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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
   
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 

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

Csepreghy Elemér alpolgármester 
Szénási István  alpolgármester 
Papp Zoltán 
Sütő Lajos 
Szűcs Judit 
Zábrák Istvánné                     képviselők 

 
 
Távolmaradását bejelentette:  

 
Kálmán András  képviselő 
 

Távolmaradását nem jelentette be:  
 
Dr. Fritz Izabella képviselő 

 
 
Jelen volt még: Simonka György országgyűlési képviselő 

Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
Béni Attila Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezetője 
Hagya Dorián FIDESZ helyi szervezet képviselője  
Bontovics Krisztián a Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és Közös-
ségi Központ vezetője 
Havancsák Piroska külsős bizottsági tag 
Szedlacsekné Farsang Margit Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetője 
Róka Dávid Humán Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ kép-
viselője 
Albertus László Mezőkovácsházi Városi Könyvtár igazgatója 
Szekeres Lajos Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Felügyelő 
Bizottságának elnöke 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán műszaki irodavezető  
Zatykó Attila pénzügyi ügyintéző 
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Bakos István és 
Bakos Márta érdeklődő állampolgárok 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Simonka 
György országgyűlési képviselő urat, Aljegyző asszonyt, Béni Attilát a 
Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezetőjét, intézményvezetőket, irodavezetőket, 
meghívott vendégeket.  
Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszony később fog a Képviselő-testület munkájába bekap-
csolódni, addig Aljegyző Asszony helyettesíti.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Fritz Izabella képviselő nem 
jelezte távolmaradását, míg Kálmán András képviselő úr igen.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyi-
tom.  
 
Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés megkezdése előtt kiadott,  
- a nagy önkormányzati támogatást igénylő kötelező feladatok finanszírozásának be-

mutatása, 
-  a Mezőkovácsházi Torna Egylet kérelme, az  
- ipari terület hasznosítása, 
- az audiológiai szakorvosi óraszám többletkapacitás pályázata, valamint az 
- Ipari Park hasznosítása tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-

testület vegye napirendjére.  
  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele  
   

1/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  
- a nagy önkormányzati támogatást igénylő kötelező fel-

adatok finanszírozásának bemutatása, 
-  a Mezőkovácsházi Torna Egylet kérelme, az  
- ipari terület hasznosítása, 
- az audiológiai szakorvosi óraszám többletkapacitás pá-

lyázata, valamint az 
- Ipari Park hasznosítása tárgyában készült szóbeli előter-
jesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére 
vette.   
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy az „Ipari Park hasznosítása” tárgyá-
ban készült szóbeli előterjesztést a Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági érde-
kére tekintettel zárt ülésen tárgyalja.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés zárt ülésen tárgyalása  
   

2/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Ipari Park hasznosításának tárgyában készült 
előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (1) bekezdés c.) pontja alapján. 
 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A napirend elfogadása előtt a munkaterv módosítása 
tárgyában készült „0”-ás jelű előterjesztés tárgyalását javaslom. Az előterjesztést az 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt mindkét 
határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Én a magam részéről eltekintek a Polgármester, a bizottsági 
elnökök és a tanácsnok féléves beszámolóitól, azok tárgyalásától. Amennyiben nincs e 
napirend tárgyalására vonatkozóan jogszabályi kötelezettség, akkor csak évente történ-
jen a beszámolás. E javaslatot teszem arra figyelemmel, hogy nagyon sok pályázat elő-
készítése és bonyolítása van folyamatában, s kiírásra került az országgyűlési képviselő-
választás is, s az apparátus le lesz annyira terhelve, hogy e napirend tárgyalásától elte-
kinthet a Képviselő-testület.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A javaslatot feljegyezzük, s aktualitása esetén előter-
jesztést fogunk készíteni erre vonatkozóan a munkaterv módosítására.  
 
Mivel több vélemény nincs, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Munkaterv módosítása  
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3/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. évi munkatervét az alábbiak szerint mó-
dosítja: 
 
A januári soros ülés napirendjéről a „Helyi Választási Bi-
zottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megvá-
lasztása” napirendi pontot törli, azzal, hogy a 2018. febru-
ári soros ülés napirendjére a „Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak megválasztása” napirendi pontot fel kell venni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit 
                    jegyző 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Munkaterv módosítása  
 

4/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. évi munkatervét az alábbiak szerint mó-
dosítja: 
 
A februári soros ülés napirendjéről „Az ügyvezetők java-
dalmazásának felülvizsgálata” napirendi pontot törli az-
zal, hogy azt a 2018. áprilisi soros ülésen tárgyalja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a fentiek szerint kiegészített és módo-
sított napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület.  
 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, sza-
vazza meg.  

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

5/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. január 25-i soros, nyílt ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el:  

   
N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 
  

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanács-
kozásokról 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
2.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása 
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
  
3.) Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

2018. évi üzleti terveinek megtárgyalása 
Előadók: Ügyvezetők 

 
4.) A gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak 

beszámolója a 2017. évi tevékenységükről 
Előadók: Felügyelő Bizottságok elnökei 

 
5.) A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata 
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
6.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves 

tevékenységéről 
Előadó: Mucsi Tiborné elnök 

 
7.) Előterjesztések 

 
 

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

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

   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A két ülés közötti beszámolóm kiegészítése kapcsán 
kettő országos jelentőségű eseményre hívom fel a figyelmet.  
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- Az első, hogy Áder János köztársasági elnök 2018. április 8-ára (vasárnap) kitűzte az 

országgyűlési képviselő-választások időpontját.  Már megjelent a 3/2018. (I. 11.) IM 
sz. rendelet, mely meghatározza az országgyűlési képviselő-választás eljárási határidő-
it és határnapjait. Ennek fontosabb részeit ismertette.  

 
- Dél-Békés, köztük Mezőkovácsháza is, az elmúlt időszakban is sokat fejlődött. Ilyen 

eredményeink vannak: 
- három év alatt közszolgáltatásainkat biztos kézben tudhatjuk. A hulladékszállításnál 

még a szelektív gyűjtés is bevezetésre kerül, ami régi vágyunk volt. A közvilágítás 
területén is új szolgáltatóval kötöttünk megállapodást. 

