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

Városfejlesztési valamint Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 2017. január 24-
én 10 órai kezdettel tartott együttes, soros nyílt ülésén.  

 
 
Az ülés helye:     Városháza 
  tanácskozó terme 
 
 
J E L E N      VANNAK: 
   
  
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság részéről: 
 Sütő Lajos    elnök-helyettes 
 Szűcs Judit  
 Nagyné Csiffáry Anna  bizottsági tagok 
 
 
Távolmaradásukat bejelentették:    
 Papp Zoltán  elnök  
 Liptákné Rigó Andrea  bizottsági tag 
 
 
Városfejlesztési Bizottság részéről:  

Sütő Lajos    elnök    
Kálmán András  
Zábrák Istvánné 

 Hajdú Dezső  
 Mazurák Zoltán   bizottsági tag 
 
 
Jelen volt még: Varga Gusztáv  polgármester 
 Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 
 Ágostonné Dohányos Ivett  költségvetési irodavezető 
 Sóki Zoltán   műszaki irodavezető 
 Szekeres Lajos   Településgazdálkodási Kft. FEB. elnöke 
 Kovalik Angéla   Humán Szolgáltató Központ vezetője 
 Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezetője 
 Albertus László  Könyvtár igazgatója 
 Pap Csaba   Településgazdálkodási Kft. vezetője 
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 Jankó Erzsébet   Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője                     
 
 
S ü t ő   Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntöm az összevont 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság valamint Városfejlesztési Bizottság ülésén megjelent 
tagokat, Polgármester urat, Jegyző asszonyt, referenseinket és a meghívott vendégeket.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 5 fő tagjából 3 fő van jelen. Papp Zoltán elnök úr 
illetve Liptákné Rigó Andrea bizottsági tag távolmaradásukat bejelentették. 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 fő tagjából 5 fő van jelen.  
 
Mindként bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Papp Zoltán, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke távollétében, én fogom 
levezetni az együttes ülést.  
 
S ü t ő   Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Javaslom a meghívóban közölt 
napirendi pontok megtárgyalását.   
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

8/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 2017. január 24-i soros, nyílt 
együttes ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1.) Költségvetési rendelet tervezet (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett 
költségvetési irodavezető 

 
2.) Felügyelő Bizottságok beszámolói és munkatervei (Kt. 4. sz. 

előterjesztése) 
Előterjesztést készítő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 
3.) Mezőkovácsháza kiadvány szerkesztése (Kt. 18. sz. 

előterjesztése) 
 Előterjesztést készítő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
4.) Településgazdálkodási Kft. Üzleti terve (Kt. 3a. sz. 

előterjesztése) 
 Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara ügyintéző 
 
5.) Kalocsa Róza Kft. Üzleti terve (Kt. 3b. sz. előterjesztése) 
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 Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara ügyintéző 
 
6.) SZMSZ módosítás (Kt. 16. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztést készítő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
7.) ASP bevezetés (Kt. 15. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztést készítő: Szitás Zoltán ügyintéző 
 
8.) Lakásrendelet módosítás (Kt. 14. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztést készítő: Szénási Gábor fogalmazó 
 
9.) DARF részvények (Kt. 17. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara ügyintéző 
 
10.) Bejelentések 

 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 5 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

6/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Városfejlesztési Bizottsága a 2017. január 24-i soros nyílt együttes 
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) Költségvetési rendelet tervezet (Kt. 2. sz. előterjesztése) 

Előterjesztést készítő: Ágostonné Dohányos Ivett 
költségvetési irodavezető 

 
2.) Felügyelő Bizottságok beszámolói és munkatervei (Kt. 4. sz. 

előterjesztése) 
Előterjesztést készítő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 
3.) Mezőkovácsháza kiadvány szerkesztése (Kt. 18. sz. 

előterjesztése) 
 Előterjesztést készítő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
4.) Településgazdálkodási Kft. Üzleti terve (Kt. 3a. sz. 

előterjesztése) 
 Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara ügyintéző 
 
5.) Kalocsa Róza Kft. Üzleti terve (Kt. 3b. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara ügyintéző 
 
6.) SZMSZ módosítás (Kt. 16. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztést készítő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
7.) ASP bevezetés (Kt. 15. sz. előterjesztése) 
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 Előterjesztést készítő: Szitás Zoltán ügyintéző 
 
8.) Lakásrendelet módosítás (Kt. 14. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztést készítő: Szénási Gábor fogalmazó 
 
9.) DARF részvények (Kt. 17. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara ügyintéző 
 
10.) Bejelentések 
 

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Költségvetési rendelet tervezet (Kt. 2. sz. 

előterjesztése) 
 
 
S ü t ő   Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Átadom a szót Ágostonné Dohányos 
Ivett költségvetési irodavezetőnek. 
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Elkészült a 2017. évi 
költségvetési rendelet-tervezet legelső változata. Ebben a költségvetési rendelet-
tervezetben a bevételi főösszeg 1.369.126.000 Ft a kiadási főösszeggel együtt. A 
működési hiány összege 125.900.000 Ft, a fejlesztési hiány összege 78.440.000 Ft. A 
költségvetési rendelet-tervezetet mind az intézmények, mind az önkormányzat a 2017. 
évi központi költségvetési törvény és a 402/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat alapján 
állították össze. Maga az előterjesztés tartalmazza az önkormányzat és polgármesteri 
hivatalra vonatkozó, illetve az összes intézményre vonatkozó költségvetési rendelet-
tervezetek szöveges indoklását is.  
 
Szeretném kezdeni azzal, hogy az első oldalon a normatíváknál az egyértelműség 
kedvéért a harmadik oszlop a 2017. évi normatíva, az egy elírás. A normatívákkal 
kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy összességében 7.406 ezer Ft-tal 
növekedtek a normatívák, ami jó hír, viszont az adóerő képesség függvényében sajnos a 
beszámítás összege is növekedett az önkormányzatnál. Tavaly még 40 millió Ft 
beszámításunk volt, 2017-re pedig 47.563 ezer Ft-ot von el a Kormány. A szokásos 
feladatokon túl a közvilágításból vette el igazából a különbözetet.  
 
Az önkormányzatra vonatkozóan én annyit mondanék, hogy a kiadásoknál a személyi 
juttatások tervezése 30 főre történt a polgármesteri hivatalnál, az önkormányzatnál 
pedig 5 főre. A személyi juttatások az önkormányzatnál az 1 fő fogorvos, az 1 fő 
fogorvosi asszisztens és 1 fő háziorvosi asszisztens került megtervezésre a 
közalkalmazottak között. Háziorvosi asszisztensünk a II. körzetre 2016. szeptember 1-
jétől van, és van két fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozónk, ők az EFI 
irodánál látnak el feladatokat Képviselő-testületi határozat alapján. Itt sajnos táppénz 
hozzájárulást is kellett külön tervezni, mert 1 fő kismama, és az ő helyének a 
helyettesítése 2016. december 1-től be van töltve.  
 
Személyi juttatásoknál a kinevezések, a soros lépések, a garantált bérminimum alapján 
került megállapításra általában a személyi illetmény. Az ettől való eltérések részletezve 
vannak. A garantált bérminimum összege nagyon megnövekedett, 161.000 Ft lett a 
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127.500 Ft-ról, ez jelentős terhet ró az önkormányzatra. Ezzel párhuzamosan bevételt a 
Kormány még nem rakott mellé. Az önkormányzati feladatoknak a támogatása 320 ezer 
Ft-tal csökkent, ez pedig a lakosságszám csökkenéséből adódik. Tehát maga a 
normatívának az alapösszege nem változott.  
 
A személyi juttatásoknál megtervezésre került a cafetériák, a testület által meghozott 
módon. A közalkalmazottaknál, munkatörvénykönyveseknél a 15.000 Ft/fő/év. A 
köztisztviselőknél pedig a 200.000 Ft-os cafetéria keret került megtervezésre. Illetve a 
munkaadói járulékoknál volt egy nagyobb változás, hogy a szociális hozzájárulási adó, 
27 %-ról 22 %-ra csökkent, a közfoglalkoztatottaknál pedig a fele, 11 % lett. A cafetéria 
adóterhe minimális mértékben csökkent. Részletezésre került a szöveges részletezőben 
a 7. oldalon az egyes feladatokra átadott támogatások. Külön előterjesztés van a 
Településgazdálkodási Kft., a Kalocsa Róza Kft., átadott pénzeszközeiről.  
 
Szeretném még felhívni a figyelmet a 7. oldal alján található támogatásról, ez is eltérés 
a tavalyi évhez képest, 1 millió Ft-ot terveztünk be a Vis Medica Kft. és az 
önkormányzat között fennálló szerződés alapján az ingatlannak a felújítási, tehát azokra 
a részekre, amelyeket az önkormányzat köteles vállalni a szerződés alapján. 
Polgármester úr javaslatára ez is csak egyedi kérelemre külön feladat-indokolással lesz 
lehívható a Vis Medica Kft. által, amennyiben szükséges.  
 
Az ellátottak pénzügyi juttatásai a 8. oldalon találhatóak. Itt is minimális növekedés van 
tervezve a rendkívüli települési támogatás és a köztemetés tekintetében.  
 
Mivel a hiány nagyon nagy mértékű, 125.900 ezer Ft, ezért szeretném kérni az 
intézményeket, hogy egyesével, amikor a saját költségvetésüket mutatják be, hogy 
térjenek ki arra, hogy ezt a hiányt milyen módon és mértékben lehet csökkenteni.  
 
Tartalmazza még az előterjesztés magát a költségvetési rendelet tervezetet. Ezt azért 
volt fontos ide tenni, mert az első rendelet-tervezetet meg kell, hogy tárgyalja a 
Képviselő-testület február 15-ig. Most ezzel eleget teszünk.  
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Kérdezem, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye? 
 
Z á b r á k     Istvánné Városfejlesztési Bizottság tagja: Nem okoz-e bérfeszültséget a 
minimálbéremelés miatt adott bér, azok között a dolgozók között, akik itt dolgoznak 5-
10 éve vagy esetleg több mint 30 éve és keresnek 10.000 Ft-tal többet? Ezt én 
tapasztalatból mondom, és nekem is rosszul esett. Úgy hallottam, hogy a Humán 
Szolgáltató Központnál sem kapta meg mindenki egységesen azt a 10 vagy 15 %-ot, 
amit nem értek egyébként. Valamit kompenzálni kellene azoknak a dolgozóknak, akik 
nagyon rég óta itt vannak és kicsivel keresnek többet, mint aki nem rég van itt, de fel 
lett emelve minimálbérre a fizetésük.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Amikor a dolgozóknak adtunk, akkor azt beszéltük 
meg, hogy az alacsony keresetű dolgozók megkapják a 10 %-ot illetve még kaptak egy 
keretet az intézményvezetők, hogyha a saját intézményükben bérfeszültséget okozott 
volna, akkor azt saját hatáskörben kellett, hogy megoldják. A mostani intézkedések 
kapcsán nyilván okoz bérfeszültséget, és az intézmények jelezték is, két variációban 
dolgozták ki, hogy hogyan lehetne ezt elkerülni. Arra kértem őket, hogy először 
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fogadjuk el a költségvetést, és a költségvetés elfogadása után kerüljön újra elénk ez a 
javaslat. Visszamenőleg tudjuk orvosolni, ugyanúgy, mint a nyáron.  
Amit én javasoltam az intézményeknek és a költségvetésükbe is így került bele, hogy 
bércsökkenés ne legyen.  
 
N a g y n é    Csiffáry Anna Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja: A költségvetés 
tervezésénél nagyon lényeges szempont, hogy a szociális ágazatban összevont ágazati 
pótlék jár a dolgozóknak. Ennek a támogatási összege a kiadások között szerepel. Ezt 
minden hónapban fogja adni a ténylegesen kifizetett összeg szerint az önkormányzatnak 
a központi költségvetés. Ez a normatívák között nem szerepel. A Humán Szolgáltató 
Központnál 13.327 ezer Ft-ot jelent. Ez most meg fog érkezni, amennyiben ennyivel 
kevesebb, akkor nyilvánvaló, hogy a kiadási oldala is kevesebb lesz.  
 
Az óvoda esetében a bölcsődei dolgozók részére decemberben még összevont ágazati 
pótlék járt, erre ugyanaz a metodika, amit elmondtam a Humán Szolgáltató Központnál. 
A bölcsődei dolgozók január 1-től bölcsődei pótlékra jogosultak illetve az, aki nem 
gondozó, annak viszont maradt az összevont ágazati pótlék. Ennek az összege az 
óvodában, ami szintén nem szerepel bevételi részként a költségvetésben csak a kiadási 
oldalon szerepel nálunk, az 3.684 ezer Ft. Ez a két tétel összesen már eleve 17.011 ezer 
Ft. Tehát a 125 millió Ft-ot ha nézzük, akkor már ennyi összegnek már van fedezete.  
 
Amit a Polgármester úr is mondott, az az álláspont született a dolgozók részére az 
intézményvezetőkkel egyeztetve 2016. évi bérhez képest ne csökkenjen a bére, ez a 
Humán Szolgáltató Központnál 867 ezer Ft plusz 191 ezer Ft járulékot jelent. Ezt 
tartalmazza a jelenlegi költségvetés. Azt gondolom, hogy erről célszerű volna egy plusz 
döntést hozni, hogy ez kerüljön be a határozati javaslatok közé.  
 
