Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; /
: 68 / 381 – 656;
24/2017. sz. kt.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 14-án 13 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén.
Jelen vannak: Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Szénási István
Papp Zoltán
Sütő Lajos
Szűcs Judit
Zábrák Istvánné

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

képviselők

Távolmaradását bejelentette:
Kálmán András

képviselő

Távolmaradását nem jelentette be:
Dr. Fritz Izabella

képviselő

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Barbi Zsolt
Hajdú Jánosné
Madainé Szellelki Mária kitüntetettek
Hurtyák Mátyásné
Kenyeres Istvánné Ölei-Grestyák Katalin
Márkus Anita
Márkus Csongor öt generációs család tagjai
Csete Ilona újságíró
Hagya Dorián FIDESZ helyi szervezet képviselője
Bontovics Krisztián a Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és Közösségi Központ vezetője
Mazurák Zoltán külsős bizottsági tag
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője
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Albertus László Városi Könyvtár igazgatója
Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője
Ádám Andrásné Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
Zatykó Attila pénzügyi ügyintéző
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző, Aljegyző asszonyokat, intézményvezetőket, irodavezetőket, meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Fritz Izabella képviselő nem
jelezte távolmaradását, míg Kálmán András képviselő úr igen.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés megkezdése előtt kiadott,
- a Strandfürdő és kemping használata és üzemeltetése,
- a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlése,
- a Testvér-települési programok és együttműködések című pályázat, valamint
- a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatainak
elbírálása 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
443/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
- a Strandfürdő és kemping használata és üzemeltetése,
- a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlése,
- a Testvér-települési programok és együttműködések című pályázat, valamint
- a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatainak elbírálása tárgyában készült
szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése
napirendjére vette.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az ülés anyagával megküldött, Kuliga Lőrinc bérleti
ajánlatának tárgyában készült „Z” jelű előterjesztést az önkormányzat anyagi érdekeire
tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.
Kérem, aki ezzel egyetért, 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: Előterjesztés zárt ülésen tárgyalása
444/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kuliga Lőrinc bérleti ajánlatának tárgyában készült előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja alapján.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a „0”-ás jelű előterjesztés tárgyalását, mely
a munkaterv módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést előzetesen az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta,
ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati
javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: 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: Munkaterv módosítása
445/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
A decemberi soros ülés napirendjéről a „Helyi Értéktár
Bizottság beszámolója féléves tevékenységéről” napirendi
pontot törli, azzal, hogy azt a 2018. januári soros ülésen
tárgyalja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a fentiek szerint kiegészített és módosított napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület.
Van-e más javaslat?
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Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása
446/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. december 14-i soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
2.) A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
3.) A köztisztviselők teljesítmény-követelményei alapját képező kiemelt célok meghatározása
Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
4.) A Polgármester és a bizottsági elnökök féléves beszámolója az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati
társulásokban végzett tevékenységről
Előadók: Varga Gusztáv polgármester és
az önkormányzati bizottságok elnökei
6.) Előterjesztések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Saját fontosabb feladatai közül kiemeli a MEZTEP
Kft. téli felkészülését. Készen állunk a télre, a gépek rendben vannak, a munkavállalók
ki vannak jelölve, a szerződések extrém hóhelyzet esetére meg vannak kötve. Mindenkinek, a lakosságnak is fel kell készülni a télre, és annak megfelelően kell tenni a dol-
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gunkat.
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Megköszönöm polgármester úrnak azt a példaértékű hozzáállását, amit akkor tanúsított, amikor bejelentéssel éltem. Bizottsági ülésen is tettem bejelentést arra vonatkozóan, hogy az októberi és a novemberi bejelentésemre nem kaptam választ. Kértem, hogy a nyilvánosság felé a videofelvételeket is tartalmazza a
Facebook oldalunk, s mire hazamentem, ez már megtörtént. Kértem, hogy minden intézmény a munkájáról tájékoztassa a lakosságot, ez is megtörtént. Ha minden ilyen olajozottan menne, jó lenne.
A Szabadság utcai kátyúzást úgy láttam, hogy megtörtént, ha megtörtént is, annak minőségi olyan volt, hogy a kátyúk továbbra is ott vannak.
V a r g a Gusztáv polgármester: Követelménnyé tettük, hogy a bizottsági és testületi
üléseken tett bejelentésekre a következő ülésen válaszolni kell.
A Szabadság utcának az a része nagyon rossz állapotban van, e hiányosságra fel fogjuk
hívni a Kft. figyelmét, kérjük majd az ismételt javítást. A bizottsági ülésen felvetettek is
már továbbításra kerültek a Kft. felé.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, és a bejelentésekre adott válaszokkal, 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
447/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 411/2017. (XI. 23.), 412/2017. (XI. 23.),
415/2017. (XI. 23.), 417/2017. (XI. 23.), 418/2017. (XI.
23.), 419/2017. (XI. 23.), 420/2017. (XI. 23.), 421/2017.
(XI. 23.), 439/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozatok
végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két
ülés közötti tevékenységéről, valamint a bejelentésekre
adott válaszokról szóló beszámolókat elfogadja.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében
módosításokat kell eszközölni, mert ismételten több olyan ügy van, melyekről a
döntéseket nagyon rövid időn belül továbbítani kell. Ezért javaslom a 21. sz.
előterjesztés tárgyalását, mely a Támogató Szolgálat fenntartása és működtetésére
tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
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Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság kettő
új határozati javaslatot fogalmazott meg az alábbiak szerint, melyeket javasolja elfogadni:
1.) „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint fenntartó, a
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményén keresztül biztosított, személyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységei közül a Támogató
Szolgálat ellátási területét 2018. február 01-től az alábbiakban határozza meg:
Mezőkovácsháza, Végegyháza, Battonya, Kunágota települések.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
2.) „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint fenntartó, a
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményén keresztül biztosított, személyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységei közül a Támogató
Szolgálat ellátási területébe tartozó településekkel feladat-ellátási szerződést köt az
alábbiak szerint:
Kisdombegyház és Magyardombegyház Önkormányzataival 2018. január 01. – 2018.
január 31.
Végegyháza, Battonya, Kunágota települések Önkormányzataival 2018. január 01. –
2018. december 31.
Felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátásához szükséges megállapodások megkötésére és aláírására.