 
- Kezelhető hiánnyal zártuk az elmúlt három évet. Ez intézkedéseinknek köszön-

hető, s az un. rendkívüli kormányzati támogatásnak. Ezért külön köszönettel tar-
tozunk Simonka György országgyűlési képviselő úrnak.  

 
- Három év alatt csaknem egymilliárd forintot fordítottunk közfoglalkoztatásra. 

Ennek 80 %-a bér volt. Ezzel az összeggel segítettük azokat a mezőkovácsházi 
családokat, akiknek a közfoglalkoztatás keretében tudtunk munkát adni. 200 
millió Ft-ért eszközöket vettünk.  

 
- Saját erőből elkezdtük a kerékpárút felújítását. 2 km elkészült, reméljük, a hátra-

lévő útszakasz ez évben elkészül.  
 

- Saját erőből földes utcáinkat, (Bem, Kossuth, Kinizsi, Móra) felújítottuk az ott 
lakók nagy örömére.  

 
- Saját erőből több mint 30 millió Ft béremelésben részesítettük azokat a kollégá-

kat, akik egyrészt a legrosszabbul kerestek, másrészt akiket nem érintett kor-
mányzati életpálya modell. 

 
- Fejlesztési célú hitelt tudtunk felvenni kettő alkalommal. Köszönjük képviselő 

úrnak ez ügyben is nyújtott segítségét. Az első hitelből az ipari területet vettük 
meg, amely mára bizonyítja, hogy jó döntés volt, mert pályázatokat nyerünk rá, 
s remélhetőleg munkahelyek fognak teremtődni. A másik hitelből a Deák utca 
felújítása fog megvalósulni.  

 
- Eddig a Területi Operatív Programból 1,9 milliárd Ft értékű pályázatot nyertünk 

el. Ezekről van döntés. Várható még két pályázat, a zöldváros pályázata, amely 
220 millió Ft, és a kerékpárút építésére vonatkozó pályázatból az egyik, ame-
lyiknek összege 270 millió Ft. Történt mindez úgy, hogy Dél-Békésben a nem 
lehatárolt keretből senki nem nyert pályázatot. Ha nem lett volna képviselő úr-
nak a határozott akarata, hogy küzdjünk a lehatárolt keretért, nem értünk volna 
el ilyen szép eredményeket.  

 
- Ezen kívül vannak az egyéb források. Örömmel vettük, hogy tornaterem épül az 

Általános Iskola mellett. Az iskolára és a Gimnáziumra együtt kb. 80 millió Ft-
ot fog költeni a KLIK. Tegnap tárgyaltam a Tankerületi Igazgató úrral, aki arról 
tájékoztatott, hogy a kollégiumot kívülről fel fogják újítani, külső homlokzati 
hőszigetelés, nyílászáró csere és napelemem energia-termelő rendszer kerül ki-
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alakításra. Az Általános Iskola tetejére is napelemes energia-termelő rendszer 
helyeznek, a munkálatai is már megkezdődtek.  

 
- Emellett a fogorvosi rendelő megújul, a Mentőállomáson mentő gépkocsikat 

cseréltünk, rendőrautókat kaptunk, egy új tűzoltó fecskendőt 100 millió Ft-ért.  
 

- Minden évben voltak nagy rendezvényeink, a Megyei Vadásznap, a Megyei 
Polgárőr Nap. Tegnap kerestek meg, hogy jövőre a Megyei Év Sportolója és Év 
Embere díjátadást településünkön kívánják lebonyolítani.  

 
- A többcélú Kistérségi Társulás székhelye Mezőkovácsházára került, Polgármes-

ter társaim képviselő úr javaslatára engem választottak elnöknek. a Polgármeste-
ri Hivatal munkaszervezete látja el az ezzel kapcsolatos teendőket. Képviselő úr-
tól is gyakran kap a munkaszervezet dicséretet az elvégzett munkáért, de pol-
gármester kollégáim is szívesen látják, hogy mi végezzük el a társulás működé-
sével kapcsolatos feladatokat. Városi, megyei, de országos vezetők is gyakran 
fordulnak meg nálunk. A mai nap délelőttjén is egy nagy rendezvény volt, a 
Megyei Kormányhivatal, a Mezőkovácsházai és Orosházi Járási Hivatal vezetői 
és intézményvezetői, vállalkozók mindkét járásból, vettek részt az előadáson.  

 
- Képviselő úrral jó az együttműködésünk. Ezt bizonyítja a működési célú támo-

gatás, a hitel, illetve most ismét együtt fogunk fordulni a Közút Telephely meg-
szerzése érdekében a Nemzetgazdasági Miniszterhez, illetve a Társulási ülésen 
közösen fogjuk javasolni, hogy a 2019-2020-as fejlesztési tervekbe 
Mezőkovácsháza-Medgyesegyháza közötti útszakasz felújítása kerüljön be.  

 
- Megdöbbentő volt, ami január 4-én Végegyházán történt. Felzaklatott tömeg több 

képviselőt, - köztük a mi volt munkatársunkat is – és családtagjaikat zaklatták, megfé-
lemlítették, garázdálkodtak. Képviselő úr már másnap kiadott egy nyilatkozatot, amely 
a következőket tartalmazza: „Dél-Békés országgyűlési képviselőjeként rendkívül 
aggasztónak ítélem meg Végegyházán, 2018. január 4-én történt eseményeket. Meg-
döbbentő és elfogadhatatlan, ami Végegyházán történt. A Jobbik polgármestere és 
párttársai agresszív és félelemkeltő megnyilvánulása és eljárása a demokráciában 
megengedhetetlen. Az emberek akaratából képviselőnek választott közszereplőkre ily 
módon nyomást gyakorolni törvénytelen, és minden jó érzésű ember számára sértő. A 
magam részéről mindennemű erőszakot elutasítok. A szükséges jogi lépéseket megtet-
tük, ugyanakkor elhatárolódunk az ügyben főszerepet játszó Vajda Norberttől, Vég-
egyháza Jobbikos polgármesterétől, Dr. Szabó Ervintől, a Jobbik országgyűlési képvi-
selőjétől és László Attilától, a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetőjétől. Az a politi-
kai szervezet, amely nőkkel és családtagjaival szemben félelemkeltő, uszító magatar-
tást tanúsít, az méltatlan bármilyen tisztség betöltésére.” 

