi férőhely-kiváltás - tárgyában készült. Korábban a 
Képviselő-testület négy ingatlan biztosításával járult hozzá az intézményi férőhely-
kiváltáshoz. Most egy újabb ingatlant lenne szükséges felajánlani, a Bethlen u. 101. sz. 
alatti ingatlant.   
 
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 javasolja elfogadni.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Nagyon sok település verseng azért, 
hogy ezek a kitagolások az adott településeken történjenek meg. Medgyesegyházán és 
Mezőkovácsházán fognak megtörténni a kitagolások. Ez nagyon fontos, mert nő a la-
kosságszám, de azért is, mert munkahelyek fognak létrejönni. Lényeg, hogy nem is 
akármilyen bérekért fognak a szakemberek dolgozni. Deák u. 76. sz. alatti állami ingat-
lan, ez át lesz adva az SZGYF-nek egy szerződés-módosítás keretében. Amíg a szerző-
dés-kötés nem történik meg, a munkafolyamat nem állhat meg.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
 S z ű c s  Judit képviselő: 2004. óta működik Reformátuskovácsházán ilyen ingatlan, 
az ott lévő személyekkel semmilyen probléma nincs. A környezetében lakók azt kérik, 
hogy pszichiátriai és szenvedélybetegek ne kerüljenek kihelyezésre. A pályázatban ezek 
a betegek is szerepelnek, de ettől még kérnénk eltekinteni. Az enyhe fokban sérült fo-
gyatékos személyeket fogadnánk be, Ők megtalálták a helyüket a városban. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Korábban mindenkitől megkaptuk azt az ígéretet, 
hogy városunkban csak enyhe fokban sérült fogyatékos személyek kerülnek kitagolásra. 
Most is erről van szó, ez szerepeljen a határozatban és mellékletében egyaránt.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: Intézményi férőhely-kiváltás c. pályázat megvalósításához hozzájárulás, 

Behtlen u. 101. sz. alatti ingatlan biztosítása 
 

365/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megismerte az „Intézményi ellátásról a közösségi 
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alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi 
férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályá-
zati felhívást. 
A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság az alábbi önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon a projektet kizárólag a fogyatékkal élő szemé-
lyek célcsoport vonatkozásában megvalósítsa: 
Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 101. (1888 hrsz). 
  
A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése és Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyonról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gya-
korlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. ön-
kormányzati rendelet 27 §. alapján az ingatlant térítésmen-
tesen, határozatlan időtartamra közfeladat ellátása érdeké-
ben használatba adja a Szociális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság (Budapest, Visegrádi u. 49.) részére. 
  
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert fenti ingatla-
nok vonatkozásában a Szociális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatósággal a határozat melléklete szerinti tartalmú 
használati megállapodás megkötésére, és aláírására, vala-
mint a szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat alá-
írására és a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a he-
lyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rende-
let megalkotása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az elő-
terjesztésben szereplő rendelet-tervezetet javasolja elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 



 9 

20/2017. (X. 20.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges válasz-
tópolgárok számáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.  
 
 
 

 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stra-

tégia végrehajtásáról 
  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

     polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtá-
sát évente felül kell vizsgálnia a Képviselő-testületnek. Erre kerül most sor. Van egy-két 
olyan tervezett feladat, amelyet nem tudtunk teljes mértékben végrehajtani, s ezekhez 
szeretnénk most Képviselő Úr segítségét kérni. Az előterjesztést a Pénzügyi és Város-
fejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Tekintettel arra, hogy a bizottság tá-
mogatta az előterjesztésben foglaltakat, akkor nekem kötelességem az elképzeléseket 
támogatni, s mindent megtenni annak érdekében, hogy a koncepció meg is valósuljon.  
 
A lehatárolt keretben Mezőkovácsháza igazán jól szerepelt. Inkubátorház megvalósítá-
sára nincs kiírva pályázat. Ha lesz ipari park, akkor majd lehet inkubátorház kialakításá-
ra pályázni.  
 
Bátor, és jó döntés volt, amikor megvásárolták az ipari területet. Az ipari park területén 
is óriási verseny van. Vállalkozások jönnének, az ország ezen területén még van szabad 
munkaerő, viszont nincsenek alkalmas helyek. Azok a helyek alkalmasak, amelyek ipari 
területek, vagy ipari parkok. Remélhetőleg a 450 millió Ft-ból ki fogják tudni alakítani 
az ipari parkot. Ha igen, akkor a következő lépésben megvalósulhat az inkubátorház. Az 
jól látszik, hogy az önkormányzat egymásra építi a programjait, bátran megy előre, szép 
eredményeket ér el, erre a korábbi években nem volt ilyen példa. Korábban háttérbe volt 
szorítva a város. Polgármester úr többször szóvá teszi, hogy keveset vagyok 
Mezőkovácsházán. Amikor viszont itt vagyok, azokat a munkákat, miket Tőletek ka-
pok, nem itt kell elvégeznem, hanem Budapesten, irányító hatóságoknál, minisztériu-
moknál, stb. melyeknek eredménye látszik. A tegnapi rendezvény kapcsán több állam-
polgár szóvá tette, „hogy már megint mit rendeznek” hogy nem lehet parkolni. De ak-
kor, amikor Dr. Kövér László, vagy Balogh Zoltán miniszter úr, vagy éppen Pogácsás 
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államtitkár úr, aki a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára érkezik 
a városba, annak van hozadéka, s ezek jelennek meg az elért eredményekben.  
 
A kistérségben, a járásban csak Mezőkovácsháza rendelkezik Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiával. Dicséret illeti azt a bátorságot, azt a koncepció mentén történő fejlesz-
tést, amivel mentek előre. Már az is jól látszik, hogy jövőre mi fog megvalósulni.  
 
A város nyert 50 millió Ft-ot az óvodák felújítására. Az óvodák felújítására ez az összeg 
kevésnek bizonyult. Mezőkovácsháza vette azt a bátorságot, hogy visszaadta az 50 mil-
lió Ft-ot annak reményében, hogy 150 millió Ft-ot fog nyerni. Ismereteim szerint a múlt 
héten megnyertek 150 millió Ft-ot az óvodák felújítására. Ehhez gratulálok! 
 
Ha nem lenne rend, koncepció, ha nem lenne egymásra épülése az oktatásnak, vagy a 
bölcsődefejlesztésnek, majd a felnőtt képzésnek, akkor ezt nem lehetne megvalósítani. 
Az élen jártok ebben, jó példák vagytok a többi településnek.  
Mezőkovácsháza a 366 millió Ft-os pályázatot a kerékpárút építésére elvesztette, nem 
esett kétségbe, nem omlott össze, hanem benyújtott egy 500 millió Ft-os pályázatot. 
Hétfőn a Megyei Közgyűlés bizottsága a pályázatot támogatta, nagy valószínűséggel 
meg is fogja nyerni. Ezt így kell csinálni, ezért a települést dicséret illeti.  
 
A turisztika az önkormányzatok kezében nem jól működik. Ehhez vállalkozó, vagy vál-
lalkozókat kell helyzetbe hozni. A turisztikában is vannak még lehatárolt keretek. Közös 
erővel, összefogással, határozott, aktív tárgyalásokkal tudtak Polgármester úrral az élen 
ilyen eredményeket elérni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A képviselői munkám legnagyobb eredménye volt, 
amikor az ipari területet megvásárolta a Képviselő-testület. Az ipari park területe bővül, 
az inkubátorház kialakítására be van nyújtva a pályázat, egy napelem park kezd betele-
pülni. Nem volt könnyű meghozni azokat a döntéseket, amelyekben a megnyert pályá-
zatokat visszaadtuk.  
 
Korábban a turisztikai pályázatban próbáltunk együttműködni képviselő úrral. Megkap-
tuk a választ, hogy a források összegyűjtése hátra van. Ezt követően lehet remélni, hogy 
a fürdő és kemping fejlesztési pályázata nyerhet.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: A turisztikának van kockázata. Azok-
kal a pályázatokkal tudnunk lépni, amelyeknek 2015. évben elkészültek a tervi és költ-
ségvetései. Ezek 2014. és 2015. évi árakon kerültek megtervezésre. Ma mindenki arról 
beszél, hogy ennyi pénzért nem lehet találni kivitelezőt. Az elmúlt egy évben 20-25-30 
%-kal emelkedtek az építőipari alapanyagok és munkabérek árai. Az irányító hatóság 
azon dolgozik, hogy a leragadt lehatárolásokban és a szabadkereten lévő kereteket ho-
gyan tudná felosztani esetlegesen azokon a helyeken, ahol 15-30 % közötti költségnö-
vekmény valósulhat meg. Ezt mindig a tervező fogja leadni. A közbeszerzésekhez is a 
tervezőnek a nyilatkozata szükséges. Ezeket EU-s forrásokból nem lehet kiegészíteni, 
ezért az irányító hatóság dolgozik a hiányok pótlásán. Jelenleg azokból a pénzekből 
fognak átcsoportosítani, amelyek még nem lettek kiírva, azon projektek számára, ahol 
nincs meg a szükséges fedezet a projektek megvalósítására az áremelkedések miatt. Te-
hát veszélyben van az a keret, ahol még nem lett a pályázat kiírva, s ide tartozik 
Mezőkovácsházán a turisztika.  
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A zöld város elbírálás alatt van. A turisztikai pályázattal kapcsolatban aggódom, hogy 
meg tud-e valósulni.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: A Polgármesteri Hivatal beszámolójában még nincs szó ar-
ról, hogy nyert az óvoda pályázata. Hétfőn talán azt a hírt kaptuk, hogy nyert a pályázat. 
Ez mennyire biztos információ?  
 