Amennyiben valamely településsel nem jön létre megállapodás, a Polgármester vizsgálja felül és terjessze elő a támogató szolgálat fenntarthatóságának lehetőségeit.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az ismertetett kettő határozati javaslatot javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Támogató Szolgálat ellátási területének meghatározása
448/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete mint fenntartó, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményén keresztül biztosított, szemé-
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lyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységei közül a Támogató Szolgálat ellátási területét
2018. február 01-től az alábbiakban határozza meg:
Mezőkovácsháza, Végegyháza, Battonya, Kunágota települések.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Támogató Szolgálat ellátási területéhez tartozó településekkel szerződés-kötés
449/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete mint fenntartó, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményén keresztül biztosított, személyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységei közül a Támogató Szolgálat ellátási területébe tartozó településekkel feladat-ellátási szerződést köt az
alábbiak szerint:
Kisdombegyház és Magyardombegyház Önkormányzataival 2018. január 01. – 2018. január 31.
Végegyháza, Battonya, Kunágota települések Önkormányzataival 2018. január 01. – 2018. december 31.
Felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátásához szükséges megállapodások megkötésére és aláírására.
Amennyiben valamely településsel nem jön létre megállapodás, a Polgármester vizsgálja felül és terjessze elő a támogató szolgálat fenntarthatóságának lehetőségeit.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását,
mely a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlése tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
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P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: A lakosság mikor fog hulladékszállítási díjfizetéshez csekket kapni?
V a r g a Gusztáv polgármester: Holnap fogok tárgyalni a cég igazgatójával, s a problémát jelezni fogom. A számlázást nem ők végzik, de a problémát hátha továbbítják.
Mivel több kérdés nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, és mellékletével, 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: Gyula Közüzemi Kft. kölcsönfelvételére javaslat
450/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete javasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft taggyűlésének, hogy fogadja el jelen határozat mellékletét
képező Gyula Város Önkormányzatával kötendő kölcsönszerződést.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy amennyiben a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésén a szerződés
lényegét nem érintő pontosítás vagy módosítási javaslat
alapján a szerződés szövege módosításra kerül, abban az
esetben is képviselhesse teljes jogkörrel Mezőkovácsháza
Város Önkormányzatát. Módosítás esetén a polgármester a
szöveg változásáról a következő testületi ülésen beszámolni köteles.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. 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 a
rendelet-tervezetből a „011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége” COFOG számot javasolja törölni, mert az már a
rendeletben szerepel. E módosítással együtt javasolja elfogadni a rendelet-tervezetet.
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P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is a javasolt módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezetet elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, annak javasolt
módosításával együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
30/2017. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendeletet
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II.
19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 3. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását,
mely a testvér-települési programok és együttműködések című pályázat tárgyában
készült. A pályázat ha nyer, nagy segítséget jelentene pl. Parajd testvér-településünkre
való eljutásunkhoz, mert az nem egyszerű.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: Testvér-települési programokra és együttműködésekre pályázat benyújtása
451/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a TP-KP-1-2018/1 kódszámú,
"Testvér-települési programok és együttműködések" című
pályázati felhívásra. A "Kulturális hagyományok ápolását
célzó nemzetiségi találkozó megvalósítása, azaz a határon
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túli magyarokkal való kapcsolatok erősítése” megnevezésű pályázat összköltsége 2.000.000.- Ft.
Az igényelt támogatás: 2.000.000.- Ft (100,00 %).
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével megbízza a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulását. A pályázat elkészítésére legfeljebb bruttó 150.000 Ft-ot biztosít a 2018.
évi költségvetés terhére.
Meghatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírásával.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 4. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását,
mely a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatainak
elbírálása 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 javasolja a határozati javaslatokat elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Gratulálok az intézményvezető asszonynak. A Szociális
Munka Napján az ünnepségen részt vettem. Gratulálok ahhoz a kiváló közösséghez, aki
ott részt vett, nagyon kiváló csapattal találkozhattak, a dolgozók büszkék vezetőjükre.
Egy emberként a főnökük mellé állva valósítják meg a városi rendezvényen elvártakat,
a lehető legjobb tudásuk szerint dolgoznak. Ehhez a közösséghez, a vezető munkához
gratulálok.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több 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: Kissné Soós Edit Erika pályázatának érvénytelenné nyilvánítása
452/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
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intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok közül Kissné Soós Edit Erika 5931 Nagyszénás, Erdő sor 12. szám alatti lakos pályázatát érvénytelennek
nyilvánítja, mert a pályázó nem csatolta a pályázati kiírás
szerinti vezetői programot, ezért pályázata formailag, alakilag nem felelt meg a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek.
Határidő: a pályázó értesítésére és a pályázati anyag viszszaküldésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Matovics Anita Éva pályázatának érvénytelenné nyilvánítása
453/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok közül Matovics Anita Éva 6913, Csanádpalota, Nap
u. 43. szám alatti lakos pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mert a pályázó nem csatolta a pályázati kiírás szerinti vezetői programot, ezért pályázata formailag, alakilag
nem felelt meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.
Határidő: a pályázó értesítésére és a pályázati anyag viszszaküldésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 3. 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: Kovalik Angéla intézményvezetői megbízása
454/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
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intézményvezetői feladatainak ellátásával továbbra is a jelenlegi
intézményvezetőt,
Kovalik
Angélát
Mezőkovácsháza, Táncsics u. 97/a. szám alatti lakost bízza meg 5 éves határozott időtartamra, 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig.
A testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
K o v a l i k Angéla intézményvezető: Köszönöm a Képviselő-testület bizalmát,
igyekszem feladatomat változatlanul magas színvonalon, az Önök és a lakosság
megelégedésére ellátni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Gratulálok a kinevezésedhez. Még arról tájékoztatom
a Képviselő-testületet, hogy meghallgatásán az elhangzott, hogy igyekezzünk az
intézményvezetőt óvni. Feladatai nem fognak csökkenni, ezért kértük, hogy
gondoskodjon humán erőforrás megerősítéséről, akik segíteni tudják majd munkáját.