Örömmel mondom, hogy megjelent a közgyűjteményi dolgozókhoz kapcsolódó pótlék a 
tegnapi Magyar Közlönyben. A pótlék alap X %-a (a pótlék alap 20 %) attól függ, hogy 
ki milyen besorolásban és hány éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, ezt a 
szorzót jelenti. Ezt a központi költségvetés január 1-től biztosítja november 30-ig, mint 
pótlék. Ez ugyanolyan metodika szerint kerül elszámolásra, mint az ágazati pótlék, tehát 
a havonta kifizetett összeg után a Kincstár 10-e után a támogatást biztosítja. Elméletileg 
588 ezer Ft olyan összeget tartalmaz a Könyvtár költségvetése, amit majd ez a pénz fog 
majd finanszírozni. Több lesz ez az összeg, mert itt csak az 588 ezer Ft az a két 
dolgozó, akinek kevesebb lett volna a bére 2017-ben mint 2016-ban, de ha ő ezt a 
pótlékot megkapja, akkor ez átváltódik központi költségvetésből biztosított támogatásra. 
Azt gondolom, hogy három intézménynél már jelentkezik olyan ,,központi 
költségvetésből való bevétel”, amit nem tartalmaz ez a jelenlegi költségvetési rendelet-
tervezet. Azt gondolom, hogy ez már valamennyit segít a 125 millió Ft-hoz.  
 
S ü t ő   Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Azt beszéltük Ágostonné Dohányos 
Ivett költségvetési irodavezetővel, hogy megtárgyalnánk egyenként az intézmények 
költségvetését és utána pedig a pontokon mennénk végig.  
 
 
HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
 
K o v a l i k    Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: Az intézményi 
költségvetésünket a korábbi testületi határozatok döntései alapján terveztük meg. 



 7

Dologi kiadások között igyekeztünk a szükséges, minimális szinten tervezni, a bérek, 
bér jellegű kiadások pedig jogszabályokban meghatározottak szintjén kerültek 
megtervezésre. Ez alól kivételt képez a már elhangzott 8 fő esete, akinek a Kjt. bértábla 
illetve az ágazati pótlék változásával csökkent volna a 2016. évi szinthez képest a bére, 
de ezt a költségvetésünk tartalmazza.  
 
Szintén tartalmazza azokat a megjelölt és azokat a határozati javaslatban megjelölt üres 
álláshelyek betöltése iránti kérelmünket is, amelyek elengedhetetlenek és szükségesek a 
működési engedélyek folyamatos biztosításához.  
 
Tartalmazza két fő konyhalány nyugdíjaztatás, illetve egészségügyi alkalmatlanság 
miatti felmentés miatt üres álláshely betöltés iránti kérelmünk. Illetve határozati 
javaslatban nem szerepel, de szeretném, hogy ha belekerülne a jelenlegi 6 órás 
adminisztrációs dolgozót szeretnénk 8 órára felemelni, ez 0,25 fő létszám bővítést 
jelentene intézményünknél.  
 
Ha az adminisztrációs munkákat tekintem az előző években is és a jelenleg ismert már 
módosult jogszabályok, és jogszabályi tervezetek alapján nagy mennyiségű papír 
dokumentáció és elektronikus dokumentációra lehet számítani a közétkeztetésben. 
Annak ellenére, hogy az elektronikus adminisztráció és jelentés elvileg ki kellene, hogy 
váltsa.  
 
A konyhalányok tekintetében elengedhetetlennek tartom az üresedő álláshelyek 
betöltését. Ha nézem a napi adagszámot, illetve az összes adagszám teljesítését itt a 
szakácsok keze alá dolgozása érdekében ez elengedhetetlen.  
 
A védőnők, és a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók esetében a szakmai 
ágazati pótlékok központi költségvetésből támogatásra kerülnek. A szakmai 
szövetségünk további tárgyalásokat szeretne folytatni, mint érdekképviseleti szervünk. 
Bízunk abban, hogy egy olyan Kormányzati intézkedés, amit már Polgármester úrral is 
beszéltünk, hogy a bér kiegészítések illetve a bérre vonatkozó intézkedéseket is majd 
központi költségvetési támogatásból meg fogja kapni a szakterület.  
 
Szerencsére normatíva csökkenés elvonás a területünkön nem volt. Sok helyen 
megtartottuk, mind a finanszírozandó létszámot, mind a normatíva összeget. Ahol 
növekedés látható, amelytől eleinte meg voltunk ijedve, az a házi segítségnyújtás.  
 
Támogató Szolgálat esetében január 18-án jelent meg egy Minisztériumi közlemény a 
befogadható feladatmutatók tekintetében. Itt még most a Támogató Szolgálat 
feladatmutatójának emelésére nem volt lehetőség, ezt folyamatosan figyelemmel 
követjük, így a támogató feladat ellátásához az amúgy is a 3887 feladategységet 
szeretnénk megemelni. A 2016-os évet is 16.248 feladategységgel zártuk. Majdnem a 
dupláját teljesítjük, mint amit jelenleg támogatásként megkapunk. De erre csak a 
Minisztériumi engedéllyel lehet majd sort keríteni, ezt figyelemmel követjük és 
természetesen akkor az önkormányzati támogatási részt tudjuk csökkenteni.  
 
S ü t ő   Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A hiánycsökkentés érdekében miben 
lát az intézményvezető asszony lehetőséget, amit még a költségvetésben tudnánk 
korrigálni. 
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K o v a l i k   Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: Hiánycsökkentés 
érdekében a Képviselő-testület korábbi döntése alapján a Pedagógiai Szakszolgálat és a 
gazdasági iroda takarítási feladatait 8 órás álláshely megadásával tudjuk biztosítani. Itt 
igyekszünk lehetőleg rehabilitációs személyt felvenni, itt a rehabilitációs hozzájárulás 
csökkenését tudjuk elérni. Február 17-től egy fő konyhalány felmentésre kerül, aki 
jelenleg rendelkezik ezzel a rehabilitációs kártyával, viszont ezt követően 1.200 ezer Ft 
plusz megfizetési kötelezettségünk keletkezik. Ha ide találunk rehabilitációs kártyával 
rendelkező személyt, akkor már 1.200 ezer Ft-tal tudjuk egész évre csökkenteni a 
költségvetési hiányt.  
 
Illetve még felülvizsgálatra kerül a pénzmaradványunk. A 2016-os évet is elég 
takarékosan vittük végig, az is jelentős összegű lesz, de erről még nem tudok pontosan 
nyilatkozni.  
 
S ü t ő   Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az 
ÖNO-nál térítési díj bevezetésére lát-e lehetőséget? 
 
K o v a l i k   Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: Minden évben, mind az 
intézménynek, mind a fenntartónak kötelezettsége, hogy a már elfogadott költségvetés 
alapján a térítési díjakat meghatározza. Ezt április 1-ig el kell fogadni, természetesen 
akkor a Képviselő-testület elé hozzuk. Amit évek óta nagy harcok árán mindig sikerül 
elérnünk, hogy az Idősek Klubjánál az úgymond tartózkodási díj ne kerüljön 
bevezetésre. Ennek ellenére minden alkalommal a Képviselő-testület elé terjesszük a 
tartózkodási díj mértékét. Itt meg kell vizsgálnunk, fel kell mérnünk a fizetési 
szándékot. Mérlegelni kell, hogy tartózkodási díj, térítési díj bevezetésénél mennyi 
visszafizetési kötelezettségünk keletkezne az Állami támogatásoknál. De egyéb esetben 
valamennyi területen a térítési díj növelése is várható és számítható erre.  
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Kérdezem, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye? 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Szeretném az elején elmondani, ez minden 
intézményre vonatkozik, hogy ez a hiány nagynak tűnik. Akkor, amikor 
megválasztották ezt a Képviselő-testületet, akkor tervként azt tűztük ki, hogy körülbelül 
erre az időszakra 0 Ft-os hiánnyal megtervezett költségvetés volna a cél. Nyilván azt 
lehet látni, hogy a tervezés időszakában 0 Ft-ot nehéz kitűzni, hiszen vannak olyan 
tételek, amelyek növelik a költségvetés bevételeit, de menet közben mindig szoktak 
olyan normatív támogatások, illetve kiegészítő támogatások megjelenni, amelyek ezt 
megnövelik. Egy olyan mértékű hiányt kellene betervezni, ami működése nélkül is 
képes finanszírozni a költségvetési évet. Az pedig az eddigi tapasztalatok szerint 50 
millió Ft környékén kellene, hogy legyen. Egy ilyen tárgyalásra számítson minden 
intézmény, hogy ebből az összegből valamilyen ilyen célt kell majd elérnünk a 
bevételek növelésével, illetve a kiadások csökkentésével. Arra kérek mindenkit, hogy 
február 7-ig mindenki gondolja át a költségvetését.  
 
Ami egyáltalán nem biztos, hogy a megüresedett létszámokat automatikusan odaadjuk 
az intézményeknek. Most is érvényben van az a rendeletünk, amely alapján, hogy ha 
megüresedik egy létszám, akkor arról egyenként fog dönteni a Képviselő-testület. Azt 
megfogadtuk, amikor megváltoztattak bennünket, hogy nem akarunk senkit utcára 
tenni, de a természetes fogyás egy olyan lehetőség, amellyel ha tudunk élni vele egyéni 
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sérelmek nélkül, tudjuk a költségvetés helyzetét javítani. A közfoglalkoztatásban még 
vannak tartalékaink, lehet használni továbbra is. Arra kérek mindenkit, hogy vagy 
nagyon indokolja meg azt, hogy az állás szükséges, vagy a másik lehetőség, hogy 
hogyan lehetne esetleg pár hónapra, vagy véglegesen azt az álláshelyet megtakarítani.  
 
Az intézményi térítési díjak, nekem örök vesszőparipám. Véleményem szerint az 
ingyenes szolgáltatásoknak nincsen jó üzenete. Nekünk sem ingyen van, hiszen nekünk 
is veszteséget termel, illetve azoknak az embereknek egy jó szolgáltatást adunk, tehát 
ezért a szolgáltatásért fizetni kell. Meg kell nézni a házi segítségnyújtásban, az Idősek 
Napközi Otthonában illetve a Bölcsődében azoknak a díjaknak a bevezetését, amelyek 
az önkormányzat anyagi helyzetét segítené. Ezeknek az embereknek, akiknek a 
mentességet adjuk meg, az ő bevételük folyamatosan növekszik. Most, mondjuk, aki 
kisgyermekes, annál a minimálbéremelés, vagy az egyéb juttatásokkal a bevételeik 
növekednek, nekünk pedig a kiadásaink nem csökkennek. Véleményem szerint nem a 
legszegényebb nyugdíjasok veszik igénybe azt a szolgáltatást. Ha kivetnénk nekik egy 
napi összeget, véleményem szerint nem veszélyeztetné a megélhetésüket. Át kell 
gondolni, úgy is visszakerül a testület elé. 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Azt szeretném kérdezni, 
hogy a Gyermekjóléti Központnál az összes kiadás, ami betervezésre került 36.821 ezer 
Ft, a normatívát 26.100 ezer Ft-ot kap az önkormányzat erre a feladatra. Ez egy 
kistérségi feladat-ellátás, ha jól tudom. Itt nincs arra lehetőség, hogy a különbözetet 
valamilyen mutató szám alapján a településektől bekérjük? 
 
K o v a l i k     Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: Központ eseténél még 
nem tudom, ott még mindig folyamatosan módosulnak a jogszabályok. Ahol erre 
lehetőség van és majd le is ülünk beszélni róla, mégpedig a Támogató Szolgálat esetén.  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Megkérdeztétek már a 
településeket ez ügyben vagy még csak a lehetőségét néztétek meg? 
 
K o v a l i k    Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: Csak a lehetőségét néztük 
meg. 
 
Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Véleményem szerint erre 
valamilyen koncepciót ki kell találni, mert járási székhely településként kötelező 
feladatként telepíti az önkormányzatra ezt a tevékenységet. Ha jól látom, csak 10 millió 
Ft-ot teszünk csak azért hozzá, mert nekünk kötelező működtetni.  
 
K o v a l i k    Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: A Központnál 18 
településen van ellátási kötelezettségünk, és több mint 800 gyermek. De ezt a kötelezést 
valószínűnek tartom, mivel itt hatósági intézkedésen alapul az úgynevezett 
együttműködés a családokkal, itt ezért nincs lehetőség arra, hogy itt visszaosztjuk. A 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a Támogató Szolgálat igénybevétele önkéntes.  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ebben az esetben, hogy 
ha esetleg a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása felé fordulnánk, hogy ott a 
polgármestereket megszólítva önkéntes alapon kérjük, hogy járuljanak hozzá a 
feladathoz, mert nagyon sok kis település van most itt a képben. A kistelepülések 
gyermekeit látjuk el a mezőkovácsházi saját bevételből.  
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K o v a l i k    Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: Jelenleg a települések, 
amivel hozzájárulnak, helyet biztosítanak, ehhez megállapodásunk 2016. január-
februárjában megkötésre került, így sem közüzemi díjat sem egyéb közüzemi díjat nem 
fizetünk.  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A nagy részét azt látom, 
hogy a személyi juttatások illetve a munkaadói járulékok adják.  
 