 
Településeink többsége ezzel kapcsolatban már elfogadott egy határozati javaslatot, s 
én is a következőket terjesztem elő: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elítéli, és aggasztónak találja a Végegyházán 2018. január 4. nap-
ján történt eseményeket. A Képviselő-testület álláspontja szerint a félelemkeltő maga-
tartás bármilyen megnyilvánulása, a nyomásgyakorlás ilyen formája egy demokratikus 
berendezkedésű államban elfogadhatatlan.”  
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- Történt egy másik esemény is. Soros György beszállt a választási kampányba, civil 
szervezeteket kíván megvásárolni. Debrecenben és Pécsen e civil szervezetek meg is 
kezdték a munkát. Ezeknek a civil szervezeteknek az a célja, hogy a Kormány migrá-
ciós politikáját gyengítsék, és a bevándorlás elősegítése mellett érveljenek. A Megyei 
Jogú Települések Szövetsége Budapesten szervezett egy fórumot. Ezen én is részt vet-
tem. A Migrációs Központ Igazgatója tartott előadást, illetve azok a polgármesterek, 
akik megtapasztalták a migráció eddigi veszélyeit. Többek között Mórahalom, Debre-
cen, Józsefváros és Makó polgármesterei mondták el saját tapasztalataikat.  

 
Ezzel kapcsolatban is a települések már elfogadtak határozatot, én a következőket ter-
jesztem elő: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete büszke 
arra, hogy az elmúlt negyed században aktív civil élet alakult ki a városban, amely az 
éppen hivatalban lévő polgármester és képviselő-testület pártállásától függetlenül, 
mindig élvezte az Önkormányzat támogatását. A képviselő-testület az élet számos te-
rületén tevékenykedő civil szervezeteket, az azokat alkotó önszerveződő közösségeket 
és az ezekben végzett önkéntes munkát értéknek tekinti, és meg kívánja védeni attól, 
hogy Soros György spekulációs ügyletekből származó vagyonából felvásárolja azokat 
és rájuk kényszerítse betelepítés-párti ideológiáját. A Képviselő-testület tiltakozik az 
ellen, hogy a legújabb hírek szerint, Soros György az általa korábban megjelentetett 
terv végrehajtása érdekében bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a magyar vá-
rosokban, és több százezer dollárt oszt szét ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki 
hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar településre, így Mezőkovácsházára is rendkí-
vül veszélyes, hiszen veszélybe kerülne a mindennapok biztonsága. A 
mezőkovácsháziak maguk döntik el az ügyeiket és nem szeretik, ha máshol élők dön-
tenek helyettük, ezért a Képviselő-testület – képviselve a Mezőkovácsházán élők ér-
dekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván Mezőkovácsházán sem bevándorlásszervező 
irodát, sem migránstábort. Egyúttal elutasítja a Soros György által tervezettek és a kö-
telező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.” 

 
Van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, véleménye?  

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyet-
ért a Végegyházán történtekkel kapcsolatban megfogalmazott határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Végegyházán történ események elítélése 

   
6/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elítéli, és aggasztónak találja a Végegyházán 
2018. január 4. napján történt eseményeket. A Képviselő-
testület álláspontja szerint a félelemkeltő magatartás bár-
milyen megnyilvánulása, a nyomásgyakorlás ilyen formája 
egy demokratikus berendezkedésű államban elfogadhatat-
lan. 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a civilszervezetek felvásárlását, a 
migránstáborok létrehozását, a helyi politikába való beavatkozás elítélését tartalmazó 
határozati javaslattal, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Civilszervezetek felvásárlásának, a migránstáborok létrehozásának, a helyi po-

litikába való beavatkozás elítélése 
   

7/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete büszke arra, hogy az elmúlt negyed században 
aktív civil élet alakult ki a városban, amely az éppen hiva-
talban lévő polgármester és képviselő-testület pártállásától 
függetlenül, mindig élvezte az Önkormányzat támogatását. 
A képviselő-testület az élet számos területén tevékenykedő 
civil szervezeteket, az azokat alkotó önszerveződő közös-
ségeket és az ezekben végzett önkéntes munkát értéknek 
tekinti, és meg kívánja védeni attól, hogy Soros György 
spekulációs ügyletekből származó vagyonából felvásárolja 
azokat és rájuk kényszerítse betelepítés-párti ideológiáját. 
A Képviselő-testület tiltakozik az ellen, hogy a legújabb 
hírek szerint, Soros György az általa korábban megjelente-
tett terv végrehajtása érdekében bevándorlás-szervező iro-
dákat akar nyitni a magyar városokban, és több százezer 
dollárt oszt szét ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki 
hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar településre, így 
Mezőkovácsházára is rendkívül veszélyes, hiszen veszély-
be kerülne a mindennapok biztonsága. A 
mezőkovácsháziak maguk döntik el az ügyeiket és nem 
szeretik, ha máshol élők döntenek helyettük, ezért a Kép-
viselő-testület – képviselve a Mezőkovácsházán élők ér-
dekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván Mezőkovácsházán 
sem bevándorlás-szervező irodát, sem migránstábort. 
Egyúttal elutasítja a Soros György által tervezettek és a 
kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtá-
sát. 
 

- Bod Tamás a gyulai önkormányzat képviselője, a mi szavazókörzetünkben akar or-
szággyűlési képviselőnek indulni. Az Orosházi Önkormányzat kiadott egy nyilatkoza-
tot, mely szerint jelöltként történő indulásával nem ért egyet. A lehatárolt keret miatt 
nagyon sok vitánk volt a gyulai önkormányzattal, illetve a környező településeink a 
vízdíj ügyében is sokat vitáztak a gyulai önkormányzattal. A magam nevében én is ki 
fogok adni egy nyilatkozatot az Orosházi nyilatkozattal egyezően, melyben én sem fo-
gok egyetérteni azzal, hogy a mi választókörzetünkben kíván országgyűlési képviselő-
jelöltként indulni. Ha országgyűlési képviselő akar lenni, akkor a gyulai önkormányza-
ti képviselői tagságát szüntesse meg.  