Minden évben megrendezésre kerül az Arad-Békéscsaba-Arad Szupermaraton rendez-
vény, nagyon nagy részvételi létszámmal. Az az út, hogy a rendezvény lebonyolításra 
kerül, az nagyon rossz állapotban van. Képviselő úr ezen útszakasz felújításához esetleg 
tudna-e segítséget adni?  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Zöld város pályázattal kapcsolatban ponto-
sabb információval rendelkezik-e képviselő úr? A városközpontban megújult a Járási 
hivatal, a Városháza, várhatóan a Könyvtár és a Művelődési Központ épülete is meg fog 
újulni. A teljes belvárosi rész felújítása e pályázat megnyerésével és megvalósításával 
lenne teljes.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: A zöldváros pályázat jelenlegi státu-
sza: nincs elbírálva. A minisztérium kétszer alkalmatlanság miatt visszadobta a pályáza-
tot, mi azt kétszer megvédtük és visszaküldtük. Harmadik lépcsőben a megyei közgyű-
lés hozott döntést, kettő alkalommal, és mindkétszer támogatta a pályázatot. Nem fog-
juk elfogadni a "nem"-et mindaddig, amíg lesz ráhatásunk. A pályázat bírálat alatt áll. 
Azon dolgozok, hogy a bírálat pozitív legyen. Mezőhegyes is ugyan ilyen problémákkal 
küzd.  Lehatárolt keretre, zöldváros rehabilitációra 4 város tud pályázni. Battonya és 
Medgyesegyháza nem tud pályázni, mert Ők már nyert pályázattal rendelkeznek. Ha 
visszajön a lehatárolt keretbe a pályázat, akkor új pályázat keretében fog nyerni Mező-
hegyes és Mezőkovácsháza, de ez esetben veszítünk egy évet. Ez a forrás nem tud el-
veszni, mert ez lehatárolt keret.  
 
Útfelújítás: Az Arad-Békéscsaba-Arad rendezvényen nem fog csökkeni a résztvevők 
száma, s összességében országosan is nő az eladott kerékpárok száma. Az útjaink rossz 
állapotban vannak, Békés megye útjaink is. Annyi pénz van útfelújításra, amit az EU ad. 
Az útfelújításra szánt pénzeket elosztják, ebből kell kiharcolni azt, ami nekünk jár. A mi 
körzetünkben olyan útfejlesztések történtek, amik jelentősek: Battonya-Orosháza, út-
szakasz felújítása megtörtént, Tótkomlós-Mezőhegyes között rendben van az út, a 47-es 
út felújítása is megtörtént, és az szélesítve lesz, ennek a munkájában én nem vettem 
részt. A „Dinnyés” utat elkezdtük építeni, Békéscsaba,Nagykamarás belterületi útjait, 
Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Csabaszabadi útjainak apróbb szakaszait.  
A rangsorban most a „Dinnyés” út van. Orosháza-Pusztaföldvár-Medgyesbodzás-
Medgyesegyháza-Nagykamarás-Dombegyház-Kevermes határátkelőig útszakasz van 
előtérbe. Ezt követheti a Mezőkovácsháza-Medgyesegyháza közötti útszakasz. Dolgo-
zunk rajta, de ez nagyon nehéz munka. Az elért eredmények ellenére nem mondjuk azt, 
hogy elégedettek vagyunk, dolgozunk a további feladatokon.   
 
 
Az óvoda pályázatának kedvező elbírálása csak tájékoztató jellegű, három döntésen kell 
hogy keresztülmenjen a pályázat. Az első és legfontosabb bírálat megszületett, de vár-
hatóan már a döntés nem fog megváltozni. Az, hogy a pályázatok – inkubátorház, Mű-
velődési Ház felújítása, kerékpárút építése, stb. – nyertek, annak köszönhető, hogy ke-
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ményen szembementünk mindenkivel, aki szembe jött velünk, és keményen kiharcoltuk 
a lehatárolt kereteket. Ez azt jelentette, hogy nemcsak haragudtak ránk, de Miniszterel-
nök Úrnak írtak levelet, melyben követelték a Megyei Közgyűlés Elnökének és az Én 
leváltásomat.  A szabad kereten csak aprópénzeket kaptunk. A nagyvárosokkal Békés-
csaba, Gyula, Szarvas, stb. szemben nem tudunk nyerni. Amikor lehatárolt keretek van-
nak, azt magunk között tudjuk felosztani.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az országos médiában megjelenhetne-e az Arad-
Békéscsaba-Arad Szupermaratoni rendezvény? Hátha hamarabb megvalósulhatna az út-
szakasz felújítása. 
218. évre meg lett ígérve a tanuszoda megvalósulása. Mikor fog megvalósulni? 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Dicsértem az önkormányzat munkáját, 
azért, mert stratégiában és koncepcióban gondolkodik. Választanunk kellett, hogy mikor 
lesz tanuszoda. Fontosabb volt a mezőkovácsházi általános iskolát központtá helyezni, 
ennek köszönhetően fog a tornacsarnok felépülni. Fontos volt, hogy Orosháza mellett 
olyan iskolává váljon, amit központtá tudunk tenni. Battonya is ilyen oktatási központtá 
fog válni. Ez ugyan abból a forrásból valósul meg, ezért a tanuszodák hátrább kerültek. 
Szükség van rá, Kormányrendelet is szabályozza, de fontos volt az iskola stabilizálása.  
 
Média: Sajnos nem vagyok velük jó viszonyban, próbálták a lakosságot velem szemben 
rossz információkkal befolyásolni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Békéscsabai Atlétikai Klub rendezvénye a 
Szupermaraton. Most, a Világbajnokságon csak a Békéscsabai Atlétikai Klub verseny-
zői szereztek érmeket. Lehet, hogy Őket kellene megkérni a rendezvény népszerűsítésé-
re.  
 
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: Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról beszámoló elfogadása 
 

366/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájá-
nak 2016. október - 2017. szeptember közötti időszakban 
történő végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 20. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában készült. A 
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Calendula Terv megalkotásának a mozgatórugója az volt, hogy álljon meg a 
Mezőkovácsházi Járásban a népesség fogyása, aki elment a térségből, az térjen vissza.  
 
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.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a rende-
let tervezet elfogadását.    
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, 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.) 

 
21/2017. (X. 25.) sz. önkormányzati rendeletet  
 
az újszülöttek életkezdési támogatásáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 
 

 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Gratulálok az elért eredményekhez. 
Nem tűnik ez túl sok pénznek, de látva azt a munkát, amit a Képviselő-testület, a 
háttérben dolgozó apparátus tervként dolgozott ki, minden abban az irányba mutat, hogy 
egy jó, élhető, kellemes város legyen kialakítva. Látom a pályázatokat, a fejlesztési 
elképzeléseket, az oktatási, egészségügyi, turisztikai elképzelések. Ezek az üzenetek, 
amelyek eljutnak a fiatalokhoz, az aktívkorúakhoz, azok vagy gondolkodnak a 
visszatérésen, vagy már vissza is jönnek. Ha a várost élettel tudjuk megtölteni, ha zöld 
város lesz, az ipari park a munkahelyteremtések miatt nagyon fontos a visszatérések 
miatt. Ezek mind hosszútávon hoznak eredményeket.  
 
Van egy Pilot program, "Rászoruló személyek támogatása" Eu-s finanszírozott program, 
országos program lesz. Célja: minden hónapban minden kismamának 3 hónapos 
magzattól, minden 0-3 éves kor közötti gyermek után havi szinten, rászorulóknak 1 db 
12 kg-os élelmiszercsomag fog járni. Nyári időszakban az általános iskolába járó 
gyermekeknek is. Ezen kívül a rokkantak, akik rokkantsági járadékban részesülnek, 
háromhavonta járna a 12 kg-os csomag. Ez a program Borsod Megyében már nagyon 
jól működik. Ha péntekig összeáll e program, akkor decemberben elindulhat. Kértem a 
térség jegyzőit, polgármestereit, hogy a mai napon aktualizáljuk ezt a dolgot, töltsük fel 
az adatokat. 100 ezer főig tud a program működni, ezért aki gyorsan dolgozik, 
eredményeket fog tudni elérni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszönjük segítségedet, hogy Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzata 7.335 eFt rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült a 
Kormány részéről. Megnyitották számunkra azt a felületet is, ahol második kérelmünket 
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is be tudjuk adni.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Mezőkovácsháza 1986-banVáros lett, tavalyi évben 
ünnepeltük 30. évfordulóját. A tavalyi évben szerettünk volna egy kiadványt elkészíteni, 
az nem sikerült, viszont ez év augusztus 20-ára kettő kiadvány készült el 
Mezőkovácsházáról, melyből egy-egy példányt ezúton átadok országgyűlési képviselő 
úr számára. Köszönjük eddigi segítségét, s erre számítunk a jövőben is.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Sajnos a Képviselő-testület üléséről 
most el kell, hogy menjek, további jó munkát, sok sikert kívánok munkájukhoz! A cél 
nem csak az, hogy itt tartsuk a fiatalokat, de vissza is kell csábítani őket.  
 