K o v a l i k   Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: A jogszabály kötelez. Itt 
csak képesítéssel rendelkező felsőfokú és örüljünk, hogy a szakvizsgát még nem írta 
elő, csak ugye az intézményvezetőnek. Ez a szakmai minimum létszám, amitől már csak 
pozitív irányban lehet eltérni.  
 
S ü t ő   Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Köszönjük szépen. Áttérnénk a Négy 
Évszak Óvoda és Bölcsődére, átadom a szót Szedlacsekné Farsang Margit 
intézményvezetőnek. 
 
 
NÉGY ÉVSZAK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
 
S z e d l a c s e k n é   Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezetője: 
Intézményem költségvetését úgy gondolom, mint az eddigiek során is takarékosan, 
minimális szinten kerültek megtervezésre. Az intézményünk költségvetésében szintén 
jelentős részt tesz ki a személyi juttatások. A személyi juttatásoknál csak a törvényi 
kötelezettségeinknek teszünk eleget, amikor ezeket a béreket kifizetjük a 
dolgozóinknak. Itt most változás történt a 320-as Kormányrendelet nyáron történt 
módosításával. A dajkák bére megemelésre került a garantált illetményük plusz 10 %-
kal megemelésre került. Nálunk is ugyanazt a bért kapja a 25 éve nálunk dolgozó dajka, 
de ez nem a mi feladatunk megoldani, mert ez olyan nagyarányú bért jelentene, hogy 
azt gondolom, hogy ez nem az intézmények, hanem az állami szférának a feladata 
lenne. Bízom benne, hogy erre is majd sor fog kerülni. Látni kell, hogy a dajkai bérek, a 
161.000 Ft plusz 10 %-al megközelítették a gyakornoki fizetés alsó határát, tehát 
kezdenek ismételten összecsúszni a bérek. Azt gondolom, hogy hosszú távon mi, 
önkormányzatok saját bevételből vagy igazságosan nem tudjuk megtenni. Személyi 
juttatásaink ezeket a tételeket tartalmazza. A Pedagógusi és életpálya modell részeként a 
minősítésben sikeresen részt vett pedagógusok átsorolását. A pótlékokat, amelyek a 
minimum szinten kerültek betervezésre, kivétel az intézményvezetői pótlék, amely 
2013-ban a Képviselő-testületi döntéssel 55 %-kal került megállapításra.  
 
A túlórák összege szintén a 326. Kormányrendelet nyári változása miatt volt. Nagyon 
sok túlóra van az óvodában. Gyakorlatilag 3 pedagógiai munkaközösség, 5 szakmai 
munkaközösség dolgozik, ahol a munkaközösség vezetőknek 2-2 óra túlóra 
kedvezménye van. A vezetői feladatokból adódó túlórák az én esetemben illetve az 
általános helyettes esetében is jelentősek. A pedagógiai munkaközösség és a szakmai 
munkaközösség vezetők túlórájából adódó többlet 16 óra túlórát jelent. Illetve van még 
a közalkalmazotti tanács, illetve a szakszervezeti óra kedvezmények, amely ismét csak 
jelentősek, de ezt állásfoglalás alapján minimalizáltuk az intézményben. Két fő 
gyakornokot foglalkoztatunk, akinek a kötelező órája 26 óra. Itt ismét 12 óra, tehát 
rengeteg olyan órakedvezmény miatti túlórát kellene kifizetnünk összesen 36 illet 52 
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órát, amit a költségvetésben minimális szinten heti 6 órában terveztünk. De azt 
gondolom, hogy ebből az összegből ezt is meg fogjuk tudni oldani. Ebben az évben egy 
fő óvodapedagógusunk nyugdíjba kerül, neki került betervezésre a jubileumi jutalom 
illetve a felmentés összege, valamint a kéthavi jutalom. Egy fő dolgozónk március 
közepéig felmentését tölti, egészségügyi alkalmatlanság miatt. A kereset kiegészítés, a 
továbbképzésre szintén betervezésre került az 500.000 Ft-os összeg. Itt egy 
óvodapedagógusunkat szeretnénk a Báczi Gusztáv ELTE gyógypedagógus szakára 
szomatopedagógusként beiskolázni, reméljük ez az idén sikerülni is fog. Munkajárásba 
tervezett költsége, számlavezetési költség, cafetéria 15.000 Ft/fő/járulékkal.  
A személyi juttatásoknál, ami megtakarítást jelenthet az, hogy a 2017-2018-as tanév 
szeptember 1-től egy óvodapedagógus illetve egy dajka álláshely megszűntetésre kerül, 
mert 2017-2018-tól 9 délelőtti és 7 délutáni csoporttal fog működni az óvoda.  
 
A dologi kiadások azt gondolom, hogy nem túlzóak, az előző évi szinteken került 
megállapításra. Jelen pillanatban egy fő után kapjuk meg a kedvezményt a rehabilitációs 
kártyája miatt. De folyamatban van további egy dolgozónknak a rehabilitációs kártya 
igénylése. Bízzunk benne, hogy sikerül és ezzel is sikerül egy kicsit spórolni majd.  
 
Ami a költségvetésünkben új elemként vagy kiadásként szerepel, ez 800.000 Ft. 
800.000 Ft került betervezésre egy szakmai nap megvalósítására. Azt gondoljuk, hogy 
nagyon fontos a dolgozóinknak a mentálhigiéniás és egyáltalán a munkahelyhez való 
viszonyának a javítása, hiszen több éve 25-30 éve dolgozunk munkahelyeken.  
 
Tisztelettel megköszönöm, hogy a Képviselő-testület megszavazza ezt a 800.000 Ft-ot, 
vagy valamennyi részt belőle, vagy esetleg 0 Ft-ot, de azt gondolom, hogy ezt 
mindenképpen be kellett, hogy tervezzük.  
 
Időközben, ahogy egyre inkább haladunk a 2017/2018-as év felé és látjuk az adatainkat, 
a gyermeklétszámot, úgy tűnik, hogy a 9 csoporttal való működés a következő évben 
úgy oldható meg, hogy sajnos Reformátuskovácsházán nem fogjuk tudni indítani a két 
csoportot. Ez majd a beiratkozáskor lesz biztos. Ezért úgy gondolom, hogy a 
pályázatainkban is nagyon sok a bizonytalansági tényező. A bent lévő II. és a III. sz. 
épületünk üzemelni fog a két-két csoporttal és a 9 csoportot így tudjuk működtetni a 
következő évben. Egyébként sem spórolnánk, hogy ha kiürítenénk a III. sz. feladat-
ellátási helyet, mivel a visszaköltözéskor, a téli időszakban a közműveket fizetni kell, 
fűteni kell.  
 
A felhalmozási és felújítási kiadásainknál gondolok a játszótereink felújítására, amelyre 
épületenként 600.000 Ft-ot terveztünk, illetve a II. sz. és a IV. sz. óvodánál a tető 
szigetelését, a csapadék, illetve a hőszigetelését terveztük be. Az I. sz. épületnél és a 
Bölcsődénél a lambériázás befejezését terveztük be.  
 
Lehetőséget ezeknél a kiadásoknál látok, hogy ha megtakarításra kerülne sor, ha ezeket 
a felújításokat nem végezzük el, illetve hogy a költségvetésben javasoltuk az udvari 
játékok esetében illetve a II. és a IV. sz. épület felújítására tervezett összegek zárolásra 
kerülnének június hónapig.  
Az Ovimező Alapítványunk nagyon sokat segít mindenben.  
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Átadom a szót Varga Gusztáv 
polgármester úrnak. 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: A bér jellegű költségeknél a túlórára a központi 
normatíva nem is biztosít egyáltalán fedezetet, azt a fenntartónak kell állni? 
 
S z e d l a c s e k n é   Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezetője: 
Igen.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A bölcsődénél olvasható az előterjesztésben, hogy 
csak körülbelül a 35 %-át finanszírozza a normatív a működésnek. Itt van-e lehetőség, 
hogy ez az arány javuljon? 
 
S z e d l a c s e k n é    Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezetője: 
Bízok benne, hogy ez az év átmeneti lesz. Hiszen ez a 2014-es alacsony 
gyermekszületési szám most van a bölcsődében. A tavalyi évben a 45-49-es éves 
születés számmal sikerült maximálisan kihasználni márciusban a bölcsődét, sőt 
várólistánk is volt 7 fővel. Azt gondolom, hogy ezt talán a kivárás éve lehetne és talán a 
következő évben az igénybevétel arányában valóban át kellene gondolni, hogy most 
már milyen igény mutatkozik a bölcsődénkre. Illetve azt gondolom, hogy meg kellene 
vizsgálni azokat a lehetőségeket, hogy a 6/2016-os Korm. Rendelet, EMMI rendelet 
szerint minden településnek biztosítani kell a bölcsődei ellátást valamilyen formában. 
Esetleg megvizsgálni azt, hogy társulás formájában működtetni tovább a bölcsődét vagy 
feladat-ellátási szerződéssel. Azt a módot kellene választani, ami a számunkra 
kedvezőbb lenne.  
A Képviselő-testület döntése, hogy hogyan kívánja tovább üzemeltetni a Bölcsődét. 
2017. január 31-én a Bölcsőde fenntartási ideje lejár. 
Jelen pillanatban, mivel ellátási területünk Kunágota, Magyarbánhegyes, 
Nagybánhegyes, Végegyháza, Kaszaper községek, fogadhatjuk 15 %-át a külső 
településeken élő gyermekeknek. 5 ilyen kisgyermek van, aki külső településről jön be. 
Bölcsődénél 2 fő fizet térítési díjat és itt is felmerülhet a gondozási díjnak a bevezetése. 
A Gyvt. szerint két fő esetén lehetne térítési díjat bevezetni. Ha ez a két fő esetleg itt 
hagyná a Bölcsődét, akkor a veszteségünk sokkal jelentősebb lenne.  
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Kérdezem, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye?  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: 1 fő óvodapedagógus és 1 
fő dajka álláshely létszámcsökkentési pályázatra van lehetőség? 
 
N a g y n é   Csiffáry Anna Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja: A dajka esetében 
nem lesz rá lehetőség, mert úgy van a szerződése, hogy megszűnik augusztus 31-vel. Az 
óvodapedagógus pedig nyugdíjba vonul.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Megvizsgáljuk majd a 
létszámcsökkentés pályázat lehetőségét. 
 
N a g y n é   Csiffáry Anna Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja: Azt javaslom, hogy 
nézzük meg a többi helyen is, esetleg a testület hozna egy olyan döntést, hogy milyen 
álláshelyeket szüntetne be.  
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S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Kérdezem, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s    Judit Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja: Amikor én megláttam azt a 
mondatot az intézményvezető első költségvetési beadványában, hogy a III. sz. óvoda 
ideiglenesen megszűnik, és ideiglenesen beköltözik a II. sz. óvodába, akkor ígéretet 
tettem arra, hogy minden létező fórumon elfogom mondani a véleményemet és kértem 
az intézményvezető asszonyt arra, hogy próbáljunk konstruktív beszélgetést formájában 
minél többször és minél több oldalról megvilágítani ezt a helyzetet, hogy a lehető 
legkisebb érdeksérelem nélkül történjen meg ez az épületkiváltás. Ami a II. sz. óvoda 
felújításának alapfeltétele volt, hogy akkor pályázhatunk a II. sz. óvoda felújítására, 
hogy ha egy épületet bezárunk. 2-3 körbeszélgetésen már túlvagyunk és örömmel 
tapasztaltam, hogy intézményvezető asszony nyitott ebben a kérdésben és valóban úgy 
tűnik, hogy a reformátuskovácsházi óvodában nem lesz meg a szükséges 2 csoport 
indításához a 26 fő gyermek. Ugyanis 24-en vannak most, 8 kisgyermek született a 
reformátuskovácsházi településrészen és még soha nem volt, hogy mind a 8 
kisgyermeket a reformátuskovácsházi óvodába íratják és a felvételi körzethatár pedig 
egy. Azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok bizonytalanság van ebben a TOP-os 
pályázatban, hogy a lehető legkisebb érdeksérelem akkor fog megvalósulni, hogy ha a 
II. és a III. sz. óvoda még egy évig üzemel, akkor már okosabbak leszünk és a pályázati 
elbíráláson és döntéseken is túl leszünk. A reformátuskovácsházi óvodának az egy 
csoportos működése is akár lehet ideiglenes. Azt gondolom, hogy a körülmények biztos 
ismeretében május 31-ig lehetőségünk van bármilyen döntést hozni. De megköszönöm 
az intézményvezető asszony előre látását és együttműködésbe, hogy magyarázkodni 
kelljen egy esetleg rossz döntés miatt.  
Tavalyi évben Polgármester urat arra kértük, hogy segítse a Nevelési Tanácsadó 
szakmai munkáját azzal, hogy egy szomatopedagógust iskoláz be a térség, azt 
szeretném kérdezni, hogy nincs-e mód arra, hogy ennek a támogatását segítse. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van mód rá.  
 
S ü t ő   Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Köszönjük szépen. A következő a 
Városi Könyvtár. 
 
 
VÁROSI KÖNYVTÁR 
 
S ü t ő Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Átadom a szót Albertus László 
könyvtár igazgatójának. 
 