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének
elfogadása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a munkaterv-tervezetet elfogadni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság is egyetért a munkaterv-tervezettel, ezért javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem a bizottságokat, hogy saját munkatervük elkészítésénél vegyék számba, hogy melyek lehetnek azok a rendeletek, amelyeknek felülvizsgálata szüksége. Amennyiben a bizottságok úgy ítélik meg, kezdeményezzék a
Képviselő-testületnél a rendeletek módosítását.
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, és mellékletével, 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: Munkaterv 2018. évi elfogadása
455/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. évi munkatervét a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A köztisztviselők teljesítmény-követelményei
alapját képező kiemelt célok meghatározása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szilbereisz Edit
jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a határozati javaslatot javasolja elfogadni mellékletével együtt.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: A II/2. 1, 2, és 4. pontját súlypontoznám, s javaslom ezt
Jegyző Asszony teljesítmény-követelményei között szerepeltetni. Nem értem, hogy miért került be a II.3.4. pont 3. pontja? Nem gondolom, hogy ezzel gond lenne, a Könyvtárunk 13 településen működik. Ennek inkább a Művelődési Központnál kellene szerepelni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az iskolakönyvtári feladatokat is végzi a Könyvtár,
az iskolákkal együtt pályázatokat nyújt be.
Jegyző Asszony teljesítmény-követelményébe négy feladatot, követelményt tehetek be,
s nem ígérem, hogy ezek mind szerepelni fognak benne, mert számomra fontos, hogy a
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kistérségi munkaszervezeti feladatokat jól ellássa, a pályázatok nagy munkát adnak, és
most bevezetésre kerül egy sor közigazgatási reform, amelyekre fel kell készülnie.
Mivel több vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és mellékletével,
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: Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek kiemelt céljai
456/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2018. évi teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célokat a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Polgármester és a bizottsági elnökök féléves
beszámolója
az
átruházott
hatáskörök
gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az
önkormányzati
társulásokban
végzett
tevékenységről
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Varga Gusztáv polgármester és
az önkormányzati bizottságok elnökei
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság
megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslatokat elfogadni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfogadni a határozati javaslatokat.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
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Tárgya: Átruházott hatáskörökben hozott döntésekről beszámoló
457/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóit megtárgyalta
és azokat elfogadja.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről beszámoló
458/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a delegált képviselőknek a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulásban illetve a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységükről
szóló beszámolóit megtárgyalta, azokat elfogadja.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 3. 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: Kálmán András tanácsnok tevékenységéről beszámoló
459/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kálmán András tanácsnok tevékenységéről szóló
beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.