(Országgyűlési képviselő úr elment a Képviselő-testület üléséről.) 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat személyes gondoskodás 

körében ellátott szociális szolgáltató 
tevékenység értékelése az előző beszámolás 
óta eltelt időszak tapasztalatai alapján 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Kovalik Angéla  

intézményvezető 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati 
javaslatot elfogadni. Felhívom a figyelmet, hogy egy ügyeletes dolgozó a házi segítség-
nyújtásban dolgozók közül felmondott, s még egy személy készül elmenni. Figyeljünk 
oda a bérezésükre, mert szükségünk van rájuk.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Fel fogjuk mondani a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtásos rendszert. Ezt Medgyesegyháza intézménye látja el. Mi korábban nyertünk 50 
db olyan készüléket, amely kétirányú kommunikációra képes. Csak abban az esetben je-
lez a családsegítőnél, ha a jelzőrendszer igénybevevője erre felhatalmazást ad. Egyéb 
esetekben a készülék a rendőrségre, tűzoltóságra, orvosi ügyeletre jelez, vagy annál a 
közeli családtagnál, akit megadnak. Megpróbáljuk ezt a készüléket elterjeszteni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Diétás étkeztetésnek nagy igénye lenne, de nem tud megva-
lósulni. Pályázatban lehet-e ez egy megvalósítandó feladat? Idősek Világnapja nagyon 
színvonalas, nagy érdeklődésre számottartó rendezvény volt, talán egy kis személyes 
ajándékot adhatnánk számukra. A figyelmemet odairányította, hogy a megvásárolt gyü-
mölcsöket mindjárt ki lehetett volna tenni. A maradékot később elvitték az Öregek 
Napközijébe. Bőség zavara legyen, ha 170.000.-Ft-ot költöttek rá.   
 
K o v a l i k   Angéla intézményvezető: Diétás étkeztetésre minden évben merül fel 
igény, ehhez szükséges fedezetet csak pályázat keretében tudnánk megvalósítani. A sze-
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mélyi feltételek rendezettek. 
  
Idősek Világnapja: Szent István Otthonház 40 lakójának vittünk mindenből, kalácsból, 
borból, teából és a gyümölcsből. Arra a napra odaérkezett a klub 30 főjének szánt gyü-
mölcsmennyiség. Magáncélra semmi nem került felhasználásra.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki 
egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7fő.) 
Tárgya: Szociális tevékenységről beszámoló elfogadása 

   
367/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat személyes gondoskodás köré-
ben ellátott szociális szolgáltató tevékenységéről szóló 
éves beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fe-
jezi ki a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
szociális intézményegységeiben dolgozó szakembereknek 
a beszámolási időszakban végzett munkájukért. 

  
                                               Határidő: értesítésre azonnal 
                            Felelős: Varga Gusztáv  

              polgármester 
 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 14. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület támogatási kérelme tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság valamint az Ügyrendi, Kultu-
rális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben lévő határozati javaslatot elfogadni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előter-
jesztésben lévő határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény, az előterjesztéssel kapcso-
latban? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 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: Szivárvány Egyesület támogatása 

   
368/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesületet támo-
gatásban részesíti a 2017. évi költségvetésben elkülönített 
általános célú tartalék terhére 20.000,-Ft összegben. 
  
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés alá-
írására.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a fürdő és kemping üzemeltetésének 

éves tapasztalatairól 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Jankó Erzsébet 

  ügyvezető 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  

 
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.  
Bizottsági ülésen felvetődött, hogy a Büfé áthelyezését a hatóságok az új helyen el fog-
ják-e fogadni? Ha egy jobb helyen, nagyobb hatékonysággal működhetne a büfé, az 
jobb lenne. Először a tető javítását kellene elvégezni, azt követően kellene áthelyezni a 
büfét.  
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: A büfé nem megfelelő működésénél első alkalom-
mal az volt a probléma, hogy a fahát kicsi, nem tudják a hűtőket és a szükséges eszkö-
zöket elhelyezni. Ha visszakerülne a büfé a régi helyére, a kőépületbe, akkor ott jobban 
tudnának működni. A szükséges eszközök megvásárlásra kerültek, de a beázás miatt 
nem tudtak odaköltözni.   
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Mindegy, hogy a büfé hova költözik, az épület ál-
lagmegóvásáról gondoskodni kell. A tető javítását meg kell oldani. Látnunk kell, hogy 
mennyi pénzmaradvány lesz a Humán Szolgáltató Központnál. Ha marad elegendő fe-
dezet, akkor még ebben az évben megvalósulhat a tető javítása. Amíg a tető el nem ké-
szül, addig semmilyen munkát nem lehet végezni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Nagy valószínűséggel a saját bevétel elegendő lesz a 
tető felújítására. 
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S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Az átázott vakolatok eltávolítását már el lehetne 
végezni. A Kft-től megkaptam azt a tervet, amit tavasszal ígértek, költségvetése 1,5 mil-
lió Ft, s úgy tűnik, hogy a fedezet is rendelkezésre áll. A november 9-i ülésre fogjuk be-
hozni döntésre. Jövő héten az egyeztetés megtörténik.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Azt szeretnénk, hogy időközben is dolgozzanak az 
emberek. Ha időben szeretnénk nyitni, akkor a munkák végzését meg kell kezdeni. Ha 
még szükséges lesz forrás, azt a koncepcióban szerepeltetni tudjuk. 
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Javaslom, hogy a határozati javaslatban sze-
replő egyeztetést a műszaki iroda fogja össze a Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője helyett.  
 
Az egyeztetésnek egy kézben kellene lenni. Véleményem szerint a Gyulai Vízmű tudna 
a karbantartásokban és javításokban segítséget adni. A fürdőben szükséges lenne egy 
olyan személy alkalmazása, aki a műszaki dolgokhoz ért, a műszaki berendezéseket is-
meri, a kisebb javításokat el tudja végezni.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Szénási Alpolgármester urat javaslom e feladat össze-
fogásával megbízni. 
 
S z ű c s  Judit képviselő: Végre elindult a strandon valami, ami biztató jelet mutat, de 
a marketinggel még mindig probléma van. A közösségi oldalakat mindig, mindenkor 
használni kell. Még szórólapot nem kaptunk a fürdő tevékenységéről. Egyetértek azzal, 
hogy a gyermekmedence fűthető legyen. Az ebédlő eszközei a kempingben siralmasak. 
Ezzel a Polgárőr Napon szembesültünk. Az EFI-nek ez ügyben lehet, hogy pályázatok 
keretében segíteni kell a strandon.  
WIFI elérhetőséget is biztosítani kellene, alapvető igény a mai világban. Mit jelent, 
hogy a víz felhasználás 466,41 %? Az egyéb anyagok, 534,57 %, javítási költség 378,08 
% mit jelent? Nem következik ebből, hogy póttámogatásra lesz szükség?  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: A gyerekmedencében egy hőcsere kicserélé-
sével működhetne a fűtés, de ugyan ez vonatkozik a nagymedencére is. Mindkét helyen 
kialakításra került a fűtés lehetősége, de szakemberre lenne szükség a megfelelő haszná-
lathoz. Látszik, hogy nem teljesen van meg az a szakértelem, ami szükséges lenne a 
jobb működtetéshez. 
Medence porszívó: Megjavításra került már? Homokos a nagymedence, mert szétfa-
gyott a tartály, amiben a szűrő van. Van-e úszásoktatás, gyermekeknek, felnőtteknek? A 
masszőr alkalmazása érdekében mit tettünk? Kettő éve üzemelteti a Kft. a fürdőt, de 
előrelépés nem nagyon sikerült. Látszik bizonyos pozitívum is, de kevés, csak kínló-
dunk. A látogatók számának növelésével együtt növekedik az önkormányzati támogatás 
összege is. Valamilyen változásnak be kellene következnie.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Alulfinanszíroztuk a strandot, ez indokolja a nagyon 
magas százalékokat. Nagyon sok mindennek ez az oka. Minden rendezvényükön kint 
voltam, látom a határozott fejlődést a programokban és a látogatottságban is. Az épület 
beázik, nem megfelelőek a helyiségek, ez a forráshiányból adódik.  
 