A l b e r t u s   László könyvtár vezetője: A könyvtárnál, ugyanúgy, mint a többi 
intézménynél a dologi kiadásokat a 2016-os szinten terveztük be. Igazából, hogy ha 
megnézzük a költségvetésünket, nálunk a bér a jelentős. A gazdaságvezető asszony 
elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a 
közgyűjteményi dolgozóknak elfogadták a 15 %-os béremelést. Ez már ugye 
csökkentést jelent. Ez körülbelül 580.000 Ft összeget jelent, amit a költségvetésből 
tudjuk csökkenteni.  
Tudni kell, hogy 5 fő dolgozik a könyvtárban, ebből 1 fő bérét a KLIK-kel való 
megállapodás folytán fedezi. A másikat pedig ugyanúgy, mint az előző évben a KSZR, 
a megyei könyvtár által könyvtárellátó szolgáltató rendszer normatívájából kapjuk. 
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Ebben az évben van egy jubileumi dolgozónk, neki 3 hónap bére került betervezésre. A 
dologi kiadásoknál pedig látjuk, hogy a könyv és folyóirat jelentős. De ha megnézzük 
az ez évi érdekeltségnövelőt idén is 570.000 Ft-ot kaptunk vissza és ebből tudjuk 
fejleszteni, mind a bútorok mind pedig a technikai állományokat.  
 
A 2016-os évünk viszonylag szerencsés volt abból a szempontból, hogy elég sok 
rendezvényünkre tudtunk pályázat útján pénzt nyerni. Így a tavalyi pénzmaradványból 
viszonylag jelentősebb összeget tudunk majd felajánlani. Ahogy a cselekvési tervben 
szerepel, 3 olyan pályázat is beadásra fog kerülni a könyvtár esetében, amely jelentősen 
fogja ezeket a rendezvényeket növelni.  
A dologinál jelentős a fűtés. Szénnel fűtünk és ebben a hidegben elég magas a fűtési 
számla. Másfél hetente 20 q szén szükséges a fűtéshez.  
 
Nagyon bízok a TOP-os pályázatokban. Betervezésre került az utcafronti ablakok 
cseréje, 1,5 millió Ft-tal, ami zárolásra került júniusig, vagy amíg nem tudjuk, hogy a 
pályázat nyer-e. Nagy szükség lenne az épület felújítására.  
 
S ü t ő Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Megkötésre került a 
Gyulai Tankerülettel a szerződés és az iskola könyvtárosi feladatokat továbbra a Városi 
Könyvtárunk látja el. Ezt beterveztem, az önkormányzatnál a bevételek között szerepel 
ennek a támogatása.  
 
Z á b r á k   Istvánné Városfejlesztési Bizottság tagja: Nagyon szép lett, hogy ki lett 
cserélve a bejárati kapuk.  
 
A l b e r t u s   László könyvtár vezetője: Ezzel évek óta probléma volt, nem lehet 
kinyitni. Mivel a játszótér és a tüzelőanyag miatt sokat használtuk, így szükségessé vált 
a csere.  
 
S ü t ő   Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Köszönjük szépen. A következő a 
Polgármesteri Hivatal. 
 
 
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
 
S ü t ő Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Átadom a szót Ágostonné Dohányos 
Ivett költségvetési irodavezetőnek.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A Polgármesteri 
Hivatalnál azt tudom elmondani, hogy 1 fő nyugdíjba vonul, 2017. január közepétől már 
a felmentését tölti, április 30-val nyugdíjba vonul. A felmentési idejére szóló bért illetve 
a kéthavi minimálbért ugyanúgy, mint a többi intézménynél, betervezésre került. 1 fő 
jogosult jubileumi jutalomra 25 éves munkavégzés után, ez is betervezésre került. A 
cafetáriát 200 ezer Ft-tal terveztük, a számlavezetést 5 ezer Ft-tal. A cafetéria eltérően a 
testületi határozattól, a gépkocsivezetőnek a 60 ezer Ft került beállításra cafetéria 
címén. Nem fizetünk kiküldetésre napi díjat, hanem így került megállapításra a juttatása 
a bérrel együtt.  
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2 fő részesül egyéb kereset kiegészítésben, a titkárnői és leírói feladatokat ellátó 
dolgozót javasolta a Jegyző Asszony illetve 1 fő pénztárosi feladatokat ellátó 
munkavállalóról van szó, aki elszámolja ezt a 15 közmunkaprogramot a 463 millió Ft-os 
költségvetésével és a 353 fő közfoglalkoztatottal.  
 
Az Igazgatási Irodán 329 ezer Ft túlóra, a Költségvetési Irodán 300 ezer Ft túlóra került 
megtervezésre. A költségvetési Irodánál problémát jelent, hogy a főkönyvi könyvelőnk 
eltörte a lábát így a túlórákra szükség lesz.  
 
Beállításra került az 1,2 millió Ft-os keret a jutalmazásra, amit a testület 
megszavazatott.  
A dologi kiadásokat én is a 2016. évi szinten terveztem. Nálunk inkább az 
önkormányzatnál mondható el, hogy van egy-két olyan tétel, ami még felülvizsgálatra 
szorul. Ilyen például az ipari parknak a betervezett közüzemi díja. Lehet, hogy ott egy 
kicsi költségnövekedés lesz. Illetve ilyen a közvilágításnak a kérdése, április 30-val a 
szerződésünk lejár. Az még a 2016. évi szinten került megtervezésre. A tárgyalások 
lefolytatását követően tudjuk majd a tényleges előirányzatot beállítani. Bízom benne, 
hogy amire az intézményi egyeztetők lesznek, ezek már előre haladnak.  
 
S ü t ő Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Lenne egy pár megtakarítási javaslatom, amelyet 
még nem pontosítottuk le.  
 
A településüzemeltetéssel kapcsolatos: az első tárgyaláson a 2,5 millió Ft gépbeszerzést 
javasolta lehúzásra a testület. A következő sorban szereplő egyéb felújítás, 
karbantartásnál az 1,3 millió Ft-os összegét javaslom 300 ezer Ft-tal csökkenteni. Minél 
nagyobb hangsúlyt fektetni a startmunka programra.  
 
A következő javaslat, a romos lakóház bontási kötelezettség végrehajtása: két ingatlan 
szerepel 1 millió Ft-tal. Itt javaslom megfelezni a kiadási költséget, 500 ezer Ft-tal.  
 
Játszótér fejlesztésére csak pályázat estén tudunk sort keríteni, oly magas egy-egy 
szabványos játszótér kialakításának a költsége. Betervezésre került felülvizsgálat és 
kisebb karbantartás. A felülvizsgálat megtörtént a tavalyi évben. A betervezett 300 ezer 
Ft-ból kisebb karbantartásra is 100 ezer Ft elegendőnek tűnik. A felülvizsgálatot 4 év 
múlva kell megismételni. Újabb 1 millió Ft-os megtakarításra nyílna lehetőség. Az 
eredetileg 9,5 millió Ft tervezetből, 6 millió Ft kerülnek felhasználásra.  
 
A következő táblázatban szerepelnek a településrendezéssel kapcsolatos eszközök. Ezek 
annyira bizonytalanok még és annyira nem látjuk azt, hogy erre lesz-e pályázat, vagy 
konkrétan milyen tervezői árajánlatokat fogunk kapni, hogy ide 7,7 millió Ft került 
betervezésre. Javaslom a 2,7 millió Ft-os csökkentéssel 5 millió Ft-ot meghagyni.  
 
Az önkormányzati feladat-ellátásnál a nagyteremnél 5,7 millió Ft-os keret szerepel. Első 
körben 700 ezer Ft-os csökkentés javasolnék. Itt 5 millió Ft maradna.  
 
A javasolt pályázatok, amelyek a 42. oldalon találhatók, a már beadott 9 db TOP-os 
pályázatra összesen 1,2 millió Ft van szerepeltetve. Például tulajdoni lapok, térképek 
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stb. költségére, amit még be kell szerezni a hátralévő időszakban. Az 1,2 millió Ft 
helyett 200 ezer Ft-ot tartanék meg, 1 millió Ft-ot javaslom megtakarítani.  
 
A következő két sorban szerepel az ipari park kialakítása és a barnamezős területek 
rehabilitációja. Mind a kettőre terveztünk pályázatot, de úgy tűnik, hogy ebből 
valamelyik valósulhat csak meg. Itt nem nevezném meg, hogy melyik, mert nem tudjuk 
előre. Vagylagosan maradna, hogy ipari park, vagy barnamezős terület és a magasabb 
összeghez tartozó pályázatot vennénk figyelembe. A 400 millió Ft-os pályázatot a 6 
millió Ft-os előkészítő költséggel. A kisebb pályázat a 200 millió Ft-os a 3 millió Ft-os 
előkészítési költségével kieshetne. Ez újabb 3 millió Ft-os megtakarítás lenne.  
 
A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése a VP pályázat keretében. Legfrissebb 
információink szerint, amit még nem írtak le, de szóban már lemondták, ez a VP 
pályázat nem fog újból kiírásra kerülni, hiába szerepel a kiírásban, hogy kiírják. Viszont 
ami jó hír, hogy a TOP-ban társadalmi egyeztetésen van ugyanaz a pályázat, amire a 
könyvtárt benyújtottuk. A mostani formájában nem szerepel az a kitétel, ami kizárja a 
10 ezer fő alatti művelődési házak felújítását. Ebben a TOP-os pályázatban bele tehető 
lenne a Művelődési Ház felújítása. Ha egy 60 millió Ft-os költséggel számolunk, még a 
beruházási költséget is növelnénk, akkor a 7 millió Ft helyett elég lenne 1 millió Ft-os 
előkészítő költséggel tervezni. Itt 6 millió Ft összeget tudnánk megtakarítani.  
 
Még egy pályázat van, a VP-6-os, a közúti karbantartó gépek és a külterületi közutak 
fejlesztése. A külterületi utak fejlesztésén olyan komoly szakmai előírások vannak, 
hogy a február 6-i beadási határidőnek nem tudunk megfelelni. Reméljük, hogy a 
gépbeszerzésre elő tudunk addig készülni. Az egész külterületi közutas fejlesztést úgy 
gondolom, hogy az idén nem fogjuk tudni beadni, megvalósítani. Az egy mínusz 5 
millió Ft-os keret.  
 
Ezen a táblázaton körülbelül 15 millió Ft-ot tudnánk úgy megspórolni, hogy egyetlen 
egy pályázatunk esne ki, ez a külterületi közútfejlesztés. Az összes többi pedig 
hangsúlyosan áthelyeződne más pályázati feladatra.  
 
A legutolsó táblázat az informatikai koncepció. Ami megvalósult az a szerverteremnek 
a villamos bekötése. Megvalósult a hivatali biztonsági kamerarendszer cseréje, illetve a 
Költségvetési Irodavezetőnek a nyomtató beszerzése. Ez 1 millió Ft-os újabb 
megtakarítást jelent, ehhez képeset.  
 
A megtakarítás körülbelül 20,4 millió Ft.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Javaslom, hogy a Kalocsa 
Róza Kft-t és a Településgazdálkodási Kft-t majd amikor az üzleti tervüket tárgyalják a 
bizottságok, akkor hallgassuk meg őket és a 8-10. pontnál pedig döntenek úgy a 
bizottságok, hogy külön az előterjesztések szerint.  
 
S ü t ő     Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Javaslom, hogy menjünk végig a 
pontokon és egyenként szavazzuk meg a döntéseket.  
Az 1. pontot az alábbiak szerint javaslom elfogadni:  
1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai az alábbiak szerint kerüljenek a 

költségvetési rendelet-tervezetben megtervezésre: 
- Önkormányzat: településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan 6.000 eFt, 
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- Polgármesteri Hivatal: felújítások 3.000 eFt, informatika: 3.900 eFt, 
- Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztésére 6.380 eFt-ot biztosít azzal, hogy 

ebből 4.700 eFt-ot zárol,  
- A Humán Szolgáltató Központ részére 5.654eFt-ot biztosít, 
- A Városi Könyvtár fejlesztéseire 1.500 eFt-ot biztosít, mely zárolásra kerül. 

 
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata ehhez a ponthoz? 
Mivel nem volt más javaslat kérem, aki az általam elmondott összegekkel egyetért, 
szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnök: A 2. pont: A közalkalmazottak és 
munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére betervezett étkezési utalványt 
zárolja. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata ehhez a ponthoz? 
Mivel nem volt más javaslat kérem, aki egyetért a 2. ponttal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A következő a 3. pont: A Sportpálya 
fenntartására 889 eFt-ot biztosít. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata? 
Mivel nem hangzott el más javaslat, kérem, aki egyetért a 889e Ft támogatással, 
szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
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S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A 4. pont:  
A Települési támogatásra szánt keretösszeg: 
- Rendszeres települési támogatás 6.000 eFt, 
- Rendkívüli települési támogatás 3.500 eFt, 
- Köztemetés 800 eFt. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata? 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért ezekkel az összegekkel, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A határozati javaslat következő 
pontja: 5. A Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 
létszámkeretével kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza: 2017. szeptember 1-től 1 fő 
óvodapedagógusi álláshely, és 1 fő dajka álláshely megszüntetésre kerül. 
Létszámcsökkentési pályázat benyújtásának lehetőségét meg kell vizsgálni. 
 
S ü t ő   Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Van-e valakinek más javaslata? 
Nem hangzott el más javaslat, kérem, aki ezzel a ponttal így egyetért, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A 6. pont: A Képviselő-testület a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal létszámkeretével kapcsolatosan az alábbi 
döntéseket hozza: 1 fő üres álláshely betöltését 2017. február 15-től engedélyezi. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye esetleg más javaslata? 
 