V a r g a Gusztáv polgármester: A 6. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az előterjesztés mellé csatolt rendelet-tervezetet elfogadni.
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P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a rendelet-tervezetet elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a rendelet-tervezettel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
31/2017. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendeletet
az átmeneti gazdálkodásról.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.

V a r g a Gusztáv polgármester: A 7. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet javasolja elfogadni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfogadni a rendelet-tervezetet.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
32/2017. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendeletet
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének,
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.
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V a r g a Gusztáv polgármester: A 9. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az Integrált Településfejlesztési Stratégia áttekintése tárgyában készült. Az előterjesztést
mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a határozati javaslatot javasolja elfogadni mellékleteivel együtt.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfogadni a határozati javaslatot, mindkét mellékletével.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság hétfőn 13
órai kezdettel tartja üléseit. Az előterjesztéseket pénteken későn délután kapjuk meg. A
bizottsági ülésre 749 oldalt kellett volna elolvasnom annak érdekében, hogy felelősségem teljes tudatában tudjak dönteni úgy, ahogy saját magamtól elvárom. Az a gond,
hogy pénteken kapjuk meg a testületi anyagot, és hétfő délutánra, a bizottsági ülésre
nem tudunk felkészülni az anyag terjedelme miatt. Erre kérem, találjanak valamilyen
megoldást.
V a r g a Gusztáv polgármester: Alpolgármester urakkal többször javasoltuk, hogy
amelyik anyag előterjesztés elkészül, azt küldjük ki korábban e-mailen, azzal, hogy a
végleges anyag a pendriven lesz megküldve. Többször előfordul olyan eset, hogy a kollégák és jegyző Asszony által aláírásra kerül az előterjesztés, de én még pontosítást javaslok benne, ezért a végleges előterjesztés minden esetben a pendriven van. Ezt továbbra is javaslom. Továbbá amennyiben tanulmányok vannak, vagy olyan nagy anyag
mint ehhez az előterjesztéshez is, kérjük meg a készítőjét, hogy abból készítsen egy rövidebb, összefoglaló anyagot, ami elegendő lehet a megfelelő döntés meghozatalára.
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, és mellékleteivel, 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: Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának elfogadása
460/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a település Integrált Településfejlesztési Stratégiáját áttekintette és a felülvizsgálat alapján átdolgozott stratégiát elfogadja.
A Képviselő-testület a „Mezőkovácsháza Integrált Településfejlesztési Stratégiája - Megalapozó vizsgálat felülvizsgálat” és a „Mezőkovácsháza Integrált Településfejlesztési
Stratégiája felülvizsgálat 2017” megnevezésű dokumentumokat jelen határozat mellékleteként elfogadja.
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott dokumentumokat az önkormányzat honlapján tegye
közzé.
Határidő: honlapon történő megjelentetés: 5 napon belül
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 10. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Civil koncepciójának megalkotása tárgyában
készült. E koncepció alapján lehet együttműködést kötni a Civil Kerekasztallal. Ez példamutató kezdeményezés.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a határozati javaslatot javasolja elfogadni mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, és mellékletével, 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: Civil Koncepció elfogadása
461/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Civil koncepcióját (2018-2022).
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott
Civil koncepciót a város honlapján hozza nyilvánosságra.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
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V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 11. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az
ipari terület hasznosításával összefüggő minimális bérleti díj meghatározása tárgyában
készült.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Ez nem sérti az önkormányzat gazdasági érdekeit? Összegek és feltételek fognak várhatóan elhangzani. Nem lehetne zárt ülésen
tárgyalni? Javaslom ezt az előterjesztést zárt ülésen tárgyalni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy megérkezett az értesítés arról, hogy az ipari park felújítására 450 millió Ft értékben benyújtott
pályázatunk nyert. Folyamatosan érkeznek ajánlatkérések. Ezek az ajánlattevők munkahelyet is szeretnének teremteni.
Kérem, aki egyetért az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásával, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Előterjesztés zárt ülésen tárgyalása
462/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ipari terület hasznosításával összefüggő minimális bérleti díj meghatározása tárgyában készült előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1)
bekezdés c.) pontja alapján.