Á d á m  Andrásné Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke: A Felügyelő 
Bizottság megtárgyalta a beszámolót, s azt állapította meg, hogy a beszámoló alapos és 
részletes, s néhány dologban jelentős pozitív változás következett be. Hiányosságként 
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fogalmaztuk meg a marketing tevékenységet. A látogatók számában pozitív változás 
következett be, de a tervezett bevételt nem tudta teljesíteni a Kft. Ennek is sok oka van, 
egyik lehet a marketing, de műszaki problémák is adódtak. A FEB azt kéri a Képviselő-
testülettől, hogy akár a következő testületi ülésre tűzze napirendjére, hogy időben leké-
szülhessen egy terv, ami alapján időben el lehessen kezdeni a következő év előkészíté-
sét. Számos olyan műszaki dolog van, aminek javítását időben el kell kezdeni annak ér-
dekében, hogy a jövő évet időben nyitni tudja a strand.  
 
A Felügyelő Bizottság a beszámolót elfogadta.  
 
Varga Gusztáv polgármester: Azt lehet látni, hogy nem a legjobb helyen van egy köz-
művelődési intézménynél a strand működtetése, ennek ellenére néhány területen javu-
lást lehet látni. Ha lenne egy szakmailag érdekelt személy, akkor még jobb működés 
lenne elérhető. Az is szóba került, hogy meg kellene hirdetni megfelelő vállalkozónak a 
strand bérbeadását, de arra kell készülni, hogy a Kft-nek kell működtetni továbbra is. A 
tavalyi feltételekkel meg kellene hirdetni. A következő ülésre ezt elő kell készíteni.  
 
J a n k ó   Erzsébet ügyvezető: A nagymedencét 24 fokig fűtjük, tovább a nap fűti. 
Porszívó javításra került, ezért vannak emelkedett számadatok. Úszásoktatás egyénen-
ként volt. Masszőr keresés: Több személlyel tárgyaltam, de nem sikerült velük meg-
egyezni. Nem kérünk többlettámogatást, tavaly is 10,5 millió Ft volt a támogatás, ez év-
ben is ugyan ekkora a támogatási összeg. Ebből 1 millió Ft van javításokra tervezve, 
amit fel is használunk. Ez évben több műszaki probléma jelentkezett. A gépházban is 
voltak olyan problémák, amiket ki kellett javítani a működés érdekében. Az egyik 
hidegvizes kút elromlott, ennek javítási költsége 140 eFt+Áfa.  
 
A WIFI-hez szükséges eszközök megvásárlásra kerültek, a kivitelezési munkák szak-
ember hiánya miatt ez évben nem valósult meg, ez jövőre fog megtörténni.  
 
Z a t y k ó   Attila költségvetési irodavezető-helyettes: Az eredeti tevékenység-
kimutatásban külön soron szerepeltek a felújítások. Könyvelés-technikai szempontból 
ez átkerült a fenntartásra, itt azért van jelentős növekedés. A vízhasználatot az egyszeri 
többlet vízdíj emelte meg. A dologi kiadásokon belül a közmű számlák csaknem 38 %-a 
a dologinak, ami a működéshez elengedhetetlen kiadások szerepelnek itt, vízvizsgálat, 
vegyszerek, stb, a hatósági díjak 28 %-ot tesznek ki.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A határozati javaslatban az egyeztetések lefolytatásá-
val Szénási István alpolgármestert és a Kalocsa Róza Kft. ügyvezetőjét javaslom meg-
bízni. E módosítással együtt javaslom a határozati javaslatot elfogadni.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Fürdő, kemping üzemeltetésére koncepciók készítése    

     
369/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. által a 
fürdő és kemping üzemeltetésének éves tapasztalatairól 
szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 
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A Képviselő-testület dönt arról, hogy elkészíti a fürdő és 
kemping működtetésével kapcsolatos rövid és hosszabb 
távú koncepciókat, célkitűzéseket, szakmai programot, 
szakmai fejlesztéseket, költségeket, marketing tevékeny-
séget. Az erre szakmailag alkalmas személyek vagy szer-
vezetek megkeresésével és velük az egyeztetések lefolyta-
tásával megbízza Szénási István alpolgármestert és a Ka-
locsa Róza Kft. ügyvezetőjét.  
 
A fürdő és kemping 2018. évi működtetésével kapcsolatos 
elképzeléseket és a szakmai program előkészítési tevé-
kenységének állását a 2018. januári testületi ülésre elő kell 
terjeszteni. 
 
Határidő: - Üzemeltető tájékoztatására: 2017. október 30.  
                 - előterjesztésre: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom az 18. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Kalocsa Róza Kft. póttámogatás iránti kérelme tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatu-
kat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslattal, 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. vissza nem térítendő támogatása 
 

370/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy gazdasági 
társaságának, a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.-
nek a Borostyán Kemping és Strandfürdő üzemeltetéséből 
adódó fedezethiány ellentételezésére 1.500e Ft egyszeri 
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vissza nem térítendő támogatás nyújt. A Kft.-nek a fenti 
támogatási összeget a 2017. évi Üzleti tervében szerepel-
tetnie kell. 
A 1.500e Ft vissza nem térítendő támogatás fedezetét az 
önkormányzatnál a rendkívüli önkormányzati támogatás 
képezi. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  

 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szilbereisz Edit 

      jegyző 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban? 
 
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: Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2018. évre 

   
371/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatra vonatkozó 2018. évi bel-
ső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Az állami normatíva igénybevételét megalapozó 
adatszolgáltatás, elszámolás jogszabályok előírásainak 
megfelelő létszámadatokon és kapcsolódó analitikus 
nyilvántartásokon alapszik-e (szociális feladatok) 
 felhasználható revizori napok: 15 
2. A Polgármesteri Hivatalban az illetékköteles eljárások 
esetében az illetékfizetés Illetéktörvényben 
meghatározottak szerinti szabályszerűségi vizsgálata 
 felhasználható revizori napok: 15 
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3. A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft., által a 
Start munkaprogramban megtermelt termékek hatékony és 
gazdaságos felhasználásának ellenőrzése 
 felhasználható revizori napok: 20 
4. 2017. évi belső ellenőrzés utóellenőrzés 
 felhasználható revizori napok: 10 
 
Felhasznált ellenőrzési napok száma 60. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit  
                    jegyző 
 

 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hi-

vatal éves tevékenységéről 
  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szilbereisz Edit 

      jegyző 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Én talán jobban ismerem a Polgármesteri Hivatal te-
vékenységét, hiszen naponta vagyok a dolgozókkal kapcsolatban. A beszámoló terje-
delme nagyon jelentős. jól bemutatja, hogy milyen sokrétű munkát végeznek a dolgo-
zók. Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, ezért kérem ja-
vaslataikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az elő-
terjesztés megtárgyalása után azt javasolja elfogadni a határozati javaslattal egyezően. 
Most is van álláshirdetés, s nem tudom, hogy az egyik közhasznú foglalkoztatott, aki öt 
éve itt dolgozik, gazdasági informatikusi végzettsége van. Nemcsak közmunkában le-
hetne alkalmazni, hagytuk Csordás Mihályt is elmenni, s most nincs második informati-
kus. Olyan embereket, akikben már megbízunk, nem lenne szabad elengedni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
 
S z ű c s  Judit képviselő: A beszámoló nagyon hosszú, tartalmas, részletes. Nagyon 
nagy szakértelemmel van elkészítve. Meglepett, hogy 19 közfoglalkoztatott dolgozik a 
Polgármesteri Hivatalban. Sokat ülünk, sokat dolgozunk, de hogy 27 ülés volt, 321 elő-
terjesztést tárgyaltunk meg, és 485 határozatot hoztunk, ez döbbenet. Felfigyeltem arra 
a problémára, hogy a határozatok nyilvántartására nincs központi program. Kettő olyan 
mezőkovácsházi fiatalt tudok javasolni, aki a Szegedi Tudományegyetem Programozó 
Szakán másodéves hallgató, illetve egy Mezőkovácsházáról elszármazó fiatal, aki Sze-
geden lakik, akiket meg lehetne keresni programkészítés ügyben. Szerepel a beszámo-
lóban, hogy „csupán” 6 jegyzőkönyv lett késve megküldve a Kormányhivatal részére. 
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Erre fokozottabban oda kellene figyelni.  
 
Köszönöm a szakmai napok megrendezését, szépen megvalósítottak, kivetnivaló nincs 
bennük. Jó gyakorlat, hogy a szakmai napok esetében kérnek visszajelzést. Nagyon 
nagy a költség, így lehet takarékoskodni.  
 
A Gazdasági Iroda beköltözése kapcsán sokat vitatkoztunk. úgy gondolom, túl sokat 
nem spóroltunk azon kívül, hogy valóban jó, hogy együtt van a két intézményegység. 
Lett spórolás?  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett irodavezető: A Gazdasági Iroda beköltöztetésével 
egy pénztárosi állás biztosan spórolásra került, mert a Polgármesteri Hivatal pénztárosa 
már 9 pénztár vezetését végzi. Ez az intézmények részéről nagyon nagy együttműködést 
igényel annak érdekében, hogy hatékonyan működhessen.  
 
A volt gazdaságvezető helyére nem lesz új kolléga felvéve, egy fiatal munkavállaló ke-
rült az idősebb, nagy tapasztalattal rendelkező kolléga helyére. Itt is megtakarítás lesz.  
 