Á g o s t o n n é   Dohány Ivett költségvetési irodavezető: Született egy olyan döntés a 
januári testületi ülésen, hogy egy fő gazdaságvezető helyettesítésére betanuló 
munkavállaló foglalkoztatását engedélyezi. Akkor még arról volt tudomásom, hogy lesz 
üres álláshely a Humán Szolgáltató Központnál. De jelenleg üres álláshely csak a 
Polgármesteri Hivatalnál van. Jegyző asszonnyal abban maradtunk, hogyha felvesszük a 
Polgármesteri Hivatalhoz, akkor is átirányítjuk a Humán Szolgáltató Központhoz. 
Jelenleg a feladatra a pénz a Polgármesteri Hivatalban van tervezve.  
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S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Mivel nem volt más javaslat, kérem, 
aki egyetért 6. ponttal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A 7. pont:  
A Képviselő-testület a Humán Szolgáltató Központ létszámkeretével kapcsolatosan az 
alábbi döntéseket hozza: 
- 1 fő családsegítő üres álláshely betöltését 2017. március 1-től engedélyezi. 
- 1 fő gondozó üres álláshely betöltését 2017. február 16-tól engedélyezi. 
- 1 fő konyhalány üres álláshely betöltését 2017. február 16-tól engedélyezi. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
 
K o v a l i k   Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: Ehhez a ponthoz szeretnék 
olyan javaslattal élni, hogy 2017. március 1-jétől az 1 fő családsegítő üres álláshely 
betöltését, 2017. március 1-jétől az 1 fő gondozó üres álláshely betöltését és 2017. 
február 16-tól az 1 fő konyhalány üres álláshely betöltését kérném engedélyeztetni.  
A másik konyhalány üres álláshely szeptember 1-jétől kerülne betöltésre. Ezt törölnék, 
és szeptemberben megvizsgálnánk a lehetőségét. Ide a 0,25 adminisztratív dolgozó 
álláshelyet szeretném beemelni.  
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Van-e valakinek más javaslata?  
Mivel nem hangzott el más javaslat, kérem, aki a Humán Szolgáltató Központ vezetője 
által elmondottakkal, miszerint:  
- 1 fő családsegítő üres álláshely betöltését 2017. március 1-től engedélyezi, 
- 1 fő gondozó üres álláshely betöltését 2017. március 1-től engedélyezi, 
- 1 fő konyhalány üres álláshely betöltését 2017. február 16-tól engedélyezi, 
- 0,25 fő adminisztrátor álláshely növekedését 2017. március 01-től engedélyezi. 
egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A 8-10. pont esetében a döntést a 
Kft-k üzleti tervénél hozzák meg a bizottságok.   
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Van-e valakinek más javaslata?  
Mivel nem volt, kérem, ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A 11. pont: Az átadott működési célú 
pénzeszközök tekintetében az alábbi döntéseket hozza: civil szervezetek, egyházak 
működtetésére támogatást nem állapít meg. A Polgárőrség helyi szervezetével 
tárgyalásokat kezdeményez a közüzemi díjak áthárításáról. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata? 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a 11. ponttal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A 12. pont: A Képviselő-testület a 
létszám állományának változásáról az alábbi döntést hozza: Az intézményi egyeztető 
tárgyalásokon kerüljön áttekintésre minden intézmény létszám állománya. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata? 
Mivel nem hangzott el más javaslat, kérem, aki egyetért a 12. ponttal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A 13. pont: Az általános célú tartalék 
mértékét 9.000  eFt-ban, a fejlesztési célú tartalék mértékét 13.200 eFt-ban határozza 
meg. 
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Kérdezem, hogy van-e valakinek más javaslata? 
Mivel nem hangzott el más javaslat, kérem, aki egyetért a 13. ponttal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A következő pont a 14.: A Kulturális 
és Szociális Bizottság által elfogadott 2017. évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi 
ünnepeink, megemlékezéseink költségére …………..Ft-ot biztosít.  
Átadom a szót a költségvetési irodavezető asszonynak.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az Aljegyző Asszony 
módosította a Kulturális és Szociális Bizottság javaslatát a rendezvénytervre 
vonatkozóan. A tegnapi nap folyamán részt vettem a Kulturális és Szociális Bizottság 
ülésén ahol ezt a rendezvénytervet illetve a módosításokat áttekintette a bizottság. A 
településmarketing költségvetése megváltozik és 4.994.000 Ft helyett, 5.326.000 Ft 
lesz. Egy médiában való megjelenés biztosításnak 10 havi alkalommal 20 ezer 
Ft/Áfa/hó áron történő költsége szerepel pluszban benne. Itt van költségnövekedés. 
Illetve csökken 8.226.000 Ft-ra, a 36. oldalon, magának a rendezvénytervnek az 
összege. Kikerülnek a munkaadói járulékok. Illetve a sport és rendezvényterv összegét 
400 ezer Ft-ban állapította a bizottság. Így összességében azért került ez a módosítás 
behozatalra, mert Aljegyző Asszony szerette volna azt, hogy bizonyos feladatokat átad a 
Kalocsa Róza Kft-nek és ezáltal kikerülne az önkormányzat költségvetéséből és beépült 
volna a Kft. költségvetésébe a feladatellátással együtt a költség és a hozzájáruló 
támogatás is. Azonban az Szja. törvény 1. sz. melléklete olyan módon változott meg, 
hogy amennyiben a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy egyesület, 
alapítvány, közalapítvány, vagy egyházi jogi személy a lakosság közösség széles körét 
érintő azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális hagyományőrző 
sportrendezvényeket szervez, akkor ott nincs adóteher külön. Megszűnik az EHO és 
Szja. többletfizetési kötelezettség ezért célszerű minden esetben az önkormányzat 
költségvetésében tartani ezeket a kiadásokat. A problémát úgy fogja kezelni Aljegyző 
asszony, hogy a szakmai teljesítésigazolására a Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője lesz 
megjelölve azoknál a feladatoknál, amit a Kft. fog végrehajtani. Az előző 
költségvetésben a testület által meghozott határozat szerinti összegek szerepelnek. 
Hogyha most ezt a fajta rendezvénytervet fogadja el a két bizottság, ami be van 
csatolva, akkor a 10.952.000 Ft lesz a rendezvényrész és 3 millió Ft lesz a 
településmarketing és 400 ezer Ft lesz a sportrendezvényeknek a támogatása. Ez a 
korábbiakban a következőképpen szerepelt: 9.192.000 Ft, 610 ezer Ft és 1 millió Ft. 
Ehhez képeset növekedés van beállítva a költségvetésben. Ez a 14-es és 15-ös pont, 
kiegészítve a sportrendezvényekkel, melyet új pontként kell felvenni.  
 
S z ű c s   Judit Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja: A rendezvényterv kapcsán 
tegnapi bizottsági ülésen is szót kértem és most azért szeretnék még egyszer szót kérni, 
mert akkor a rendezvényterv kapcsán még nem beszéltünk a városi kiadványról, ami a 
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könyvtár költségvetésébe kerül. Polgármester úr felhívta a könyvtárvezető figyelmét, 
hogy az ajánlat hiába került 900 ezer Ft-ba, tanúsítson mérsékletet és 600 ezer Ft-ba, 
ami a tavalyi évről megmaradt, próbálja belesűríteni ezt az összeget. Bízom benne, hogy 
a képviselő társaim ezzel egyetértenek, hogy egy olyan kiadvány van elkészülőben, 
szerkesztés és kiadás alatt, amely egy örökéletű, nyomot hagy erről a városról, magáról 
a testületről is. Próbáltan a 300 ezer Ft-nak forrást keresni a rendezvényben. 50-100 
oldal terjedelmű színes képekkel illusztrált kiadványról van szó, aminek a felépítése a 
várossá nyilvánítástól egészen napjainkig tart. Azt gondolom, hogy ha ezt 900 ezer Ft-
ból tudja ezt megvalósítani a könyvtár, akkor köszönjük meg, hogy ezt bevállalták és 
hogy még is megvalósul. Próbáltam a rendezvénytervben erre összeget találni. Két 
helyen is szerepel lehetőség. Dísztárgy ajándék 700 ezer Ft, ez a kiadvány lehet 
ajándék. Onnan lehetne átcsoportosítani összeget. A megyei és országos médiában való 
megjelenés ott is szerepel 700 ezer Ft. Nagyon örültem a Hír6-os megjelenésnek, de 
most más szemszögből nézem az egészet és egy ilyen emléket hagyni magunk után 
fontosabb, minthogy egy évig 500 ezer Ft-ot fizessünk megjelenéseknek.  
Volna még egy javaslom, hogy a szakmai napokon nem tudjuk kiszámolni hogy hányan 
vagyunk és mindig túlméretezzük a vendéglátást. Olvasható 430 fővel 2.200 Ft 
költséggel kalkulálva, 946.000 Ft, és hogyha innen leveszünk 200 Ft-ot. Ez csak egy 
ötlet.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke soknak 
tartotta az összeget. Kérem a könyvtárvezetőt, hogyha tud lejjebb vinni az árból, akkor 
tegye meg. Korábban döntöttünk arról, hogy amennyiben többe kerül, mint a 600 ezer 
Ft, akkor azt biztosítjuk.  
A többi tételnél nagyon alacsonyak a költségek, abból nem javaslok elvenni. Az 
országos médiában, a legkisebb példányszámú lapban való megjelenés 300 ezer Ft. Ha 
abból a 700 ezer Ft-ból csökkentünk, akkor mint hogyha nem is kísérelnénk meg rá. A 
tárgyjutalommal kapcsolatban, idén lesz a megyei Polgárőrnap itt Mezőkovácsházán, 
lesznek vendégeink. Maradjon így, amennyiben kerül, azt finanszírozza a testület, a 
többi kiadást meg majd meglátjuk.  
 
N a g y n é    Csiffáry Anna Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja: A dísztárgyak 
betervezésénél azt gondolom, hogy a Kulturális és Szociális Bizottság találjon ki 
valamilyen stratégiát ahhoz, hogy milyen emléktárgyak, milyen tárgyak legyenek 
amelyek Kovácsházát tudnák népszerűsíteni.  
 
S z ű c s   Judit Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja: Folyamatosan ezt mondogatom 
már évek óta. Örülök hogy több bizottsági ülésen elhangzott az, hogy a hivatalban és 
nem a Művelődési Házban, legyenek ezek a tárgyak raktáron. Ezeket a tárgyakat 
például ne a fürdőfesztiválon áruljuk. Az ajándéktárgyakat a hivatalban kellene kezelni, 
hogy amikor Polgármester úr, a képviselők vendégeket fogadnak, akkor ez 
rendelkezésre álljon. Ezért gondoltam azt, hogy ebből pénzből lehetne bele tenni a 
kiadványra is, mert ez is egy ajándéktárgy.  
 
K á l m á n   András Városfejlesztési Bizottság tagja: Véleményem szerint túl sok 
rendezvény van betervezve. Például az „Itthon vagy Magyarország Szeretlek”, erre 
korábban volt támogatást, viszont utána megszüntették.  
Nagyon sok rendezvényre be van adva pályázat. Konkrétan augusztus 19-20-ára. Az 
egyesületek, alapítványok által beadott projektekkel tudjuk csökkenteni az augusztus 
19-20-i kiadásokat. Ezek közül a rendezvények közül a MASZK-nak, a Hagyományok 
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Nyomában, stb. mindenkinek van beadva pályázata. A rendezvények darabszáma 
meglesz. 900 ezer Ft-ról beszéltünk, valamelyik rendezvénynek az összegéből ennek 
arányában le kell venni.  
 
J a n k ó    Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője: Azt szeretném, hogy ne az Itthon 
vagy Magyarország szeretlek rendezvény összege legyen csökkentve, hanem a 
Kovácsházi Napok rendezvény összegéből, mert nagyobb összeg szerepel.  
A civil szervezetek hiába adnak be pályázatokat, az elmúlt két évben nem járultak 
hozzá, nem akkor tartották a rendezvényüket, amikor a városi rendezvény volt.  
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Én is azt javasolnám, hogy a 
Kovácsházi Napoknál szereplő 4 millió Ft-ot csökkentsük le 3,7 millió Ft-ra. A 300 ezer 
Ft-ot a kiadvány összegéhez tudnánk tenni.  
 
Z á b r á k   Istvánné Városfejlesztési Bizottság tagja: Véleményem szerint az 
augusztus 20-i rendezvénysorozat összege maradjon meg és az „Itthon vagy 
Magyarország Szeretlek”-től búcsúzzunk el. Hogyha mindenféleképpen akarjuk, akkor 
nem 500 ezer Ft-ért, hanem helyi együttest hívunk, akinek fizetünk 200 ezer Ft-ot. Az 
augusztus 20-i rendezvény hatalmas volumenű ünnepség. Úgy éreztem, hogy tavaly 
elfáradtak az emberek és nem igényelték szeptember végén az „Itthon vagy 
Magyarország Szeretlek” rendezvényt.  
 
N a g y n é    Csiffáry Anna Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagja: Muszáj most 
eldönteni, hogy melyik rendezvényből veszünk el? A Kulturális és Szociális 
Bizottságnak nincs meg az a joga, hogy a rendezvények összegét megváltoztassa?  
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A tartalmi részére a Kulturális és 
Szociális Bizottság ad javaslatot, a pénzügyi részére az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság.  
 