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Mezőkovácsháza, 39 hrsz. alatti garázs haszonbérletének tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, és annak
mellékletével, 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: Róka Dávid garázs bérleti szerződése (39 hrsz.)
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463/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsháza, 39 hrsz.-ú, 154 m2 alapterületű ingatlanból 1 db 20 m2 alapterületű garázsra vonatkozóan haszonbérleti szerződést köt Róka Dávid 5800
Mezőkovácsháza Árpád u. 55. szám alatti lakossal 2018.
január 1 napjától 1 év időtartamra.
A bérleti díj összegét 5000.-Ft/hó+áfa összegben határozza meg.
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú Haszonbérleti szerződés aláírására.
Határidő: bérleti szerződés aláírására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Hősök tere 4-6. sz. alatti ingatlan vagyonkezelésbe adott ingatlanrészének közös költségei viseléséről szóló együttműködési megállapodás 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 a határozati javaslatot javasolja elfogadni mellékletével együtt.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, és annak
mellékletével, 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: Hősök tere 4-6. ingatlan (Pedagógiai Szakszolgálat) közös költségeinek viselése
464/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6. számú
ingatlannak a Békéscsabai Tankerületi Központ részére
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vagyonkezelésbe adott ingatlanrész közös költségeinek viseléséről a határozat melléklete szerinti együttműködési
megállapodást köti.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 14. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az előterjesztésben írt határozati javaslatot mellékletével együtt javasolja elfogadni. E mellett
a következő új határozati javaslatot is javasolja elfogadni a bizottság: „Mezőkovácsháza
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Bólem Építőipari Ft.
/Békéscsaba, Őszi u. 3.) és a Fehér & Fehér Útépítő Kft. (Orosháza, Szőlő körút 9.) kerüljön felhívásra ajánlattevőként, meghívásra az építési beruházás megvalósítására irányuló jövőbeni közbeszerzési eljárásokban való részvételre, amennyiben a jogszabályi
és egyéb feltételeknek megfelelnek.”
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A testületi tagok részére összeállt a pályázati
rendszer, amit meg tudunk nézni. Most már ésszerű lenne, ha a város honlapján a benyújtott pályázatokról tájékoztatnánk a lakosságot, és a nyertes pályázatokról is, s a
nyertes pályázatoknál legyen lehetőség az épületről egy-két homlokzati rajz megtekintésére. Ha lehet, akkor a Facebook oldalon is jelenjen ez meg. Eddig a pályázatokról a lakosság nem volt tájékoztatva. Most érkeznek a pályázatok konkrét megvalósításai.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ezzel egyetértek. Nem csak a helyi lakosok, hanem az
ország bármelyik részéről megtekinthető lenne. Ez elősegíthetné a városunkban való letelepedést, esetleg új munkahelyek teremtődését.
Mivel több vélemény nem hangzott el, kérem, aki az Ügyrendi, kulturális és Szociális
Bizottság által tett határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Ajánlattételi felhívásokról döntés (Bólem Kft. és Fehér&Fehér Kft.)
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465/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy a Bólem Építőipari Ft.
/Békéscsaba, Őszi u. 3.) és a Fehér & Fehér Útépítő Kft.
(Orosháza, Szőlő körút 9.) kerüljön felhívásra ajánlattevőként, meghívásra az építési beruházás megvalósítására irányuló jövőbeni közbeszerzési eljárásokban való részvételre, amennyiben a jogszabályi és egyéb feltételeknek megfelelnek.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztésben írt határozati javaslatról név szerint szavazás szükséges, tekintettel arra, hogy közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról van szó.
Kérek minden képviselőt, szíveskedjen a határozati javaslatról szavazni.
A név szerinti szavazás eredménye a következő:
Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Szénási István
Papp Zoltán
Sütő Lajos
Szűcs Judit
Zábrák Istvánné