 
Tekintettel arra, hogy képviselő úrnak rövidesen el kell mennie, számára megadom a 
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szót.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Polgármester úr több alkalommal emlí-
tette, hogy segítségemet kérték. Szívesen segítettem, és fogok a jövőben is, ha tudok. 
Mezőkovácsháza nem tud olyat kérni, amiben ne segítenék, főleg akkor, amikor olyan 
támogatóim vannak, mint Dél-Békés Polgármesterei, s akkor, amikor azt látom, hogy a 
testületben összhang van, mint Mezőkovácsházán.  
 
A megnyert pályázatok mellett én a gyakorlatot látom. Azt, hogy a felújított kerékpár-
úton a gyermekek biztonságosan fognak közlekedni, az óvodák felújítási pályázata 
nyert, az itt tanúsított bátorsághoz gratulálok. Szociális intézményeket újítunk fel, és jö-
vőt építünk Mezőkovácsházán, de a térségben is. A járás motorja a központ, ezért azon 
kell dolgozni, hogy a központ mindent megkapjon. Az ipari parkos fejlesztések is fo-
lyamatban vannak, melyeknek eredménye lesz, hogy magasabb bérek fognak megjelen-
ni, s olyan vállalkozások telepedhetnek le, s a meglévők erősödhetnek meg, amelyek to-
vábbi munkahelyeket fognak teremteni. Ezáltal a városnak is jó, mert adóbevétele nö-
vekedhet, s lehet, hogy év végén nem arról kell beszélnünk, hogy mekkora összeg hi-
ányzik a költségvetésből.  
 
A Békéscsabai Tankerület Vezetőjével is jó a kapcsolatunk, természetesen vele is van-
nak vitáink, de a jó kapcsolathoz az is hozzátartozik. Együtt tudtunk eljárni Budapesten 
annak érdekében, hogy az Általános Iskolának legyen egy igazi tornaterme, s az épület 
mellett a kerítés meg fog szűnni, teljes egészében a gyermekeké lesz a terület.  
 
A demográfiai csökkenés megállítására most van lehetőség, s bízunk abban, hogy a je-
len időszakban el tudjuk érni azt, hogy a fiatalok nem mennek el a térségből, sőt a sok 
fejlesztéssel, felújítással vissza tudjuk hívni azokat a fiatalokat, akik még visszahívha-
tók. Ez a cél.  
 
A városban dolgozik a Szociális és Gyámügyi Hivatal is, felújításra került a Szociális 
Otthon, más olyan programok is megvalósultak, amelyek igaz nem kézzelfoghatóak, de 
hasznosak. Megpróbáljuk a gyes-ről visszatérő személyeket megkeresni, esetleg azokat, 
akik „feketén” vállalnak munkát, esetleg külföldön dolgoznak, és nem tudunk róluk. 
Egészség és készségfejlesztő programokat is szervezünk. A fejlesztő foglalkozások na-
gyon fontosak, mert sajnos egyre több gyermek szorul fejlesztésre még akkor is, ha a 
szülők ezt nem minden esetben ismerik el.  
 
Nagyon sok dolgunk van még. Az elért eredményeket egymagam nem tudtam volna el-
érni, ehhez az kellett, hogy a térségi települések összefogjanak, s mindenkinek el kellett 
hinni azt, hogy egyedül nem lehet lobbizni.  
 
Köszönöm a Képviselő-testület és Polgármester úrnak a közvetlen munkáját, azt, hogy a 
Calendula tervben részt vett. Következő feladataink: Medgyesegyháza-Mezőkovácsháza 
közötti útszakasz felújítása, a tanuszodát Mezőkovácsházán meg kell építeni, ennek a 
helyét, a terveit már láttam, a turizmust fejleszteni szükséges, ezért eddig is nagyon so-
kat dolgoztunk.  
 
Szeretnénk népkonyhát bevezetni. Szegeden, Miskolcon, Budapesten már működik. 
Kistelepüléseken nem lehet megvalósítani, de 20 település közösen, a Calendula terv ré-
szeként talán meg tudja valósítani. Jelenleg erről minden Önkormányzat válaszát várjuk 
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jövő hét péntekig. Ezt az egyházzal közösen tervezzük megvalósítani. Olcsóbban lesz 
adható a szolgáltatás a Calendula kártyával. Még nagyon sok munkánk, tervünk van, 
amin dolgozni kell.  
 
Úgy gondolom, eddig elértük azt, amit szerettünk volna. Ennek ellenére addig, míg a 
térség népessége fogy, nem dicsekedhetünk. Mezőkovácsháza az elmúlt három évben 
visszanyerte járási rangját. Mezőkovácsháziak olyan kéréssel nem fordulhatnak hoz-
zám, amiben ne segítenék. Javaslom, hogy tervezzenek gondolkodjanak tovább a tele-
pülés érdekében, a megvalósítás folyamatosan történhet.  
 
A térségnek egy olyan tulajdonsága van, ami szinte senki másnak. Ez köszönhető a 
Rendőrségnek, a Polgárőrségnek, a Kormánynak, hogy biztosítja a lehetőségeket, s an-
nak, hogy e térségben ilyen emberek élnek. Ez a biztonság. Máshol az emberek félnek 
kimenni az utcára, a gyermekeket egyedül a szülők nem engedik el, stb. Ez egy bizton-
ságos város, biztonságos körzet.  
 