Javaslom a 14. pontnál a 10.652.000 Ft összeget biztosítson a testület.  
Van-e valakinek más javaslata?  
Mivel nem hangzott el, kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A 15. pont: Településmarketinggel, 
önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 3.000eFt.  
 
Van-e valakinek más javaslata?  
Mivel nem hangzott el, kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
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A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Még itt szerepelne a 
sportrendezvények, melyre 400 ezer Ft támogatást javaslunk biztosítani.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A 16. pont: A járóbeteg szakellátó 
központtal kötött szerződés alapján az ingatlan felújítására, karbantartására egyedi 
döntés alapján 1.000 eFt keretösszeget határoz meg.  
 
Van-e valakinek más javaslata?  
Mivel nem hangzott el, kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A 17. pont: További 
hiánycsökkentési javaslatok: Az intézményi egyeztető tárgyalások lefolytatása során 
törekedni kell arra, hogy a működési célú bevételek és kiadások különbözete a 75 mFt-
ot ne haladja meg. 
 
Van-e valakinek más javaslata?  
Mivel nem hangzott el, kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
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S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Átadom a szót a Költségvetési 
Irodavezetőnek.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Szeretném, hogyha még 
két tétel szerepelne a határozati javaslatban.  
Az intézmények 2016. évi bérszintjének megtartására a 2017. költségvetési évben 867 
eFt személyi juttatás és 191 eFt munkaadói járulék előirányzatról döntsenek a 
bizottságok.  
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza 
meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 
fő) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Átadom a szót a Költségvetési 
Irodavezetőnek.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A munkába járás 
költségtérítéséről is kellene dönteni.  
 
Január 1-jétől január 12-ig 15 Ft volt a költségtérítése, és január 12-én hoztak egy olyan 
döntést, hogy 9 Ft-ot kötelező megadni, a 9 Ft és a 15 Ft közötti különbözet munkáltatói 
döntésen alapul. Kellene egy döntést hoznunk arról, hogy az utazási költségtérítést 
munkáltatói döntéssel hány forintban javasolja megállapítani a testületnek a két 
bizottság.  
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Javaslom a munkába járás 
költségtérítését 10 Ft/km összegben megállapítani.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
A Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással – a javaslattal 
egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 
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S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság a fenti rész szavazások eredményeként az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez javaslatok 
 

9/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat 
határozza meg: 

 
1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai az alábbiak 

szerint kerüljenek a költségvetési rendelet-tervezetben 
megtervezésre: 

• Önkormányzat: településüzemeltetési feladatokhoz 
kapcsolódóan 6.000eFt, 

• Polgármesteri Hivatal: felújítások 3000 eFt, 
informatika: 3.900 eFt, 

• A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztésére  
6.380eFt-ot biztosít azzal, hogy ebből 4.700eFt-ot 
zárol,  

• A Humán Szolgáltató Központ részére 5.654eFt-ot 
biztosít, 

• A Városi Könyvtár fejlesztéseire 1.500eFt-ot 
biztosít, mely zárolásra kerül.  

2. A közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya 
alá tartozó dolgozók részére betervezett étkezési 
utalványt zárolja. 

 
3. A Sportpálya fenntartására 889 eFt-ot biztosít. 
 
4. A települési támogatásra szánt keretösszeg: 

• Rendszeres települési támogatás 6.000 eFt 
• Rendkívüli települési támogatás 3.500 eFt 
• Köztemetés: 800 eFt. 
 

5. A Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Négy Évszak 
Óvoda és Bölcsőde létszámkeretével kapcsolatosan az 
alábbi döntéseket hozza: 2017. szeptember 01-től 1 fő 
óvodapedagógusi álláshely, és 1 fő dajka álláshely 
megszűntetésre kerül. Létszámcsökkentési pályázat 
benyújtásának lehetőségét meg kell vizsgálni.  
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6. A Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Polgármesteri 
Hivatal létszámkeretével kapcsolatosan az alábbi 
döntéseket hozza: 1 fő üres álláshely betöltését 2017. 
február 15-től engedélyezi. 

 
7. A Képviselő-testület a Humán Szolgáltató Központ 

létszámkeretével kapcsolatosan az alábbi döntéseket 
hozza: 

• 1 fő családsegítő üres álláshely betöltését 2017 . 
március 01-től engedélyezi, 

• 1 fő gondozó üres álláshely betöltését 2017. 
március 01-től engedélyezi. 

• 1 fő konyhalány üres állás hely betöltését 2017. 
február 16-tól engedélyezi. 

• 0,25 fő adminisztratív álláshely növekedését 
2017. március 01-től engedélyezi.  

 
8. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. finanszírozásával 

kapcsolatos döntést az üzleti tervnél hozza meg.  
 
9. A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.. 

finanszírozásával kapcsolatos döntést az üzleti 
tervnél hozza meg.  

 
10. A strandfürdő és kemping működtetésére átadott 

pénzeszköz biztosításáról a döntést az üzleti tervnél 
hozza meg. 

 
11. Az átadott működési célú pénzeszközök tekintetében 

az alábbi döntéseket hozza: civil szervezetek, 
egyházak működtetésére támogatást nem állapít meg. 
A Polgárőrség helyi szervezetével tárgyalásokat 
kezdeményez a közüzemi díjak áthárításáról. 

 
12. A Képviselő-testület a létszám állományának 

változásáról az alábbi döntést hozza: Az intézményi 
egyeztető tárgyalásokon kerüljön áttekintésre minden 
intézmény létszám állománya. 

 
13. Az általános célú tartalék mértékét 9.000eFt-ban, a 

fejlesztési célú tartalék mértékét 13.200 eFt-ban 
határozza meg. 

 
14. A Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 

2017. évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi 
ünnepeink, megemlékezéseink költségére 10.652.000 
Ft-ot biztosít. 
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15. Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval 
kapcsolatos feladatokra 3.000eFt. 
Sportrendezvényekre 400 ezer Ft-ot biztosít.  

 
16. A járóbeteg szakellátó központtal kötött szerződés 

alapján az ingatlan felújátására, karbantartására 
egyedi döntés alapján 1.000 eFt keretösszeget határoz 
meg.  
 

17. További hiánycsökkentési javaslatok: 
Az intézményi egyeztető tárgyalások lefolytatása 
során törekedni kell arra, hogy a működési célú 
bevételek és kiadások különbözete a 75 mFt-ot ne 
haladja meg. 

 
18. Az intézmények 2016. évi bérszintjének 

megtartására a 2017. költségvetési évben 867eFt 
személyi juttatás és 191eFt munkaadói járulék 
előirányzatáról dönt.  

 
19. A munkába járás költségtérítését 10 Ft/km 

összegben állapítja meg.  
 
 

Határidő: A költségvetési rendelet-tervezet benyújtására 
2017.02.25-i képviselő-testületi ülésre 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Papp Zoltán elnök 

 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Megállapítom, hogy a 
Városfejlesztési Bizottság a fenti rész szavazások eredményeként az alábbi határozatot 
hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 
Tárgya: Költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez javaslatok 
 

7/2017. (I. 24.) sz. VB. Határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 



 29

rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat 
határozza meg: 

 
1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai az alábbiak 

szerint kerüljenek a költségvetési rendelet-tervezetben 
megtervezésre: 

• Önkormányzat: településüzemeltetési feladatokhoz 
kapcsolódóan 6.000eFt, 

• Polgármesteri Hivatal: felújítások 3000 eFt, 
informatika: 3.900 eFt, 

• A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztésére  
6.380eFt-ot biztosít azzal, hogy ebből 4.700eFt-ot 
zárol,  

• A Humán Szolgáltató Központ részére 5.654eFt-ot 
biztosít, 

• A Városi Könyvtár fejlesztéseire 1.500eFt-ot 
biztosít, mely zárolásra kerül.  

2. A közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya 
alá tartozó dolgozók részére betervezett étkezési 
utalványt zárolja. 

 
3. A Sportpálya fenntartására 889 eFt-ot biztosít. 
 
4. A települési támogatásra szánt keretösszeg: 

• Rendszeres települési támogatás 6.000 eFt 
• Rendkívüli települési támogatás 3.500 eFt 
• Köztemetés: 800 eFt. 
 

5. A Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Négy Évszak 
Óvoda és Bölcsőde létszámkeretével kapcsolatosan az 
alábbi döntéseket hozza: 2017. szeptember 01-től 1 fő 
óvodapedagógusi álláshely, és 1 fő dajka álláshely 
megszűntetésre kerül. Létszámcsökkentési pályázat 
benyújtásának lehetőségét meg kell vizsgálni.  

 
6. A Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Polgármesteri 

Hivatal létszámkeretével kapcsolatosan az alábbi 
döntéseket hozza: 1 fő üres álláshely betöltését 2017. 
február 15-től engedélyezi. 

 
7. A Képviselő-testület a Humán Szolgáltató Központ 

létszámkeretével kapcsolatosan az alábbi döntéseket 
hozza: 

• 1 fő családsegítő üres álláshely betöltését 2017 . 
március 01-től engedélyezi, 

• 1 fő gondozó üres álláshely betöltését 2017. 
március 01-től engedélyezi. 

• 1 fő konyhalány üres állás hely betöltését 2017. 
február 16-tól engedélyezi. 
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• 0,25 fő adminisztratív álláshely növekedését 
2017. március 01-től engedélyezi.  

 
8. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. finanszírozásával 

kapcsolatos döntést az üzleti tervnél hozza meg.  
 
9. A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.. 

finanszírozásával kapcsolatos döntést az üzleti 
tervnél hozza meg.  

 
10. A strandfürdő és kemping működtetésére átadott 

pénzeszköz biztosításáról a döntést az üzleti tervnél 
hozza meg. 

 
11. Az átadott működési célú pénzeszközök tekintetében 

az alábbi döntéseket hozza: civil szervezetek, 
egyházak működtetésére támogatást nem állapít meg. 
A Polgárőrség helyi szervezetével tárgyalásokat 
kezdeményez a közüzemi díjak áthárításáról. 

 
12. A Képviselő-testület a létszám állományának 

változásáról az alábbi döntést hozza: Az intézményi 
egyeztető tárgyalásokon kerüljön áttekintésre minden 
intézmény létszám állománya. 

 
13. Az általános célú tartalék mértékét 9.000eFt-ban, a 

fejlesztési célú tartalék mértékét 13.200 eFt-ban 
határozza meg. 

 
14. A Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 

2017. évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi 
ünnepeink, megemlékezéseink költségére 10.652.000 
Ft-ot biztosít. 

 
15. Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval 

kapcsolatos feladatokra 3.000eFt. 
Sportrendezvényekre 400 ezer Ft-ot biztosít.  

 
16. A járóbeteg szakellátó központtal kötött szerződés 

alapján az ingatlan felújátására, karbantartására 
egyedi döntés alapján 1.000 eFt keretösszeget határoz 
meg.  
 

17. További hiánycsökkentési javaslatok: 
Az intézményi egyeztető tárgyalások lefolytatása 
során törekedni kell arra, hogy a működési célú 
bevételek és kiadások különbözete a 75 mFt-ot ne 
haladja meg. 
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18. Az intézmények 2016. évi bérszintjének 
megtartására a 2017. költségvetési évben 867eFt 
személyi juttatás és 191eFt munkaadói járulék 
előirányzatáról dönt.  

 
19. A munkába járás költségtérítését 10 Ft/km 

összegben állapítja meg. 
 

Határidő: A költségvetési rendelet-tervezet benyújtására 
2017.02.25-i képviselő-testületi ülésre 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 
 

 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Javaslom, hogy döntsenek a 
bizottságok a következőről: Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetési rendelettervezetét az egyeztető tárgyalások lefolytatása után javasolja a 
2017. februári soros ülésre visszahozni. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Költségvetési rendelet-tervezet újbóli megtárgyalása egyeztető megbeszélések 

után  
 

10/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet-
tervezete az egyeztető tárgyalások lefolytatása után a 
2017. februári soros ülésre kerüljön vissza.  
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Papp Zoltán elnök 
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A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 5 fő) 
Tárgya: Költségvetési rendelet-tervezet újbóli megtárgyalása egyeztető megbeszélések 

után  
 

8/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet-
tervezete az egyeztető tárgyalások lefolytatása után a 
2017. februári soros ülésre kerüljön vissza.  
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Felügyelő Bizottságok beszámolói és munkatervei 

(Kt. 4. sz. előterjesztése) 
 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: A napirenddel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. FEB. beszámolójának elfogadása  
 

11/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és 
köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjainak 
tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
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Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Papp Zoltán elnök 

 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 5 fő) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. FEB. beszámolójának elfogadása  
 

9/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és 
köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjainak 
tevékenységükért. 

 
Határidő: a FEB. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 

 
Határidő: 2017. január 16. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 

 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Kérem, aki a 2. sz. határozati 
javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. FEB. munkatervének elfogadása  
 

12/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
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,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának 
2017. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Papp Zoltán elnök 

 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 5 fő) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. FEB. munkatervének elfogadása  
 

10/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának 
2017. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 

 
Határidő: 2017. január 16. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 

 
 
S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Kérem, aki a 3. sz. határozati 
javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. FEB. beszámolójának elfogadása  
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13/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójában foglaltakat elfogadja és köszönetét fejezi 
ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Papp Zoltán elnök 

 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 5 fő) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. FEB. beszámolójának elfogadása  
 

11/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójában foglaltakat elfogadja és köszönetét fejezi 
ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 

 
Határidő: 2017. január 16. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 
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S ü t ő    Lajos Városfejlesztési Bizottság elnöke: Kérem, aki a 4. sz. határozati 
javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. FEB. munkatervének elfogadása  
 

14/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Papp Zoltán elnök 

 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 5 fő) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. FEB. munkatervének elfogadása  
 

12/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 

 
Határidő: 2017. január 16. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza kiadvány szerkesztése (Kt. 

előterjesztés száma: 18.) 
 