Ha nézzük az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos teendőket is, úgy látszik, hogy az 
összevonásról a döntés helyes volt, a likviditás kérdésének kezelése is sokkal könnyebb.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A rendkívüli testületi üléseket nem szeretem. Van, 
amikor indokolt, ezek többségében pályázatokról való döntés, de amikor azért kell tes-
tületi ülést tartani, mert nem pontosan lettek a határozatok megfogalmazva, azok bosz-
szantóak. Remélem, ebből minél kevesebb lesz.  
 
Az ASP rendszer bevezetése nemcsak a pénzügyi rendszert fogja érinteni, hanem a Hi-
vatal egész életét érinteni fogja.  
 
Egyetértek azzal, hogy a jegyzőkönyveket mindig határidőre továbbítani kell. Gond, 
hogy nálunk nagyon részletes jegyzőkönyvek készülnek. 
 
A Gazdasági Iroda beköltözése számomra kettő ok miatt volt fontos. Az, hogy lesz-e 
spórolás, az attól függ, hogy a belső tartalékokat hogyan fogjuk tudni kihasználni. Sze-
rintem vannak belső tartalékok. Még most a régi és új munkatársak bizonyos esetekben 
párhuzamosan dolgoznak.  
  
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Szeretném tudni, hogy a műszaki irodát a pá-
lyázatok vonalán hogyan tudja Jegyző Asszony megerősíteni? Ha a benyújtott pályáza-
tok kedvező elbírálásra kerülnek, véleményem szerint még egy főre szükség lenne.  
 
Azok a kritikák, amik a városban lakóktól megfogalmazódnak, aszok nálunk csapódnak 
le, mi egy közvetítő szerepet töltünk be.  
 
Szeretném, ha a pályázatok kérdése rendeződne. A vizsgálat kapcsán Kálmán Andrással 
kapcsolatos hatásköröket, stb. még mindig nem sikerült rendezni.  
 
Tapasztaltam, hogy bizonyos ügyiratok elintézésének az üteme számomra, illetve az 
érintettek számára nem volt megfelelő. Ebben kérek segítséget. Kérem, minden ügyira-
tot a lehető leggyorsabban próbálják meg elintézni. Vannak olyan ügyek a városban, 
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amely vagy Polgármester úrnak, vagy a Képviselő-testületnek fontos. Ezeket kérem, 
hogy a Hivatal is „fontos”-ként intézze.  
 
Ügyfélmentes nap tartását kéri az apparátus. A Képviselő-testületnek az volt, s az az el-
várása, hogy maximálisan ki kell elégíteni az ügyfeleket. A Hivatal nyitva tartási idejé-
ben maximálisan ki kell szolgálni az ügyfeleket. Személy szerint az az elvárásom, hogy 
az ügyfél a lehető leggyorsabb és legmaximálisabb ügyfélfogadást tapasztalja. Ha egy 
ügyben az ügyintéző távol van a munkahelyétől, legyen helyettese, ne kelljen az ügyfél-
nek órákat várni.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: A beszámoló eléggé önkritikus. Láttam a beszámolóban azo-
kat a momentumokat, amelyeket pellengérre állított Jegyző Asszony, mire kell jobban 
odafigyelni.  
 
Az intézményekben is vannak közfoglalkoztatottak. Nem ilyen nagy számban, de van-
nak. A nehézkes ügymenet, a kicsit elcsúszó ügyintézés, az 19 közfoglalkoztatott érték-
teremtő munkája mellett valósul meg. Ez furcsa. A közfoglalkoztatottak a beszámoló 
alapján kiválóan dolgoznak, akkor mi lenne, ha a 19 közfoglalkoztatott nem lenne?  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Többször kértem Polgármester úrtól, hogy egy kötet-
len munkaidőben dolgozó vezetőnek a kötetlenség azt jelenti, hogy elsőnek érkezik a 
hivatalba, és utolsónak megy egy. Az nem megengedhető, hogy Jegyző Asszony 9-10 
órakor érkezik a munkahelyére. Többször kértem Polgármester urat, mint a Jegyző 
munkáltatóját, hogy a pontos munkakezdés betartását kérje Jegyző Asszonytól.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Én köszönöm, hogy a sárga kukák elszállítása már egyszer 
megtörtént a városban.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ezekről gyakran beszélgetünk Alpolgármester urak-
kal. Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság ülésén több bizottsági tag elmondta, 
hogy lehetetlen péntek estétől hétfőn délre felkészülni a bizottsági ülésekre. Ezért kérik, 
ha elkészül az előterjesztés, akkor azokat folyamatosan kapjuk meg e-mailben.  
 
A műszaki iroda dolgozóinak „megerősítése” a pályázatok miatt szükséges lesz, ezen 
dolgozunk.  
 
Vannak olyan ügyek, amelyekből lehet látni, hogy számunkra fontos, azokat soron kívül 
kérjük intézni. (hadisírok felújítása, ipari parkban területcsere, stb.) 
 
Az dilemma, hogy mi lenne az apparátussal, ha nem dolgoznának közfoglalkoztatottak. 
A kísérleti projektben talán meghatározásra kerül, hogy egy-egy önkormányzatnál mek-
kora lesz az a létszámigény, amellyel a feladatokat el kell látni.  
 
Van arra lehetőség, hogy egyéni munkaidő-keret kerüljön megállapításra. Ha Jegyző 
Asszony kérni fogja, s indokolt lesz, mérlegelni fogom kérését. Lényeg, hogy mindig 
legyen a Hivatalban döntési kompetenciával rendelkező személy.  
 
9 fős a Képviselő-testület létszáma. Az a megjelenési kötelezettség, amikor nekünk 
képviselni kell városunkat, (ünnepségek, konferenciák, intézményi gyűlések, stb.) meg-
haladja az erőinket. A Hivatalvezetők, Jegyző, Aljegyző Asszonyok, irodavezetők 
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egyek a Képviselő-testület közül, Ők a város vezető személyiségei. Ezért kérlek Benne-
teket, ha felkérünk, teljes mértékben képviseljétek Mezőkovácsháza Várost a szakmai 
rendezvényeken.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: Egyetlen ez előtt működő Hivatal, és Hivatalvezető 
sem nézett szembe olyan kihívással, mint most a pályázatok rendkívül nagy száma mi-
att. Próbáltuk megerősíteni a Hivatalt azzal, hogy önálló munkakör legyen a pályázati 
referens, és a vagyongazdálkodó. Nekem, és a hivatal munkatársainak van szüksége ar-
ra, hogy a szervezet jó működése érdekében pályázati tanácsadót foglalkoztassunk. A 
pályázatok koordinálása egy személynek túl nagy feladat lesz. Vannak lezárt, de még 
fenntartási szakban lévő pályázatok, ahol különböző időpontokban ellenőrzések szoktak 
történni. Hiába van közfoglalkoztatott segítő, mert pályázatokban jártas szakemberre 
van szükség.  
 
Nagyon sokféle ügyet intézünk. Az ügyintézés egy részét a Ket. szabályozza, mint 
ahogy az ügyintézési határidőket is. Az más dolog, ha nem hatósági ügyben kell intéz-
kedni. Ezekről is akkor tudok, ha visszajelzést kapok, ezt követően tudok egy-egy ügy 
állásáról tájékozódni. Kérem, ha problémát tapasztalnak, szíveskedjenek tájékoztatni, 
mert csak így tudok segíteni.  
 
A munkaidő betartásával kapcsolatban jogos a kritika, Polgármester úr által felajánlott 
rugalmas munkaidővel élni fogok. A beszámoló foglalkozik a szabadságok eltöltésével 
is, ami nagyon fontos a dolgozó számára, mert akkor tud megfelelően feltöltődni a to-
vábbi folyamatos munkavégzéshez. Nem véletlen volt az, amikor ahhoz ragaszkodtam, 
hogy legyen aljegyző.  
 
Szakmai rendezvényeken való képviselet: Erőnkhöz mérten próbáltunk ezen a téren is 
helytállni, de ezt elég gyakran befolyásolja a határidős feladataink végzése.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az SZMSZ lehetővé teszi, hogy a képviselő közvet-
lenül forduljon bizonyos kérdésekben az ügyintézőhöz. Én e helyett azt javaslom, hogy 
először minden esetben a Jegyző, vagy Aljegyző Asszonyokat keressétek fel.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Megnéztem azt a linket, amit az informatiká-
tól kaptunk a pályázatokkal kapcsolatban. Most a következő látható: Napközi konyha 
felújításánál kapcsolattartó Zábrákné Nyári Edit, Vinga, Parajd és Mezőkovácsháza kul-
turális kapcsolatának kötelékének elmélyítése a hagyományok fejlesztése terén kapcso-
lattartó Zábrákné Nyári Edit, Mezőkovácsháza Városi Kábítószer Egyeztető Fórum mű-
ködési feltételeinek biztosítása kapcsolattartó Varga Tamás. Erről a problémáról egy, 
két hónapja beszélünk. Nem tudom, mit kell tenni annak érdekében, hogy aktuális ada-
tok kerüljenek feltöltésre?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ezeket a dolgokat kellene gyorsabban elintézni. Mivel 
több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben megfogalmazott 
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: Polgármesteri Hivatal tevékenységéről beszámoló elfogadása 
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372/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 2017. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt el-
fogadja. 
 