„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”

A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése c. pályázat közbeszerzési eljárása
466/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 kódszámú,
"Háziorvosi
rendelő
infrastrukturális
fejlesztése
Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
dönt.
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A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi
felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az alábbi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt:
1. HPQ Plus Kft. 6720 Szeged, Arany János u. 7.
(peter.istvan@hpqkft.hu)
2. Trínium Alfa Kft. 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.
(szabo.zoltan@triniumalfa.hu)
3. Kerámiaház Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 11. (keramiahaz@gmail.com)
4. Csomiép Enter Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Majorika
u. 2. Pf. 84. (elokeszites@csomiepenter.hu)
5. Központ-Bau Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Szegedi út
20. (szanyi.attila@kozpontbau.hu
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok
összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését,
rendelkezésre állását követően haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,
Közbeszerzési szaktanácsadó

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 15. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán megnevezésű
beruházás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat
ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfogadni a határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, ez esetben is név szerinti szavazással kell dönteni a határozati javaslat elfogadásáról.
Kérek minden képviselőt, szíveskedjen a határozati javaslatról szavazni.
A név szerinti szavazás eredménye a következő:
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Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Szénási István
Papp Zoltán
Sütő Lajos
Szűcs Judit
Zábrák Istvánné

„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”

A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Nappali szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése c. pályázat közbeszerzési
eljárása
467/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 kódszámú, "Nappali szociális ellátás
infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.
A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást a jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az alábbi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt:
1. Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron
u. 5-7. (szatmari.karoly@bamsz.hu)
2.
Provanti
Kft.
6726
Szeged,
Borostyán
u.
12.
(provantikft@gmail.com)
3. Deta-Ép Épületszervíz Kft. 1163 Budapest, Cziráki út 26-32.
(petharn.viktor@detaep.hu)
4. Nagy Akantusz Kft. 5600 Békéscsaba, Start Adolf u. 9.
(nagykaroly19600906@gmail.com)
5. Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, Álmos u. 9.
(szilalajos67@gmail.com)
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését, rendelkezésre állását követően haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,
Közbeszerzési szaktanácsadó