A Képviselő-testület eltelt időszakban végzett munkáját pozitívnak értékelem, gratulá-
lok a munkájukhoz, Polgármester úrnak, és a háttérben dolgozók szakembereknek, akik 
a vállukon vitték ezt a munkát.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Az Óvodánk élenjár a „Hét szokás módszer” megva-
lósításában, a településen még konferenciát is tartottak. Mindhárom intézmény részt 
vesz a tehetséggondozásban. Valóban nagyon sok gyermeknek van szüksége a fejlesz-
tésre. Szakember hiány van a megyében is, és Dél-Békésben a gyermekek sokszor azért 
nem jutnak hozzá a megfelelő kezeléshez, mert nincs megfelelő szakember.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Végegyházán csúnya, agresszív és 
brutális dolog történt. Köszönöm, hogy politikától mentesen tudta a Képviselő-testület 
ez ügyben meghozni a döntést. Olyan embereket, akiket a település lakói, több százan 
választottak meg, nem lehet őket megfélemlíteni, este, éjszaka 30-40 embernek nem le-
het követelni lemondásukat. Ez elvi kérdés. Ha velük szemben tennének ilyet, az Ő há-
zuknál randalíroznának, ugyan úgy kiállnánk mellettük is, mert családokat, gyermeke-
ket, nőket nem lehet megfélemlíteni. Olyan embereket, akik nem közszereplők, nem 
bántjuk. Ennek véget kell vetni, ez teljes mértékben elfogadhatatlan, törvénybe ütköző 
dolog.  
 
 
Csepreghy Elemér alpolgármester kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő 
képviselők létszáma: 6 fő.) 
 
 
Soros tervből ma már látszik, hogy több százmillió dollár érkezik be azon civilszerveze-
tek megerősítésére, akik itt Magyarországon segítenék a bevándorlást. Magyarország 
többször kinyilvánította, hogy nem kívánja a bevándorlókat fogadni, s ekkor nem érthe-
tő, hogy miért kell olyan civilszervezeteket pénzelni, akik azt segítenék? Ez egyértel-
műen provokáció.  
Már lehetett azt hallani, hogy vannak olyan személyek, akiket mégis befogadtunk. Igen, 
a Genfi Egyezmény meghatározza, hogy ki számít üldözöttnek, s kit köteles egy ország 
oltalom alá venni. Ezek a személyek nem eltitkoltan kerültek az országba. Ez nyilvános 
adat. 2015. évben 508, 2016. évben 432, 2017. évben 1291, és ez évben eddig 37 sze-
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mély került oltalom alá. Ezek a személyek kérelmezték oltalom alá vételüket, s bebizo-
nyosodott róluk, hogy esetleg üldözik őket azért, mert keresztények, életük veszélyben 
van. Megadtuk részükre a nemzetközi jog által kötelezően járó lehetőséget, hogy ma-
radhassanak, de 90 %-uk elhagyta Magyarországot. Ez ügyben is köszönöm a Képvise-
lő-testület döntését.  
 
A mezőkovácsházi fejlesztések a lehatárolt keretből valósulhatnak meg. Ezeket a lehatá-
rolásokat leginkább Gyuláról támadták. Annak a személynek, aki most Gyulán önkor-
mányzati képviselő. El kellene döntenie, hogy a Mezőkovácsházi és az Orosházi kistér-
ség településeit akarja képviselni, vagy Gyulán akar önkormányzati képviselő lenni. A 
kettő együtt nem megy. Én is ki fogok állni ez ügy mellett.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A 2017. évi madárinfluenza járvány nagyon befolyásolta a 
Pannon Lúd Kft. működését, s emiatt várhatóan az önkormányzatot nem fogja tudni úgy 
segíteni, ahogy eddig tette. Ezért kérem képviselő urat, ha az önkormányzat vezetői 
esetleg fel fogják keresni, és segítséget kérnek, erre ha tud, legyen tekintettel.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: A Mezőkovácsháziak mint eddig is, 
kivétel nélkül számíthatnak rám, ami segítséget tudok, megadok. Eddig is sikerült ki-
dolgozni a megoldásokat, s hiszem, hogy ez a jövőben is így lesz. Számíthatnak rám.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Köszönöm országgyűlési képviselő úrnak azt, hogy 
megtisztelte jelenlétével ülésünket, kifejtette véleményét.  
 
 
Simonka György országgyűlési képviselő elment a Képviselő-testület üléséről.  

 
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati javaslattal, és a bejelentésekre adott válaszokkal, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása 

   
8/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 369/2017. (X. 19.), 452/2017. (XII. 14.), 
453/2017. (XII. 14.), 454/2017. (XII. 14.), 461/2017. (XII. 
14.), 463/2017. (XII. 14.), 464/2017. (XII. 14.), 473/2017. 
(XII. 14.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a 
polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti 
tevékenységéről, valamint a bejelentésekre tett 
intézkedésekről szóló beszámolókat elfogadja.  
 
 
 

Dr. Szilbereisz Edit jegyző megérkezett a Képviselő-testület ülésére.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: A 11. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, tekintettel 
arra, hogy e döntést rövid időn belül továbbítani kell. Az előterjesztés a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása tárgyában 
készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatu-
kat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ha-
tározati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt ha-
tározati javaslattal, és mellékletével, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása  
 

9/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint alapító, a Mezőkovácsházi Humán Szolgál-
tató Központ módosító Alapító Okiratát a határozat mel-
léklete szerinti tartalommal fogadja el. 
 

                                               Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 
                            Felelős: Varga Gusztáv  

               polgármester  
 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2018. 

évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

   polgármester 
  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Egy költségvetési rendelet elfogadása mindig nagyon 
széleskörű egyeztetést igényel, a város ez évi sorsát befolyásolja. Novemberben a Kép-
viselő-testület elfogadta a koncepciót, azóta az intézmények elkészítették költségveté-
süket, azokból összeállt az Önkormányzat költségvetésének tervezete. Lehet látni, hogy 
1,8 milliárd forint összegben tervezzük a költségvetést, ez 50 %-kal magasabb, mint az 
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elmúlt évi terv volt. A megvalósítás tavaly is nagyobb volt, s várhatóan ez évben is év 
végén 2,5 milliárd Ft-os lesz a költségvetésünk. 115 millió Ft működési célú hiány, és 
227 millió Ft fejlesztési hiány van, ebben benne van a 130 millió Ft-os hitel is, amelyből 
útépítés fog megvalósulni. A hiány jelentős, ami most nagy gondot okoz, s főleg az, 
hogy hogyan lehet kezelhető mértékűre csökkenteni. Véleményem szerint 50 millió Ft-
ra szükséges csökkenteni a működési célú hiány összegét ahhoz, hogy az kezelhető le-
gyen. A fejlesztési hiányt is nagy önmérséklettel csökkenteni fogom javasolni.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a 
határozati javaslat 4. pontjáról döntött, a települési támogatásra szánt keretösszeget 
10.600 eFt-ban javasolja meghatározni.  
 