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri 
Hivatal apparátusának a beszámolási időszakban végzett 
munkájáért. 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének illetményemelésével összefüggő 
módosítása tárgyában készült. Szeptemberben a Képviselő-testület már tárgyalta ezt az 
előterjesztést, akkor azzal vette le a napirendről, hogy azt a Polgármesteri Hivatal tevé-
kenységéről szóló beszámolóval együtt kívánja megtárgyalni.  
 
Az előterjesztéshez képest módosító javaslatunk van, 10 + 5%-os béremelésre. A felső-
fokú végzettségű dolgozóknál a 10 %-os bérfejlesztés mindenkinek jár differenciálással, 
ezzel Jegyző Asszony élhet. A Középfokú végzettségűeknél az egész alap differenciá-
lásnak legyen alávetve, mert vannak olyan feszültségek, amit a jogszabály nem rendez.  
  
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a 10 
%-os bérfejlesztést javasolja elfogadni, ezzel együtt az 1. sz. határozati javaslat 2. be-
kezdésében szereplő összegek a következőre módosulnak: A 2.369 eFt személyi jutta-
tás, és 521 eFt munkaadói járulék fedezetét a rendkívüli önkormányzati támogatás ké-
pezi. A 2. sz. határozati javaslatot változatlanul javasolja elfogadni a bizottság, a rende-
let-tervezetet az 1. sz. határozati javaslatról szóló döntéssel egyező tartalommal javasol-
ja elfogadni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is a 10 % béreme-
lést javasolja elfogadni, annak megfelelően az 1. sz. határozati javaslatot, a 2. sz. hatá-
rozati javaslatot változatlan tartalommal, és a bizottság a következő 3. sz. határozati ja-
vaslatot fogalmazta meg Kálmán András képviselő úr javaslatára: „Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntsön, hogy a Mezőkovácsházi 
Polgármesteri Hivatalnál dolgozó közfoglalkoztatott munkavállalók részére egyszeri 
1.184 eFt személyi juttatás, és 261 eFt munkaadói járulék jutalomkeret emelést biztosít. 
A jutalomkeret differenciáltan kerülhet szétosztásra. A jutalomkeret fedezetét a rendkí-
vüli önkormányzati támogatás képezi. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a 
szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.” A rendelet-tervezetet az 1. sz. határo-
zati javaslatnak megfelelően javasolja a bizottság elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 3. sz. határozati javaslatot jónak tartom, de javas-
lom,hogy erről a Képviselő-testület a november 9-i ülésén döntsön. Ennek indoka a kö-
vetkező: Házon belül foglalkoztatott közfoglalkoztatottak jogállása nem teljesen tisztá-
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zott, nem szeretnénk hibát elkövetni, s nem szeretnénk feszültséget a többi közfoglal-
koztatottal szemben.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  

 
K á l m á n   András képviselő: Azzal, hogy egy informatikus elment a Polgármesteri 
Hivatalból, s lehet, hogy nem fogjuk tudni visszahívni, máris problémáink vannak. Sze-
retnék e probléma megoldásában ezzel is segítségetekre lenni. Azok a közfoglalkozta-
tottak, akik itt dolgoznak, az apparátus munkáját komoly mértékben segítik. Dönthetünk 
róla a következő ülésen, de ha a Kft-nél már működik egyfajta gyakorlat a jutalmazásra, 
akkor mi is találjuk meg annak a lehetőségét. Számomra a november 9-i döntés is meg-
felelő.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát a 
következők szerint javaslom elfogadni: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a mezőkovácsházi közfoglalkoztatott munkavállalók részére egysze-
ri differenciált jutalomkeretet kíván biztosítani. Ennek lehetőségéről a Képviselő-
testület november 9-i ülésére készüljön előterjesztés. Határidő: értelem szerint Felelős: 
Varga Gusztáv polgármester” 
 
Kérem, aki javaslatommal 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: Közfoglalkoztatott dolgozók jutalmazásának előkészítése 

 
373/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a mezőkovácsházi közfoglalkoztatott munkavál-
lalók részére egyszeri differenciált jutalomkeretet kíván 
biztosítani.  
 
Ennek lehetőségéről a Képviselő-testület november 9-i 
ülésére készüljön előterjesztés.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, a 
bizottsági javaslatokkal egyező módosítással, tehát a 10 %-os bérfejlesztéssel, 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: Polgármesteri Hivatal dolgozóinak béremelése 
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374/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi Polgármesteri 
Hivatal munkavállalóinak munkabérét 2017. szeptember 
01-től átlagosan 10 %-kal megemeli. A középfokú vég-
zettségű köztisztviselők és az ügykezelők esetében a bér-
emelési keret terhére a béremelés mértékéről a jegyző 
dönt. 
A 2.369 eFt személyi juttatás, és 521 eFt munkaadói járu-
lék fedezetét a rendkívüli önkormányzati támogatás képe-
zi. 

 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 
munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. 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: Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalma 
 

375/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi Polgármesteri 
Hivatal munkavállalói részére egyszeri 1.184 eFt személyi 
juttatás, és 261 eFt munkaadói járulék jutalomkeret eme-
lést biztosít. A jutalomkeret differenciáltan kerülhet szét-
osztásra. 
A jutalomkeret fedezetét a rendkívüli önkormányzati tá-
mogatás képezi. 

  
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 
munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki az elfogadott 1. sz. határozatnak megfele-
lően egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 

 
22/2017. (X. 25.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. 
(II. 28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. 

 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Köszönöm a Képviselő-testületnek, hogy döntésé-
vel támogatta béremelési kérelmünket, s azt, hogy a közfoglalkoztatottak helyzetére is 
kiterjedt a figyelmük.  
 
Köszönöm a jogos, és építő jellegű kritikákat. Ez a másik oldal, amikor jólesik érezni, 
hogy a béremeléssel az apparátus munkáját elismerte a Képviselő-testület. A Hivatal 
dolgozói nevében köszönöm szépen! 
 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az Ál-
talános Iskola felvételi körzetének meghatározása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, ezért kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság meg-
tárgyalta az előterjesztést, s az abban megfogalmazott határozati javaslatot javasolja el-
fogadni az alábbi kiegészítéssel: „Az iskola felvételi körzete terjedjen ki a világnézeti 
tekintetben el nem kötelezett szülő(k) gyermeke(i) részére Nagybánhegyes település 
közigazgatási területére is, tekintve, hogy jelenleg is járnak nagybánhegyesi gyermekek 
az iskolába.”  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, kiegészítésével együtt, 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: Iskola felvételi körzethatárával egyetértés  

 
376/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményezési jo-
gával élve megtárgyalta a Mezőkovácsházi Csanád Vezér 



 29 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozá-
sában a Békés Megyei Kormányhivatal által a 2018/2019. 
tanévre meghatározott felvételi körzethatár tervezetét, és 
az alábbi javaslattal él:  
 
Az iskola felvételi körzete terjedjen ki a világnézeti tekin-
tetben el nem kötelezett szülő(k) gyermeke(i) részére 
Nagybánhegyes település közigazgatási területére is, te-
kintve, hogy jelenleg is járnak nagybánhegyesi gyermekek 
az iskolába. 

 
Határidő: Kormányhivatal értesítésére: 2017. október 31. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány kérelme tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is tá-
mogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem javasolja a 
határozati javaslatot elfogadni.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A Megyei Vöröskereszt egy nyertes pályázata kapcsán 8 
előadást tartanának Mezőkovácsházán. Dr. Abdulrahman Mohamed urat, mint kuratóri-
umi elnököt egy előadás tartására meg lehetne hívni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki 
egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással – a hatá-
rozati javaslatot nem fogadta el.  
 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a  
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének kérelme tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat 
ismertetni.  
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Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság támo-
gatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a hatá-
rozati javaslatot elfogadni.   
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
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: Vöröskereszt Területi Szervezetének támogatása 
 

377/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyar vöröskereszt Területi Szervezetét tá-
mogatásban részesíti a 2017 évi költségvetésben elkülöní-
tett általános célú tartalék terhére 10.000,-Ft összegben. 
  
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 
aláírására. 
  
Határidő: a támogatási szerződés aláírására és a véglege-

sen átadott pénzeszköz kérelmező részére törté-
nő átadására: 2017. november 10. 

Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 11. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
Országos Mentőszolgálat Alapítvány anyagi támogatása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság  támo-
gatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 10.000.-Ft támo-
gatást javasol az alapítvány részére.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság módosító javaslatával, a 10.000.-Ft támogatás biztosításával, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 0 igen szavazattal – 7 nem szavazattal – a javaslatot nem fogadta 
el.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslat-
tal 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: OMSZ Alapítvány támogatási kérelmének elutasítása 
  

378/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 
önkormányzati támogatást előirányzat és forrás hiányában 
nem biztosít.  
  
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely 
az Orosházi Kórház anyagi támogatása tárgyában készült.  
 