25
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 16. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.
Előtte Jegyző Asszony számára adom meg a szót.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Bizottsági ülésen felvetődött a Bíráló Bizottság
tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenségi kérdés. Megvizsgáltuk a felvetést, külön testületi döntésre nincs szükség, csupán az alábbi módosításra: Tekintettel arra, hogy megváltozott az eljárás eredményéről szóló döntéshozatal, és a Képviselő-testület helyett azt
javasoljuk, hogy Polgármester úr egyszemélyben hozza meg a döntést. A Közbeszerzési
törvény szerint összeférhetetlen a bíráló bizottsági tagság a döntéshozatali jogosultsággal. Mivel Polgármester úr fogja hozni a döntést, Képviselő-testületi tag részt vehet a
bíráló bizottságban. Fentiekre tekintettel a 3. § (7) bekezdés b. és c.) pontját a következők szerint javaslom módosítani:
b.) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja
c.) az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tagja.
A 3. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésére, lebonyolítására a polgármester megfelelő szakértelemmel rendelkező személyekből állítja
össze a bíráló bizottságot, így az Ő jogosultsága, hogy a bizottsági tagok közül kijelölje
az adott közbeszerzési eljárásba a bíráló bizottság tagját.
Fentiekre tekintettel nem kíván egyéb döntést a Képviselő-testülettől.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is javasolja elfogadni a Szabályzatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és mellékletével, 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: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
468/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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V a r g a Gusztáv polgármester: A 17. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Kalocsa Róza Nonprofit Kft. jutalmazása tárgyában készült. Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit képviselő: A 6 főben benne van-e az Ügyvezető Asszony?
V a r g a Gusztáv polgármester: Igen.
S z ű c s Judit képviselő: Javaslom, hogy Jankó Erzsébet ügyvezető ne kapjon jutalmat, az összeg maradjon változatlan, de 5 fő legyen.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ügyvezető Asszony a nyári eseményekért megkapta a
büntetést, ezért kétszer büntetni nem lehet. Az előterjesztésben szerepel, hogy az összeget cafetéria juttatásként szeretnék kiadni, mert így kevesebbe kerül. A Cafetéria Szabályzat szerint egységesen lehet csak kiadni a juttatást.
P a p p Zoltán képviselő: A Cafetéria juttatást vagy mindenki kaphatja, vagy senki
sem, s mindenki ugyan akkora összeget kaphat.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy 5 fő kapjon jutalmat
változatlan összegben, s Jankó Erzsébet ügyvezető ne kapjon, szavazza meg.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.
Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 nem szavazattal - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. dolgozóinak jutalma
469/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. részére 180e Ft+
járulék összegű jutalomkeretet biztosít, melyet a 2017. évi
üzleti tervében szerepeltetnie kell, fedezetét az általános
célú tartalék képezi.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: A 18. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Kalocsa Róza Nonprofit Kft. működési célú támogatása tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni. A januári egyeztető tárgyalásokon alakítottuk ki a vállalkozói bevételi adatot, mert úgy gondoltuk, hogy év közben már be fognak
indulni a pályázatok. Ez nem így lett, ezért bevétele sem lett az intézménynek.
V a r g a Gusztáv polgármester: A költségvetési koncepció tárgyalásánál javasoltam
annak vizsgálatát, hogy a gazdasági társaságaink saját bevételeiket mennyire tudják
megtermelni. Ha nem tudja megtermelni, akkor nem nagyon indokolt gazdasági társaságként való működésük. Ezt továbbra is fenntartom. Kérem ügyvezető asszonyt, hogy
a jövőben ne csak egyfajta, hanem többfajta saját bevételben gondolkodjon.
S z ű c s Judit képviselő: Az ötgenerációs család megkeresése a városban, Jankó Erzsébet ötlete volt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 nem szavazattal - az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. részére működési pénzeszköz biztosítása
470/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. részére vállalkozói
bevételeinek elmaradása miatt, közművelődési feladatai
ellátása céljából 2.300 eFt működési célú átadott pénzeszközt biztosít, melyet a 2017 évi üzleti tervében szerepeltetnie kell
A működési célú átadott pénzeszköz fedezetét az általános
célú tartalék képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Településgazdálkodási Kft. részére visszatérítendő támogatás nyújtása tárgyában készült.
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Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, 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: Településgazdálkodási Kft. részére visszatérítendő támogatás nyújtása
471/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. részére likviditási problémáinak kezelésére 5 millió forint
visszatérítendő támogatás nyújtásáról dönt.
A visszatérítendő támogatás fedezetét az általános célú
tartalék képezi.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés feltételeiben történő megállapodásra, és a szerződés aláírására.
Határidő: 2017. december 30.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

V a r g a Gusztáv polgármester: A 20. sz. tájékoztató tárgyalását javaslom, mely az
Óvoda szabad bérmaradvány felhasználása tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Köszönjük a jutalmat, a bérmaradvány jelentős volt, ami azt
mutatja, hogy a gazdálkodásunk kiváló.
V a r g a Gusztáv polgármester:Az intézményvezetőn keresztül megkaptuk a köszönetet a dolgozóktól, és Alpolgármester úr felé is tolmácsolták.
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S z é n á s i István alpolgármester: A dolgozók felé jókívánságaimat fejeztem ki, a jövőre vonatkozóan ígéretet nem tettem.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az
előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Óvoda bérmaradványa felhasználásáról tájékoztató
472/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde szabad bérmaradvány felhasználása tárgyában nyújtott tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja.