S ü t ő   Lajos elnök: Én egyetértek a 900 eFt biztosításával, ezzel egy szép, nívós 
kiadvány készülhet. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Mezőkovácsházi jubileumi kiadvány elkészítésével Városi Könyvtár 

megbízására javaslat 
 
15/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Mezőkovácsházáról szóló 
jubileumi kiadvány elkészítésével a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtárat bízza meg.  
A kiadvány elkészítésének fedezetét, bruttó 900 e Ft-ot 
az intézmény 2017. évi költségvetésébe tervezze be. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Papp Zoltán elnök 

 
 
A Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 5 fő) 
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Tárgya: Mezőkovácsházi jubileumi kiadvány elkészítésével Városi Könyvtár 
megbízására javaslat 

 
13/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Mezőkovácsházáról szóló 
jubileumi kiadvány elkészítésével a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtárat bízza meg.  
A kiadvány elkészítésének fedezetét, bruttó 900 e Ft-ot 
az intézmény 2017. évi költségvetésébe tervezze be. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Településgazdálkodási Kft. Üzleti terve (Kt. 

előterjesztés száma: 3a.) 
 
 
S ü t ő   Lajos biz. elnök: Az Üzleti tervben szerepel az ipari park létesítése, s ott 1 fő 
éjjeli őr foglalkoztatásának bére és járulékai. 38.299 eFt az önkormányzati támogatási 
igény, és 480 eFt eredményt prognosztizál. Van-e szóbeli kiegészítés az üzleti tervvel 
kapcsolatban?  
 
P a p   Csaba ügyvezető: A múlt évihez hasonló üzleti terv lett összeállítva. A 
megnövekedett létszámú és tulajdonú önkormányzati gépek és munkaeszközök 
javítására, karbantartására a közfoglalkoztatási program nem nyújt elegendő fedezetet, 
ezért a Kft költségvetéséből kell ezeket a problémákat megoldani. Áprilistól várhatóan 
majdnem meg fog duplázódni a géppark. 
 
Az ipari park minimális működőképessé tételére plusz költségeket terveztünk az üzleti 
tervben.  
 
S ü t ő   Lajos elnök: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: Lehet-e még a közmunka-program feladataira javaslatot adni? 
Tavalyi évben kértük és ígértük, hogy a Református templom előtti területet térkővel 
fogjuk ellátni. Ez nem valósult meg, lehetne tervezni.  
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Brikettgyártást továbbra is szorgalmazom, mert csupán 3-4.000.-Ft segély tud adni a 
bizottság a rászorulóknak tüzelőre.  
 
P a p   Csaba ügyvezető: A brikettgyártás tervezve van az ipari park területén, ott az 
épületrész is kijelölésre került. Úgy gondolom, a jövő télen nem lesznek ilyen jellegű 
problémák.  
 
Javaslatokat továbbra is várunk a közmunka-program területeire. A térkövezés 
területeire még nincs konkrét elképzelés.  
 
S z e k e r e s   Lajos FEB elnök: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a kft. üzleti terv 
tervezetét, melyet elfogadásra javasol. A FEB javaslatokat is fogalmazott meg, 
melyeket az ülésről készült jegyzőkönyv tartalmaz. A létszámmozgásokkal egyetértett a 
FEB, kértük az ügyvezetőt, hogy amennyiben lehet, 2017. évben növeljék a 
szolgáltatási bevételeiket. 10 % a szolgáltatási bevétel, de ebben az üzleti tervben a 
vállalkozási bevétel meghaladja a múlt évi bázis szintet.  
 
Felhívtuk az ügyvezető figyelmét arra, hogy a TOP-os pályázatok indulni fognak, ez 
ügyben az érintettekkel tárgyaljon, kívánatos lenne, ha valamelyik pályázatnál munkát 
kaphatna a Kft. mint alvállalkozó. Csepreghy alpolgármester úr megfogalmazta, hogy 
nagyobb beruházás kivitelezését is rájuk lehetne bízni, de annak előfeltétele a személyi 
és tárgyi feltételek megléte.  
 
A bizottság szóvá tette a 2x3 millió Ft-ot, ami a szemét eltakarításról szól, valamint 
épület felújításokról és karbantartásokról. Kértük ezt pontosítani, hogy pontosan milyen 
feladatokat takar. Kértük megnézni, hogy a szemétben van-e olyan, ami égethető, pl. 
papír, fa, azzal csökkenthető lenne a szemét mennyisége. 
 
Kérdéseinkre ügyvezető úr az ülésen választ adott.  
 
P a p   Csaba ügyvezető: A szemét, a veszélyes hulladék elszállításáról, 
ártalmatlanításáról nem tudunk pontos információt adni, mert a régi tulajdonos ígéretet 
tett arra, hogy a veszélyes hulladékok elszállításában részt kíván venni.  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: A Városfejlesztési Bizottság ülésén javasoltam, hogy az ipari 
park területén található jelentős mennyiségű száraz fa, hulladék az intézmények fűtésére 
felhasználható. Erről mi ügyvezető úr véleménye? 
 
P a p   Csaba ügyvezető: 9 db nem élő fa volt a telep területén, azt kivágtuk, annak 
nagy részét segélyezésére használtuk fel, valamint a Humán Szolgáltató Központhoz is 
vittünk belőle. A többi felhasználási lehetőségéről még nem egyeztettünk.  
 
A mai nap kaptunk arról tájékoztatást, hogy azokat a személyeket, akik öt éve 
folyamatosan részt vesznek a közfoglalkoztatásban, tovább nem foglalkoztathatók 
március 1-től. Ez nagyon nagy problémát fog jelenteni, hogy „jobb” dolgozók fél évre 
ki fognak esni a munkából.  
 
S ü t ő   Lajos elnök: A Kft. bevételeinek növelésére a jövőben milyen lehetőségeket 
látsz?  
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P a p  Csaba ügyvezető: Többet nem merek vállalni, nem szeretnék a múlt évi hibába 
esni. A vállalkozói árbevétel megfelel a tervezettnek, csak nem ugyan abban a 
formában.  
 
S ü t ő   Lajos elnök: Mivel nincs több kérdés, vélemény, kérem a bizottságok tagjait, 
ha egyetértenek a határozati javaslattal, s annak mellékletével, szavazzák meg. 
 
 
Mazurák Zoltán bizottsági tag elment az ülésről. (A Városfejlesztési Bizottság 
jelenlévő tagjainak létszáma: 4 fő.) 
 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. 2017. évi Üzleti Terve elfogadására javaslat 

 
16/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Településgazdálkodási Kft. 2017. évi Üzleti 
tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Pap Csaba ügyvezető” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Papp Zoltán elnök 

 
 
A Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 4 fő) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. 2017. évi Üzleti Terve elfogadására javaslat 

 
14/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága az alábbi 
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határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Településgazdálkodási Kft. 2017. évi Üzleti 
tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Pap Csaba ügyvezető” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 

 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kalocsa Róza Kft. Üzleti terve. (Kt. előterjesztés 

száma: 3b.) 
 
 
S ü t ő   Lajos elnök: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Az én 
kérdésem, hogy az ügyvezető asszony lát-e esélyt arra, hogy a tervezett bevétel 
realizálódni fog?  
 
J a n k ó   Erzsébet ügyvezető: A két tevékenységet, a kulturális tevékenységet és a 
fürdő működtetését külön kell kezelni. Az elmúlt évben 12 millió Ft-ot kapott a 
közművelődési feladat, a strand 8 millió Ft támogatást. Év végén lehetett látni, hogy a 
fürdő működtetését 2,5 millió Ft-tal pótolni kellett, a közművelődési működést 1,5 
millió Ft-tal. A strand bevétele túl lett tervezve, ezt nagyban befolyásolja az időjárás.  
 
2016. évben tapasztalatokat gyűjtöttünk. Nagyon sok felújítás, karbantartás el van 
maradva, amik évek óta nem lettek elvégezve, azonban mostanra már sürgetővé váltak. 
Erről többször volt szó. A bekerülési költség várhatóan 5.100 eFt. Az még nem dőlt el, 
hogy a strandot ki fogja működtetni, de vannak olyan sürgős feladatok, amelyeket már 
el kellene végezni a pontos nyitás érdekében. Ezek a feladatok szerepelnek az üzleti 
tervben. Az első tárgyaláson még 8 millió Ft-ról tárgyaltunk, ez csökkent 5.100 eFt-ra.  
 
Nagyon fontos a nagymedence szűrő berendezésének felújítása, ami öt éve működik. A 
másik két szűrő még kettő évig alkalmas a szűrésre, ezért ezeknek a felújítását nem 
tervezzük.  
 
A 14,5 millió Ft-os támogatáson kívül a Kft. még 5,5 millió Ft-ot kér fejlesztési 
beruházásokra.  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: A Felügyelő Bizottság alkalmatlan arra, hogy megítélje, hogy 
az 5,5 millió Ft milyen sorrendben kerüljön felhasználásra, ezért a Képviselő-testület 
segítségét kéri, és kéri, hogy a felújítások sorrendjét határozza meg.  
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N a g y n é   Csiffáry Anna biz. tag: A fürdő és kemping működtetéséhez kapcsolódó 
önkormányzati támogatást sokallom. 10,5 millió Ft támogatásból valósult meg 2016-
ban a fürdő működése. 2017. évre 10,5 millió Ft támogatást javaslok biztosítani. A 
fejlesztések szükségességét, sorrendjét műszaki szakemberek határozzák meg. A 
költségvetéseknél bázis szintű tervezésről volt szó, akkor az valósuljon meg a kft-nél is.  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: A Kulturális és Szociális bizottság, tekintettel arra, hogy 
várhatóan csak egy évig marad a kft-nél a fürdő működtetése, nem javasolta a bizottság 
az úszómesterek képzését. Elképzelhető, hogy lesz olyan személy, aki saját költségén 
elvégzi a tanfolyamot.  
 
A településmarketingre is költöttünk már egyszer 3 millió Ft-ot, elképzelhető, hogy a 
Kalocsa Róza Kft. 1 millió Ft-os marketingje is talán szükségtelen, vagy használja ki 
azokat a felületeket, amiket az önkormányzat is használ.  
 
A Felügyelő Bizottság is javasolta a Kalocsa Róza Kft-nek is a honlapjának elkészítését, 
hogy az információk ott is megjelenhessenek. Ugyanakkor a Hír6 lehetőségét is ki kell 
használni. Ezzel 1,3 millió Ft-tal csökkenthető a Kft. üzleti terve.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Egyetértek abban, hogy 
bázis szinten tervezünk, ezért a támogatás-igénylés ne haladja meg a 2016. évit, mert 
126.905 eFt a hiány összege.  
 
Pénzügyi Bizottság Elnök Úrral egyeztetve 2017. február 7-én lesz az intézményi 
egyeztető tárgyalás. Ott az intézményeket ütemezve, a hiány csökkentésén végig fogunk 
menni. Kérem ügyvezető asszonyt, hogy e hó végéig készítsen el egy olyan tételes 
költségvetést a stranddal kapcsolatosan, ami az előző évben is volt, és hasonlít a 
Településüzemeltetési Kft. költségvetésére, ami részletesen tartalmazza a kiadásokat és 
a bevételeket. A kiadásokat részletesen szeretnénk látni. A személyi juttatásoknál 
szeretném az 5 főt részletezve látni, a munkaviszonyra, a munkaidőre, beosztásra, stb-re 
vonatkozóan.  
Javaslom, hogy a munkaadói járulékok 23,5 %-kal kerüljenek tervezésre.  
 
Mi az az időpont, amikorra a kért anyag elkészül? Ugyanis arról az anyagról február 7-
én érdemben kell tárgyalni.  
 
J a n k ó   Erzsébet ügyvezető: Január 31-ig a kért anyagot el fogom készíteni. Nehéz 
volt úgy tervezni, hogy nem biztos, hogy 2017. évben a Kft. fogja működtetni a fürdőt 
és a kempinget. 12,5 millió Ft-ot szeretnék kérni tervezni a fürdő működtetésére.  
 
K á l m á n  András biz. tag: Én is a 10,5 millió Ft tervezését javaslom, mert az 
önkormányzatnak nagyon kevés a pénze. Ha több lenne, biztosan többet adna. 
Folyamatosan az önkormányzat támogatását kérik növelni, s mindig el kell fogadnunk, 
hogy a bevétel évről-évre valamiért csökken. Ennek vannak okai. Meg lett hirdetve nyílt 
eljárás keretében a fürdő működtetése, nem volt jelentkező, s nem titok, hogy a 
következő körben meghívásos pályázat lesz. Nem lehet tudni, hogy 2017-ben meddig 
marad a Kft-nél a fürdő működtetése.  
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Mindkét Kft-re igaz, hogy a bevételük évről-évre csökken. Nem tudom, hogy meddig 
mehet ez így tovább. Mivel nem kötelező feladatokat látnak el a kft-k, nem tudom, hogy 
meddig működhetnek így tovább.  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: Amit az előttem szóló elmondott, az is azt támasztja alá, hogy 
nem jó kezekben van a strand működtetése. Polgármester úr azt kérte, hogy tegyünk egy 
próbát, s abban bízott, hogy a közművelődési intézménynek lehetősége lehet olyan 
rendezvények megvalósítására, ami növelhetné a fürdő bevételét. Ez a mi és 
Polgármester úr elvárásainak sem felelt meg.  
 