Előzetesen mindkét önkormányzati 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 határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
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: Orosházi Kórház támogatásának elutasítása 
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379/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Orosházi Városi Kórház eszközbeszerzésére 
önkormányzati támogatást előirányzat és forrás hiányában 
nem tud biztosítani. 

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 13. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány kérelme tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság valamint az Ügyrendi, Kultu-
rális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 
10.000.-Ft-ot javasol biztosítani.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 50.000.-Ft támo-
gatást javasol az Alapítvány részére biztosítani.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés és vélemény nem hangzott el, kérem, aki a 10.000.-Ft támogatás biztosítá-
sával egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Tűzoltókért Alapítvány támogatása 

 
 
380/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítványt (5800 
Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 2/A. 2/8.) támogatásban ré-
szesíti a 2017. évi költségvetésben elkülönített általános 
célú tartalék terhére 10.000,-Ft összegben. 
  
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 
aláírására. 
  
Határidő: a támogatási szerződés aláírására és a véglege-

sen átadott pénzeszköz kérelmező részére törté-
nő átadására: 2017. november 10. 
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Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 15. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Mezőkovácsházi Torna Egylet támogatási kérelme tárgyában készült.  

 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja elfogadni a határozati javaslatot.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni. A városban eddig Ők részesültek a legmagasabb összegű tá-
mogatásban eddig.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: 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: MTE támogatási kérelmének elutasítása 

       
381/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Torna Egylet részére önkor-
mányzati támogatást előirányzat és forrás hiányában nem 
biztosít. 
  
Határidő: kérelmező értesítésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester  
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 16. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Bözödújfaluért Egyesület és a Reffi Nyugdíjas Egyesület kérelme tárgyában készült. 
Bizottsági ülésen az volt a kérdés, hogy miért kerül a testület elé a kérelem, ha csak 
„nem”-mel szavazhatunk?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A döntésre jogosult szerv a Képviselő-testület, s az 
elutasító döntést meg kell hozni. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, ké-
rem javaslatukat ismertetni.  
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Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslatokat elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja mindkét  
határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel nincs kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az 1. sz. 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: Bözödújfaluért Egyesület kérelmének elutasítása  

 
382/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a 
Bözödújfaluért Egyesület, a civil szervezetek és egyházak 
támogatásáról szóló 26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati 
rendelet 1. § (1) pontja alapján nem részesülhet támoga-
tásban.  

 

Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. 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: Reffi Nyugdíjas Egyesület kérelmének elutasítása  

 
383/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Reffi 
Nyugdíjas Egyesület, a civil szervezetek és egyházak tá-
mogatásáról szóló 26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati 
rendelet 1. § (1) pontja alapján nem részesülhet támoga-
tásban.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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Kálmán András képviselő kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők 
létszáma: 6 fő.) 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 17. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
közvilágítási szolgáltató kiválasztásáról, közvilágítási szerződés megkötése 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 az 1. és 3. sz. hatá-
rozati javaslatokat javasolja elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban? 
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A határozati javaslat első mondatát a következő 
szöveggel javaslom kiegészíteni: „az önkormányzat számára összességében legkedve-
zőbb ajánlatot adó”, mivel nem csak az ár lesz a döntő, hanem az egyéb szempontok is 
figyelembe lettek véve.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért 
az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, annak kiegészítésével együtt,  szavaz-
za meg.  
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Közvilágítás üzemeltetésével MEZEI-VILL Kft. megbízása 
 

384/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közvilágítás üzemeltetése és karbantartása tár-
gyában szerződést kíván kötni az önkormányzat számára 
összességében legkedvezőbb ajánlatot adó MEZEI-VILL 
Kft. 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. alatti céggel. 
 
A szerződés időtartamát 2017. november 1. - 2018. októ-
ber 31. között határozza meg. 
A közvilágítási szolgáltatás ellátására 1.848.280.- Ft + 
ÁFA/év, a DÉMÁSZ Zrt-vel kötendő használati szerződés 
díjára 418.692.- Ft + ÁFA, a DÉMÁSZ Zrt-nél fennálló 
csoportos fényforráscsere időarányos értékére 719.903.- Ft 
+ ÁFA, azaz összességében 2.986.875.- Ft + ÁFA össze-
get biztosít a 2017. és a 2018. évi költségvetésében. 
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A határozat mellékletét képező, egy éves időtartamra szóló 
szerződés aláírására meghatalmazza a polgármestert. 
A 6 db LED fényforrás helyének egyeztetésével és kivá-
lasztásával megbízza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottságot.  
 
Határidő: ajánlattevők tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
                polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 3. sz. hatá-
rozati 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: Közvilágítás korszerűsítésének kezdeményezése 
 

385/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete kezdeményezi a települési közvilágítás korszerű-
sítésének előkészítését. 
Az előkészítés keretében egyeztetéseket kell lefolytatni a 
megfelelő referenciákkal bíró gyártókkal és üzemeltetők-
kel, majd el kell készíteni a korszerűsítés műszaki, pénz-
ügyi, gazdaságossági számításait, különös tekintettel a 
megvilágítási szint jelenleginél nem rosszabb vagy javuló 
értékének biztosítására és a beruházás teljes költségének 
fedezetére az energia díj és a karbantartási költségből 
származó megtakarításból. 
Az előkészítés állásáról legkésőbb a 2018. februári testüle-
ti ülésre készüljön előterjesztés. 
 
Határidő: előkészítés megkezdésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 21. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a he-
lyi adórendelet módosítása tárgyában 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 elfogadását. A bizottság a rek-
lámhordozókkal kapcsolatos adónem bevezetésének előkészítését javasolja.   
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P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a rende-
let tervezet elfogadását. A bizottság nem javasolja egyebekben az adórendelet módosí-
tását.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztés kérdezi, hogy kívánunk-e a korábbi 
adónemek mértékén változtatni? Ha igen, akkor arról a novemberi ülésre előterjesztést 
kell készíteni. A reklámhordozók adónemét javaslom bevezetni. Meg kellene vizsgálni 
azt is, hogy indokolt-e az idegenforgalmi adó mértékének ilyen alacsony szinten tartása. 
Meg kellene nézni, mennyi összeggel nőhetne az önkormányzat adóbevétele. Van-e va-
lakinek kérdése, véleménye?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A rendelet-tervezeten formai módosítást szükséges 
végezni, mert az 1. § három dolgot szabályoz. Ezt mindegyiket külön §-ba szükséges 
foglalni, így majd az elírt 7. § is 4. §-ra fog módosulni. E módosítással javaslom elfo-
gadni a rendelet-tervezetet. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért 
Jegyző asszony által ismertetett módosítással együtt a rendelet-tervezettel, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 

 
23/2017. (X. 25.) sz. önkormányzati rendeletet  
 
a helyi adókról szóló 23/2010. (XI. 30.) sz. önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete. 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem javasol 
új adónem bevezetését és adóemelés előkészítését. Ezt tartalmazza a 2. sz. határozati ja-
vaslat. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Adórendelet változatlanul hagyása 
 

386/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2018. január 1. naptól nem kívánja módosítani a 
helyi adókról szóló rendeletét. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit  
                   jegyző 
 

 
Kálmán András képviselő visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő kép-
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viselők létszáma: 7 fő.) 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 22. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja, hogy a bizottság létszáma 4 fő legyen, így javasolja elfogadni a rendelet-
tervezetet.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is 4 fővel javasolja 
az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság létszámát meghatározni, s így elfogadni a 
rendelet-tervezetet.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztés elkészítése és a bizottsági ülések 
megtartása óta tárgyaltam Duma Zsolttal, a Gimnázium pedagógusával. Kiváló közmű-
velődési szakember, Önkormányzatunk által kitüntetett személy. Kreatív, sok tapaszta-
lattal, ismerettel rendelkező személy. A gimnázium eddig kiesett a látókörünkből, nem 
volt annyira része a város életének. Magyar István igazgató úrral abban állapodtunk 
meg, hogy ezen változtatunk. A bizottság aggálya az volt, hogy a tanár úr tudja-e vállal-
ni a bizottsági üléseken való részvételt? Azt mondta, hogy nagyon fontosnak fogja tar-
tani ezt a munkát, s úgy fogja intézni a dolgát, hogy a bizottsági üléseken részt vehes-
sen. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizott-
ság 5. tagjának Duma Zsoltot válasszuk meg.  
 
Van-e kérdés, vélemény a javaslatommal kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, annak is-
mertetett kiegészítésével együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 

24/2017. (X. 25.) sz. önkormányzati rendeletet 
 

a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 4/2013. (II. 
19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv 5 sz. melléklete. 
 
 

Szénási István alpolgármester kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képvise-
lők létszáma: 6 fő.) 
  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 23. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
szociális szövetkezetek működése tárgyában készült.  
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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 az előter-
jesztésben írt, mindkét határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javas-
lattal, 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: „Napi Munka” Szociális Szövetkezet átalakulásának tudomásulvétele, igazga-

tóságában való eljárásra Varga Gusztáv polgármester megbízása  
 

387/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint a „Napi Munka” Mezőgazdasági Termelő, 
Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet egyik 
alapító tagja jelen határozatával tudomásul veszi a szövet-
kezet átalakulását.  
   