A 9. és 10. pontot együtt tárgyalta a bizottság, 13.500 eFt-ot javasol tervezni.  
A 11. pontnál 1 millió Ft-ot javasol tervezni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a hiány mértékét 
50 millió Ft-ra tartja szükségesnek csökkenteni, maximum 25 millió Ft zárolt költségve-
tési kiadásokkal még terhelhető, többel nem.  
 
Az intézményeket kértük, tekintsék át a költségvetésüket, és a február 6-i intézményi 
egyeztető tárgyaláson kerüljön kialakításra a maximum 50 millió Ft összegű hiány. Kér-
tük az intézményeket, hogy fejlesztéseiket minimalizálják, mert nagy valószínűséggel a 
fejlesztési pénzek teljes egészében felhasználhatók lesznek.  
 
Az elmúlt évben már látszott, hogy a plusz állami támogatás mérséklődött, csak a na-
gyon indokolt kérelmeket fogadják el. Annak ellenére, hogy pár éve jól gazdálkodunk, 
most a 110 millió Ft-os hiány meglepett bennünket úgy, hogy a fedezetalapú finanszíro-
zásra több pénzt kapunk az Államtól, mint az eddigi években.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az egyeztető tárgyalásoktól én is sokat várok. En-
gem is meglepett a hiány mértéke, mert több normatívát kapunk az egyes feladatokra, 
néhány feladatot át is vettünk az intézményektől, ennek ellenére az intézmények is több 
finanszírozást kérnek. Ezt alaposan egyeztetni kell.  
 
A madárinfluenza miatti bevételi kiesést már több illetékes szervnek jeleztük, s azt a 
választ kaptuk, hogy emiatt több forrást nem tudnak biztosítani, ezt majd a rendkívüli 
támogatások között fogják tolerálni.  
 
Javaslom a részszavazások megkezdését. Ahol eltérés lesz, kérem mindenki jelezze. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A határozati javaslat 1. pontjára a bizottság javaslata: 
Intézmények felhalmozási célú kiadásaikat csak a működéshez szükséges minimális 
szinten tervezhetik meg.  
 
Kérem, hogy a február 6-i intézményi egyeztető tárgyalásra minden intézmény nézze át 
az általa végzett feladatokat, s azt, hogy tudja-e ezt a tevékenységét gazdaságosan, 
jövedelemtermelően működtetni.   



 15 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság javaslatával, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
   
P a p p   Zoltán képviselő: A határozati javaslat 2. pontjában a két bizottság között 
véleménykülönbség volt. Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 30.000.-
Ft+járulék/fő összeget javasol tervezni zárolással, a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság a 15.000.-Ft+járulék/fő összeget javasolja tervezni az előterjesztés szerint, 
zárolva.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 15.000.-Ft+járulék/fő összeg 
tervezésével ért egyet, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 2 nem szavazattal – a javaslatot elfogadta. (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
 
 
Csepreghy Elemér alpolgármester visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére. (A dön-
téshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A határozati javaslat 3. pontját változatlan tartalommal 
javasolja a bizottság elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki bizottsági javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az Ügyrendi, 
Kulturális és Szociális Bizottság javaslatát elfogadva javasolja a Képviselő-testületnek 
az alábbiak szerint:  
A települési támogatásra szánt keretösszeg: 10.600 eFt 
• Rendszeres települési támogatás 4.300 eFt 
• Rendkívüli települési támogatás 5.500 eFt 
• Köztemetés: 800 eFt 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki bizottsági javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A határozati javaslat 5. pontjával kapcsolatban az 
alábbiakat javasoljuk elfogadni: 1 fő konyhalány álláshely 2018. január 01-től kerüljön  
megszűntetésre. 
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A Család- és Gyermekjóléti Központnál 2018. szeptember 01-től 4 fő iskolai szociális 
munkás álláshely viszont kerüljön betöltésre, tekintettel arra, hogy ezt jogszabály írja 
elő. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy ennek költségeit ha lehet, a településekkel együtt 
viseljük.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Az itt felmerülő költségek viselésére csak ígérvény 
van. Amíg ez nem válik konkréttá, nem tudom megszavazni.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Ha a Kormány új feladatot állapít meg az 
Önkormányzat számára, akkor azt finanszírozza is.  
 
R ó k a  Dávid Humán Szolgáltató Központ képviselője: A Gyvt. 40/A §-a tartalmazza, 
hogy szeptember 1-től ez kötelezően ellátandó feladat lesz. A 2/2018. EüM rendelet 
tartalmazza, hogy ezer diákra egy fő szociális munkás kell. A Járásban 4.065 diák van, 
ez öt álláshelyet jelent, de úgy gondolom, hogy négy fővel is el lehet látni ezt a 
feladatot. Az nagyon fontos, hogy a működési engedély ehhez lesz kötve, e nélkül nem 
fogunk működési engedélyt kapni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Eddig minden új feladatot megfinanszírozott az 
állam. Egy feladatnál jelentkezik probléma, de azt a február 6-i egyeztetőn fogjuk 
vizsgálni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Ha nem finanszírozza a feladatellátást teljes 
egészében az állam, akkor a települési önkormányzatokat létszámarányos támogatás 
nyújtása érdekében meg kell keresni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki bizottsági javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – a javaslatot elfogadta. (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A határozati javaslat 6. pontját az előterjesztésnek 
megfelelően javasoljuk elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki bizottsági javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással – a javaslatot elfogadta. (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A határozati javaslat 7. pontját változatlan tartalommal 
javasolja a bizottság elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A közfoglalkoztatottak létszámállományát is át kell 
tekinteni, de erről minden intézménnyel külön-külön egyeztetni fogunk.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A Képviselő-testületnek korábban volt egy elhatározása, 
mely szerint a létszámcsökkentéseknél elsősorban a „természetes fogyást” fogja 
előnyben részesíteni, tehát ha a kollégák nyugdíjba mennek, helyüket új dolgozóval 
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nem töltik be.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Minden eset más és más, de egyetértek vele, mert 
csökkenteni kell a létszámot.  Kérem, aki bizottsági javaslattal egyetért, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A határozati javaslat 8. pontját is változatlan tartalommal 
javasolja a bizottság elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a bizottsági javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A 9. és 10. pont esetében a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottságának eltérő javaslata volt a másik bizottságétól. 1.100 eFt a különbség a két 
javaslat között.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Szűcs Judit képviselő-társammal részt vettünk a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén, a 12.400 eFt-ot javasoljuk a Képviselő-
testületnek elfogadásra, tehát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatát, ezzel 
is csökkentsük az önkormányzat hiányát.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a bizottsági javaslattal egyetért, tehát a 9. 
pont esetében 9.400 eFt-tal, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a bizottsági javaslattal egyetért, tehát a 
10. pont esetében 3.000 eFt-tal, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A 11. pontot az alábbi kiegészítéssel „és ingó eszközök 
felújítására” javasolja a bizottság elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a bizottsági javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
   