A régi Kft-nél 8 millió Ft-ból működött a fürdő, akkor az egy éves próbaidőszak 
igazolta azt, hogy mégis csak a másik Kft.-re kellene bízni a fürdő működtetését. Akkor 
a javítások zökkenőmentesebben történhetnének, mert a személyi és technikai feltételek 
is ott állnak rendelkezésre.  
 
Az létezhetetlen, hogy ekkora összeget fordítsunk rá.  
 
K á l m á n   András biz. tag: Nem arra gondoltam, hogy egyik, vagy másik Kft. 
működtesse a strandot. Költségvetést tervezünk, és nincs rá pénz. Úgy működtetünk egy 
nem kötelező feladatot, amit mindenki próbál egy szint felett elvárni.  
 
Én arra próbálnám kérni az ügyvezetőket, hogy a Kft-k bevételeit kellene növelni, s 
nem az önkormányzat támogatására számítani, mert az önkormányzat a hiányt úgyis 
kipótolja. Az eredmény mindig nulla forint volt, s teljesen mindegy, hogy melyik Kft-
ről beszélünk.  
 
Z á b r á k  Istvánné bizt. tag: Javaslom, hogy a tavalyi végösszeggel kerüljön az üzleti 
terv tervezésre, a strand 10,5 millió Ft-tal, a közművelődés 13,5 millió Ft-tal.  
 
N a g y n é   Csiffáry Anna biz. tag: Saját véleményem mellett kitartok. A 2016. évi 
beszámolót figyelembe véve, amit lead január 31-ig a részletes anyagot, abból lehet 
látni a pontos számokat. Ha végképp nem fog beleférni a megadott számokba, akkor a 
Képviselő-testület fog dönteni. A működésnek véleményem szerint bele kell férnie a 
tavalyi adatokba.  
 
J a n k ó   Erzsébet ügyvezető: Működésről beszél a bizottság, de kérem, hogy 
beszéljenek a fejlesztésekről is, mert a 2017. évi működéshez valamilyen szintű 
fejlesztések is hozzátartoznak. Ahhoz, hogy működjön a strand, ahhoz fejleszteni kell. 
A strand esetében a fejlesztéseknél egészségügyi szabályokról, életvédelemről, 
személyvédelemről van szó. Ilyen esetben teljesen mindegy, hogy ki lesz a működtető.  
 
S ü t ő   Lajos elnök: Javaslom a következő határozati javaslatot elfogadni: 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Pénzügyi, 
valamint Városfejlesztési Bizottsága a Kalocsa Róza Kft. 2017. évi üzleti tervével 
kapcsolatban a következőket határozza meg: A közművelődési működési célú átadott 
pénzeszköz mértékét a bizottságok 13.500 eFt-ban javasolják elfogadni, a strand- és 
kemping üzemeltetésére 10.500 eFt működési célú átadott pénzeszközt javasolnak. A 
stand- és kemping üzemeltetésének költségeiről készüljön részletes költségvetés, melyet 
legkésőbb 2017. január 31-ig küldjön meg a költségvetési iroda részére. A tervezett 
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fejlesztések további csökkentési lehetőségeiről a műszaki iroda folytasson egyeztetést a 
fürdő megbízott műszaki vezetőjével az intézményi egyeztető tárgyalások előtt.” 
 
Kérem, aki e határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2017. évi Üzleti Terve átdolgozására  javaslat 

 
17/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a Kalocsa 
Róza Kft. 2017. évi üzleti tervével kapcsolatban a 
következőket határozza meg: A közművelődési működési 
célú átadott pénzeszköz mértékét a bizottságok 13.500 
eFt-ban javasolják elfogadni, a strand- és kemping 
üzemeltetésére 10.500 eFt működési célú átadott 
pénzeszközt javasolnak. A stand- és kemping 
üzemeltetésének költségeiről készüljön részletes 
költségvetés, melyet legkésőbb 2017. január 31-ig küldjön 
meg a költségvetési iroda részére. A tervezett fejlesztések 
további csökkentési lehetőségeiről a műszaki iroda 
folytasson egyeztetést a fürdő megbízott műszaki 
vezetőjével az intézményi egyeztető tárgyalások előtt.” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Papp Zoltán elnök 

 
A Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 4 fő) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft.  2017. évi Üzleti Terve átdolgozására javaslat  

 
15/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
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 „Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága a Kalocsa Róza 
Kft. 2017. évi üzleti tervével kapcsolatban a következőket 
határozza meg: A közművelődési működési célú átadott 
pénzeszköz mértékét a bizottságok 13.500 eFt-ban 
javasolják elfogadni, a strand- és kemping üzemeltetésére 
10.500 eFt működési célú átadott pénzeszközt javasolnak. 
A stand- és kemping üzemeltetésének költségeiről 
készüljön részletes költségvetés, melyet legkésőbb 2017. 
január 31-ig küldjön meg a költségvetési iroda részére. A 
tervezett fejlesztések további csökkentési lehetőségeiről a 
műszaki iroda folytasson egyeztetést a fürdő megbízott 
műszaki vezetőjével az intézményi egyeztető tárgyalások 
előtt.” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: SZMSZ módosítás (Kt. előterjesztés száma: 16.) 
 
 
S ü t ő   Lajos elnök: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: A Kulturális és Szociális Bizottság ülésén Polgármester úr 
arról tájékoztatott bennünket, hogy személyes kérése az volt, hogy kettő változatban 
készüljön el a kettő, új bizottsági felállás. Az egyik variáció az, ami az előterjesztés 
mellé csatolva lett, a másik az lett volna, hogy Dr. Fritz Izabella maradjon a Kulturális 
és Szociális Bizottság tagja. Ekkor Sütő Lajos képviselő-társunk egy bizottságnak lesz 
tagja. Jegyző Asszony elmondta, hogy a második variáció nem került az előterjesztésbe, 
a hibát Ő követte el. Módosító javaslatomban kértem, hogy legyen egy ilyen javaslat is. 
A Kulturális és Szociális Bizottság ülésén 2 igen szavazattal 1 tartózkodással a 
módosító javaslatot fogadta el a bizottság. Dr. Fritz Izabella képviselő-asszonynak kell 
eldöntenie a testületi ülésig, hogy kíván-e továbbra is a bizottság tagja lenni.  
 
Mucsi Tiborné lemondott bizottsági tagságáról, így 40 év szakmai tudás került ki a 
bizottsági munkából. Szeretnénk, ha a 2014-ben megkezdett munkát ugyan azon a 
színvonalon tudnánk folytatni.  
 
S ü t ő   Lajos elnök: Egyetértek a módosító javaslattal.  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A Városfejlesztési Bizottság ülésén hangzott el a 
fakivágások ügye. Ennek utánanéztem, s a Polgármester hatáskörének kiegészítése 
válhat indokolttá. A 6. pont új h) ponttal egészülne ki, "Az önkormányzati kezelésű 
közterületeken és önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a települési kertész és a 
műszaki irodavezető javaslata alapján engedélyezi a fakivágásokat.” 
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S z ű c s   Judit biz. tag: Javaslom, hogy a határozati javaslat kerüljön kiegészítésre 
azzal, hogy a bizottságok megköszönik az eddigi bizottsági elnökök munkáját. 
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A Képviselő-testület által 
kiadott támogatások elszámolását nem a Képviselő-testület elé hoznánk be, hanem a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elé, így a testület a bizottságán keresztül 
gyakorolná ezt a jogát.  
 
S ü t ő   Lajos elnök: A következő határozati javaslatot javaslom elfogadni: 
„Mezőkovácsháza város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Pénzügyi, 
valamint Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2013. (II. 19.) sz. önkormányzati rendelet módosítását a következő módosításokkal 
javasolja elfogadni:  
- Az Ügyrendi és Kulturális bizottságban Sütő Lajos helyére Dr. Fritz Izabella képvielőt 
javasolja,  
- A Polgármester hatásköre egészüljön ki, a 6. pont új h) ponttal, "Az önkormányzati 
kezelésű közterületeken és önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a települési kertész és 
a műszaki irodavezető javaslata alapján engedélyezi a fakivágásokat.” 
 
Kérem, aki a fentiekkel egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 
fő) 
Tárgya: SZMSZ módosítására javaslat 

 
18/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
„Mezőkovácsháza város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 
19.) sz. önkormányzati rendelet módosítását a következő 
módosításokkal javasolja elfogadni:  
- Az Ügyrendi és Kulturális Bizottságban Sütő Lajos 
helyére Dr. Fritz Izabella képvielőt javasolja,  
- A Polgármester hatásköre egészüljön ki, a 6. pont új h) 
ponttal, "Az önkormányzati kezelésű közterületeken és 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a települési kertész 
és a műszaki irodavezető javaslata alapján engedélyezi a 
fakivágásokat.” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 



 47

Felelős: Papp Zoltán elnök 
 
 
A Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 4 fő) 
Tárgya: SZMSZ módosítására javaslat 

 
16/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
 „Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 19.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítását a következő 
módosításokkal javasolja elfogadni:  
- Az Ügyrendi és Kulturális bizottságban Sütő Lajos 
helyére Dr. Fritz Izabella képvielőt javasolja,  
- A Polgármester hatásköre egészüljön ki, a 6. pont új h) 
ponttal, "Az önkormányzati kezelésű közterületeken és 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a települési kertész 
és a műszaki irodavezető javaslata alapján  engedélyezi a 
fakivágásokat.” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 

 
 
 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ASP rendszer bevezetése (Kt. előterjesztés 

száma: 15.) 
 
S ü t ő   Lajos elnök: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal egyetért, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 
fő) 
Tárgya: ASP rendszer bevezetésére javaslat 
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19/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az ASP rendszerhez való csatlakozás elősegítése 
érdekében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú pályázat 
benyújtásáról dönt. 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció 
aláírására. 

 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Papp Zoltán elnök 

 
A Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 4 fő) 
Tárgya: ASP rendszer bevezetésére javaslat 

 
17/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az ASP rendszerhez való csatlakozás elősegítése 
érdekében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú pályázat 
benyújtásáról dönt. 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció 
aláírására. 

 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 
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VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Lakásrendelet módosítása (Kt. előterjesztés 

száma: 14.) 
 
 
S ü t ő   Lajos elnök: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal egyetért, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 
fő) 
Tárgya: Lakásrendelet-tervezet elfogadására javaslat 

 
20/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról 
szóüló 18/2008. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítását az előterjesztés melléklete szerint javasolja 
elfogadni.  
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Papp Zoltán elnök 

 
 
A Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 4 fő) 
Tárgya: Lakásrendelet-tervezet elfogadására javaslat 

 
18/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóüló 
18/2008. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet módosítását 
az előterjesztés melléklete szerint javasolja elfogadni.  

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 



 50

Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 

 
 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: DARF részvények (Kt. előterjesztés száma: 

17.) 
 
 
S ü t ő   Lajos elnök: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal egyetért, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: DARF részvények értékesítésére javaslat 

 
21/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
  
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 
részvény vételi ajánlatát elfogadja a határozat melléklete 
szerinti Részvény Adásvételi Szerződés alapján.  
 
Határidő: szerződés aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Papp Zoltán elnök 

 
A Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 4 fő) 
Tárgya: DARF részvények értékesítésére javaslat 

 
19/2017. (I. 24.) sz. VB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Városfejlesztési Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni: 
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„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 
részvény vételi ajánlatát elfogadja a határozat melléklete 
szerinti Részvény Adásvételi Szerződés alapján.  
 
Határidő: szerződés aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Sütő Lajos elnök 

 
 
X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
Z á b r á k  Istvánné biz. tag: Dr. Rónavölgyi Erzsébet az orvosi ügyeletünkre tartott, 
amikor balesetet szenvedett. Dr. Fritz Izabella képviselő azt a javaslatot tette, hogy 
300.000.-Ft-tal járuljon hozzá a Képviselő-testület a temetés költségeihez. E javaslattal 
a Kulturális és Szociális Bizottság egyetértett. Szeretném, ha erről az együttes ülés is 
határozna.  
 
S ü t ő   Lajos elnök: A következő határozati javaslatot javaslom elfogadni: 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Ügyrendi és Pénzügyi, valamint 
Városfejlesztési Bizottsága kezdeményezi a Képviselőtestületnél, hogy Dr. Rónavölgyi 
Erzsébet háziorvos temetési költségeihez 300.000.-Ft-tal járuljon hozzá az általános 
célú tartalék terhére.” 
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 
fő) 
Tárgya: Dr. Rónavölgyi Erzsébet temetési költségei hozzájárulásához javaslat 

 
22/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 
kezdeményezi a Képviselőtestületnél, hogy Dr. 
Rónavölgyi Erzsébet háziorvos temetési költségeihez 
300.000.-Ft-tal járuljon hozzá az általános célú tartalék 
terhére. 
  
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a következő Képviselő-testületi ülésen. 
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