Megbízza a polgármestert, hogy az átalakult „Napi Mun-
ka” Termelő, Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövet-
kezet közgyűlésein képviselje. 
 
Egyetért azzal és jóváhagyja, hogy a „Napi Munka” Ter-
melő, Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 
igazgatóságában Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
igazgatósági tag nevében Varga Gusztáv (személyes ada-
tok) polgármester járjon el. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: „Élet Útja” Szociális Szövetkezet közgyűlése összehívásának kezdeményezé-

se, végelszámolására javaslat 
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388/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint az „Élet Útja” Mezőgazdasági Termelő, 
Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet egyik 
alapító tagja jelen határozatával kezdeményezi a közgyű-
lés összehívását, és a közgyűlésnek javasolja az Élet Útja” 
Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó és Szolgáltató Szoci-
ális Szövetkezet végelszámolását.  
  
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 24. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosítása  tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, ezért kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslatokat elfogadni azzal, hogy a 2. sz. határozati javaslatból az 
időpont, „2017. december 1.” kerüljön törlésre. A szerződés-tervezet 9. pontját a követ-
kezők szerint javasoljuk elfogadni: „Szerződés megszűnés esetén különösképpen nyug-
díjazás, elhalálozás, praxisjog értékesítése, közös megegyezéssel történő szerződés 
megszüntetése esetén a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az elektronikusan 
nyilvántartott beteg törzsadatokat az Önkormányzatnak vagy az Önkormányzattal szer-
ződéses jogviszonyban álló háziorvosnak/házi gyermekorvosnak átadja.” 
 
 
Szénási István alpolgármester visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő 
képviselők létszáma: 7 fő.)  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
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: MEDIFONTANA Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása (Dr. 

Rigler Magdolna) 
 

389/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
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testülete a MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató 
Bt.-vel a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi 
feladatainak ellátására megkötött feladat-ellátási 
szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
módosítja 2017. december 1. napjától. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás 
aláírására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester  

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, az-
zal, hogy abból a „2017. december 1. napjától” szövegrész törlésre kerül, s mellékleté-
vel, az ismertetett módosítással együtt,  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: COR HUMANUM Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása 

(Szűcsné Dr. Hedvig Beáta) 
 

390/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a COR HUMANUM Egészségügyi és Szolgáltató 
Bt.-vel a házi gyermekorvosi feladatok ellátására 
megkötött feladat-ellátási szerződést jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás 
aláírására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester  
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 3. sz. 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: Synapsis Háziorvosi Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása (Dr. 

Fodor József) 
 

391/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
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testülete a Synapsis Háziorvosi Bt.-vel, korábban IV. 
számú, 2017. december 01-től III. számú elnevezésű 
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására 
megkötött feladat-ellátási szerződést jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal módosítja 2017. december 
1. napjától. 

  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás 
aláírására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  

 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 25. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ vezetői pályázat kiírása tárgyában ké-
szült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 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.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
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: 7fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői munkakörére pályázati felhívás 
 

392/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
intézményvezetői munkakörére a határozat melléklete sze-
rint pályázati felhívást tesz közzé a KSZK és az önkor-
mányzat honlapján. 

 
Határidő: KSZK honlapon regisztráció 2017. november 

03.  
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom az 1. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, 
mely a Városgondnokság és Városőrség részére  térítésmentes helyiség biztosítása tár-
gyában készült.  
 
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. A melléklet 8. pontját javasolja törölni a bizottság, a 3. pont-
ban 2017. 12. 01. időpontot javaslunk.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Van egy másik egyesület, 
aki hasonlóan önkormányzati feladatot lát el. Bizottsági ülésen kérték, hogy nézzük meg 
az abban vállaltakat, s azonos feltételeket próbáljunk biztosítani. Erre tekintettel a kö-
vetkezőket javaslom 8. pontként: „Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület által 
használt helyiségek fenntartásával kapcsolatosan felmerülő költségeket, maximum brut-
tó 60.000.-Ft/év keretösszeg erejéig fedezi.” 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyet-
ért a határozati javaslattal, annak mellékletével az ismertetett módosítással együtt, 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: Városgondnokság és Városőrség Egyesület részére térítésmentes helyiség-

használat biztosítása 
 

393/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete térítés nélküli helységhasználati szerződés meg-
kötéséről dönt a Mezőkovácsházi Városgondnokság és 
Városőrség Egyesülettel, az 5800 Mezőkovácsháza Al-
kotmány u. 65. sz. alatti ingatlan 40 m2-es helységére vo-
natkozóan. 
  
Meghatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellék-
lete szerinti tartalmú helységhasználati szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, 
mely a Hősök tere 6. sz. alatti irodaház haszonbérlete 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 a határo-
zati javaslatokat elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
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: DÉMÁSZ Zrt. és FŐGÁZ Zrt helyiséghasználata a Hősök tere 6. sz. alatti in-

gatlanban 
 

394/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza Hősök tere 6. sz. ingatlanra 
vonatkozóan, a DÉMÁSZ Zrt.-vel a helyiségbérleti szer-
ződést 36.000,-Ft+Áfa/hó összegre módosítja úgy, hogy a 
bérelt helyiséget a FŐGÁZ Zrt.-vel közösen használják.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalmú Bérleti szerződés aláírá-
sára.  
 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. 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: Agrárgazdasági Kamara helyiséghasználata a Hősök tere 6. sz. alatti ingatlan-

ban 
 

395/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza Hősök tere 6. sz. alatti ingat-
lanra vonatkozóan, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával 
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a helyiség bérleti szerződést úgy módosítja, hogy a köz-
üzemi díjfizetési kötelezettségek arányos részét (vízdíj, fű-
tés, villamos energia) 3,25%, 3,25%, 3,25%-ban határozza 
meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalmú Bérleti szerződés aláírá-
sára.  
 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 3. sz. 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: Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének helyiséghasználata a Hő-

sök tere 6. sz. alatti ingatlanban 
   

396/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza Hősök tere 6. sz. alatti ingat-
lanra vonatkozóan, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületével a helyiségbérleti szerződést úgy módosítja, 
hogy a közüzemi díjfizetési kötelezettségek arányos részét 
(vízdíj, fűtés, villamos energia) 0,5%, 2,3%, 0,5% -ban ha-
tározza meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalmú Bérleti szerződés aláírá-
sára.  

 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 3. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását, 
mely a Békéscsabai Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének (2018-2022) véleménye-
zése tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 



 46 

P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, 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: Iskola Fejlesztési Tervével egyetértés 
 

397/2017. (X. 19.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Békéscsabai Tankerületi Központ 2018-2022-ig 
terjedő időszakra vonatkozó Fejlesztési Tervét megismer-
te. Annak a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Intézményre vonatkozó részét 
véleményezte, a tervezett fejlesztésekkel egyetért.  
  
Határidő: Békéscsabai Tankerületi Központ értesítésére 

azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
B E J E L E N T É S E K  
 
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: Nagyon sok a lakásigénylők száma. A TOP-os pályá-
zatban 2016-2017. évi vállalásainkban az szerepelt, hogy kettő bérlakást korszerűsítünk. 
A Szántó féle házat krízis lakás céljára fel lehetne használni, a másikat is bérbe lehetne 
adni. A Móra u. 22, Bethlen, és a Tóth János féle ház a Kinizsi utcában nincs olyan 
rossz állapotban, hogy ne lehetne kiadni. A megfelelő igénylőnek kellene lakhatást biz-
tosítani egy tisztasági meszelést követően.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Tudomásom szerint a költségvetésben e célra rendel-
kezésre áll fedezet, meg fogjuk rendelni a lakások tisztasági meszelését.  
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: A legutóbbi bizottság ülésén 2 fő kilakoltatásáról dön-
töttünk. Második alkalommal éltek vissza az önkormányzat bizalmával, több százezer 
forintos lakbérhátralékkal rendelkeznek, a közüzemi tartozásokat még nem ismerjük. 
Azzal a többi tisztességes bérlőt is megsértjük, ha maradnak tovább a lakásban. Mindkét 
családban vannak kiskorú gyermekek, ezért is várható, hogy támadás fog érni bennün-
ket. Ezek a családok eddig egy fillért sem fizettek, s számomra az borzasztó, hogy tud-
ják, hogy használják a lakást, és semmit nem fizetnek.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Ezek valóban nagyon nehéz döntések. A bizottság 
nagyon jól működik, a jogszabályoknak érvényt szereznek.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Az MTE pályán lévő lakás felújításra került. Ott ki rendelke-
zik bérlőkijelölési joggal?  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az nem lakás, és a felújítás sem a lakhatás biztosítá-
sát szolgálta.  
 
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a Képviselő-testület nyílt ülését 18 óra 50 
perckor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
Varga Gusztáv  Dr. Szilbereisz Edit 
  polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 

Zábrák Istvánné  
jkv. hitelesítő 

 