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A 12. pontot a következőkkel javasoljuk kiegészíteni, s 
elfogadni:  
- Településüzemeltetési feladatok ellátására 6.800 eFt-ot biztosít (a zöldterület 
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gazdálkodási feladatoknál 1.500 eFt, a romos lakóház bontási feladatokra 1.000 eFt 
elvonásra kerül) 
- a nagyteremre betervezett 5.700 eFt eszközbeszerzés elvonásra kerül. 
- A Polgármesteri Hivatal felújításából 400 eFt törlésre kerül, 
- a Térinformatikai Program beszerzésére tervezett 600 eFt törlésre kerül, 
- a Polgármesteri Hivatal informatikai kiadásaira fordítható kiadásokat az intézményi 
egyeztető tárgyalásokra nézzék át, s csak a nagyon fontosak maradjanak benne. 
 
S z ű c s   Judit képviselő: Nem beszéltünk az EFI kettő munkatársának 19.500.-Ft-os 
béremeléséről. Ez a béremelés a kiegészítés, a garantált bérminimumon felül van? Ha 
igen, akkor tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy több intézményünkben dolgoznak 
38 év munkaviszonnyal a garantált bérminimumért.  
 
Jutalmazási keret 6,1 millió Ft. Erről is a későbbiekben még egyeztetni szükséges.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az intézményi egyeztető tárgyalásokon lehet róluk 
beszélni. Az EFI költségvetése most készül, s kérem Szűcs Judit képviselő-társamat, 
hogy az előkészületi munkákban vegyen részt. Ez is az intézményi egyeztető tárgyalásra 
fog kerülni. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó, hasonló végzettségűek átlagbéréhez 
igazítottuk a bérüket.  
 
A 6.100 eFt-os jutalomkeret a mi tavalyi évi döntésünknek az idei évi kihatása. Ennek 
kifizetéséről is majd lehet döntést hozni.  
 
Javaslom a bizottsági javaslatot elfogadni. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
 
A Képviselő-testület a fenti részszavazások eredményeként az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez szempontok meghatározása  
 

10/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rende-
let-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat hatá-
rozza meg: 
 
1.) Az intézmények felhalmozási célú kiadásaikat csak a 

működéshez szükséges minimális szinten tervezhetik 
meg.  

 
2.) A közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya 

alá tartozó dolgozók részére 15.000.-Ft+járulék/fő 
összegű cafetéria juttatásról dönt A betervezett 
cafetéria összege zárolásra kerül.  
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3.) A Sportpálya fenntartására 1.297 eFt-ot biztosít. 
 

4.) A települési támogatásra szánt keretösszeg: 10.600 eFt 
• Rendszeres települési támogatás 4.300 eFt 
• Rendkívüli települési támogatás 5.500 eFt 
• Köztemetés: 800 eFt 

 
5.) A Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Humán 

Szolgáltató Központ létszámkeretével kapcsolatosan az 
alábbi döntéseket hozza: 

 
- 1 fő konyhalány álláshely 2018. január 01-től kerüljön  

megszűntetésre. 
- A Család- és Gyermekjóléti Központnál 2018. 

szeptember 01-től 4 fő iskolai szociális munkás 
álláshely viszont kerüljön betöltésre, 

 
6.) A Polgárőrség helyi szervezetével tárgyalásokat 

kezdeményez a közüzemi díjak áthárításáról. 
 
7.) A Képviselő-testület a létszám állományának 

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

 
8.) Az általános célú tartalék mértékét 7.000  eFt-ban, a 

fejlesztési célú tartalék mértékét 22.200 eFt-ban 
határozza meg. 

 
9.) A Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 

2018. évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi 
ünnepeink, megemlékezéseink költségére 9.400 eFt-ot 
biztosít. 

 
10.) Településmarketinggel, önkormányzati 

tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 3.300 eFt-ot 
biztosít. 

 
11.) A járóbeteg szakellátó központtal kötött szerződés 

alapján az ingatlan felújítására és ingó eszközök 
felújítására, karbantartására egyedi döntés alapján 
1.000 eFt keretösszeget határoz meg.  

 
12.) További hiánycsökkentési javaslatok: 

- Az intézményi egyeztető tárgyalások lefolytatása so-
rán törekedni kell arra, hogy a működési célú bevéte-
lek és kiadások különbözete a 75 mFt-ot ne haladja 
meg, valamint a zárolással nem érintett költségvetési 
különbözet mértéke az 50 mFt-ot nem haladhatja meg. 
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- Településüzemeltetési feladatok ellátására 6.800 eFt-
ot biztosít (a zöldterület gazdálkodási feladatoknál 
1.500 eFt, a romos lakóház bontási feladatokra 1.000 
eFt elvonásra kerül) 

- a nagyteremre betervezett 5.700 eFt eszközbeszerzés 
elvonásra kerül. 

- A Polgármesteri Hivatal felújításából 400 eFt törlésre 
kerül,  

- a Térinformatikai Program beszerzésére tervezett 600 
eFt törlésre kerül, 

- a Polgármesteri Hivatal informatikai kiadásaira 
fordítható kiadásokat az intézményi egyeztető 
tárgyalásokra nézzék át, s csak a nagyon fontosak 
maradjanak benne. 