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Strandfürdő és kemping használata és üzemeltetése tárgyában készült.
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem
javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Bizottsági ülésen Ügyvezető Asszony olyan kérdéseket tett
fel, melyekre nem tudtunk válaszolni. Ezért a Bizottság javasolja az előterjesztést napirendről levenni, Ügyvezető Asszony Ügyvéd Úrral egyeztesse a kérdéses pontokat.
Ügyvéd úr tisztázza, hogy mi az ügyvezető feladata, az teljesíthető, vagy nem, stb. és a
januári testületi ülésre kerüljön vissza az előterjesztés. Hiba volt a szerződésben, mert
benne volt, hogy 200 ezer forint feletti javításnál már Képviselő-testületi engedély szükséges. Ilyen ne legyen a szerződésben. Ha az ügyvezetőnek van fedezete, akkor használja azt szabadon. Ha a Képviselő-testülettől kell fedezetet kérni, akkor is egy személlyel
beszélje meg annak felhasználását.
Szénási István alpolgármester kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők létszáma: 6 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a napirendről történő levételével,
és a januári ülésre terjesztésével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.)
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele
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473/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Strandfürdő és kemping használata és üzemeltetése tárgyában készült előterjesztést levette napirendről
azzal, hogy a szerződés-tervezet az Önkormányzat Ügyvédjével kerüljön pontosításra, s azt követően készüljön
ismét előterjesztés a Képviselő-testület januári soros ülésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester

BEJELENTÉSEK
Z á b r á k Istvánné képviselő: Miután elmarad a jégpálya megvalósítása, a gyermekek milyen karácsonyi ajándékot kapnak? Az iskolásoknak és az óvodások műsorát a
facebookon kérem hirdetni.
J a n k ó Erzsébet ügyvezető: Az óvodás gyerekek ajándékot kapnak az óvónők által
javasolt könyveket, foglalkoztató füzeteket, az iskolások hátizsákot és a zsákba egy
Milka csokoládé kerül.
A Facebook oldalon az összes moziműsor hirdetve van, de külön fogjuk venni az óvodás és iskolás műsorokat.
S z ű c s Judit képviselő: Nagyon sok a kóbor kutya a városban, ezekkel valamit tenni
kellene, de nem a sintérhez kellene elvitetni. A Kossuth és Árpád u. egy-egy szakaszán
nincs közvilágítás.
V a r g a Gusztáv polgármester: A kutyákat csak a sintérrel tudjuk összefogatni, vele
állunk szerződésben. Ő tudja a szükséges intézkedéseket megtenni, a tartás feltételei
szabályozva vannak. Csip alapján a kutya – amennyiben van benne – beazonosítható,
ekkor a tulajdonos visszakaphatja.
J a n k ó Erzsébet ügyvezető: A Művelődési Központ környékén is nagyon sokszor
van kóbor kutya, ilyen esetekben a Raczkó Enikőnek szoktunk telefonálni, Ő az állatvédőknél dolgozik. Battonyán és Mezőhegyesen is működik állatmentő hely, őket is lehet
hívni. Mi ezt szoktuk alkalmazni.
Dr. S z i l b e r e i s z Edit aljegyző: Ez a probléma hatósági ügy is. Ha kiderül, hogy
kinek a tulajdona a kutya, a tulajdonos köteles a biztonságos őrzéséről gondoskodni. Ez
komoly hatósági ügy, a minimális állatvédelmi bírság 15.000.-Ft, de ez növekedhet is.
A bírságolással élni is fogunk, mert csak így tudjuk elejét venni a kutyák csoportosulásának.
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Szénási István alpolgármester visszajött a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő.)
S z é n á s i István alpolgármester: Megérkeztek a köztéri karácsonyi világítótestek.
Strand tetőjavítását megkezdték, várhatóan jövő hét szerdán be tudja fejezni. A fedezet
elegendő lesz.
V a r g a Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a Képviselő-testület nyílt ülését 16 óra 45 perckor bezárom.
K.m.f.

Varga Gusztáv
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

Zábrák Istvánné
jkv. hitelesítő