 
Határidő: A költségvetési rendelet-tervezet benyújtására 

2018. február 22-i képviselő-testületi ülésre 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Az 1. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a költségvetéshez kapcsolódik, s a nagy önkormányzati támogatást igénylő kötele-
ző feladatok finanszírozásának bemutatása tárgyában készült. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban? 
 
S z ű c s  Judit képviselő: Tehetség MKHZA, Tehetség Dél-békés címszó alatt nem 
csekély összeg szerepel. Az Óvoda költségvetésében is található egy nagyon csekély té-
tel a csoportos tehetség segítő foglalkozás nyertes pályázatunk megvalósítására.   
Lehet-e, hogy az önkormányzat a kettő sor valamelyikébe betegye a 150 e Ft-ot, mert 
akkor az Óvodáéból ki lehetne venni.  
 
Á g o s t o n n é  Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A nem kötelező feladatok 
között szerepel a két tétel. A táblázatot sajnos elírtam, ezek pályázatok, 100 %-ban tá-
mogatott, nincs önkormányzati hozzájárulás. Az iskolán keresztül a Tehetség Pontok 
pályázatait valósítja meg oly módon az önkormányzat, hogy kötelezettségvállalóként 
van jelen, mivel a Tehetségfejlesztő Tanácsok nem bejegyzett szervezetek. 2017. II. fe-
lében a Tehetségsegítő Pontok a támogatást megkapták, pénzmaradványként bennma-
radtak a rendszerben.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Kérem, az intézményi egyeztető tárgyaláson erről beszéljünk.  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az intézményi egyeztetésen megtárgyaljuk. Mivel 
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több vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslat-
tal, szavazza meg. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Költségvetési hiány csökkentése érdekében intézményi egyeztető tárgyalások 

tartása 
   

11/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a költségvetési rendelet tervezetben kimutatott 
bevételek és kiadások negatív egyenlege csökkentése ér-
dekében intézményi egyeztető tárgyalásokat kezdeményez 
2018. február 06-án 8 órai kezdettel. 
 
A költségvetési egyeztetések célja, hogy a működési bevé-
telek és kiadások különbözetének nem zárolt összege az 
50 mFt-ot nem haladhatja meg.  
   
Határidő 2018. február 06. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok 2018. évi üzleti terveinek megtárgya-
lása 

 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Pap Csaba és Jankó Erzsébet  
                                                                          ügyvezetők  

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Először a 3a. jelű előterjesztést javaslom tárgyalni, 
mely a Településgazdálkodási Kft. 2018. évi Üzleti Terve tárgyában készült.  
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A bizottság új határozati javaslatot is megfogalmazott a kö-
vetkezők szerint: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási kft. 2018. évi üzleti terve tervezetével kapcso-
latban az alábbiakról dönt: az önkormányzat negatív költségvetési különbözet csökken-
tése érdekében intézményi egyeztető tárgyalásokat tart 2018. február 06-án. A lehetsé-
ges önkormányzati támogatás csökkentő intézkedések, a lakásgazdálkodás költségeinek 
felülvizsgálata, az anyagköltségek minimalizálása, az egyéb bevételi lehetőségek feltá-
rása kerüljön az egyeztető bizottság elé. Az elfogadásra javasolt 2018. évi üzleti terv, 
mely tartalmazza az intézményi egyeztető tárgyaláson meghozott döntéseket, kerüljön 
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beterjesztésre a 2018. februári soros ülésre. A megbízási díjak 1 millió Ft-tal kerüljön 
tervezésre.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S z e k e r e s  Lajos Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke: A 
FEB január 18-i ülésén tárgyalta a Kft. 2018. évi üzleti terv tervezetét. 6 db javaslatot 
fogalmazott meg a FEB. Az elmúlt évi üzleti tervhez képest kettő fontos dolog van: Az 
egyik, hogy a feladat-ellátásba bekerült az ipari terület működtetése, a másik, hogy az 
elmúlt évi 31 millió Ft-os önkormányzati támogatás mellett most a kérelem 36 millió 
Ft-ról szólt.  
 
A következő javaslatokat fogalmazta meg a FEB:  
1.) A megbízási díjakra fordított 5 millió Ft helyett a javaslat 1 millió Ft. Ez az összeg 

szerepeljen az üzleti terv tervezetében.  
 
2.) Az üzleti terv 3. oldalán szerepel, hogy „fűtés, brikett, térkőgyártás”, ebből a „fűtés” 

szót törölni szükséges. Eddig a Kft. szállította az intézményeknek a tüzelőanyagot, 
ezt a feladatot az intézmények már önállóan végzik.   

 
3.) A Kft. adjon be pályázatot eszközbeszerzésre. Lehetőleg olyan pályázatra, ahol a 

legnagyobb az elnyerhető összeg.  
 
4.) Az ügyvezető a Kft. szakember-ellátottságát figyelembe véve mérje fel az igényeket, 

és figyelje az idevonatkozó pályázati lehetőségeket, és pályázzon.  
 
5.) Egy fő műszaki állás betöltését hirdesse meg, aki egyben az ügyvezető helyettese is 

lenne.  
 
6.) Az Ügyvezető vizsgálja meg a lakásgazdálkodás költségeit, törekedve a költségek 

csökkentésére.   
 
Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Szabályzatok elkészíttetését tartja fontosnak a 
Felügyelő Bizottság, tekintettel arra, hogy az ipari területtel tulajdonképpen gazdálkodni 
fog a Kft.  
 
Megnyugtató, hogy információnk szerint a jogi képviseletet az ipari területet illetően 
Dr. Bagdi László fogja ellátni.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A Kft. 200 millió Ft-os eszközparkkal rendelkezik. A Kft-t 
azért hozta létre az önkormányzat, hogy az önkormányzati intézmények működését se-
gítse. Úgy tudom, hogy Ügyvezető úr kezdeményezte, hogy az intézmények karbantar-
tási munkáit már nem olyan mértékben szeretné vállalni, mint azt eddig tette. A 2018. 
évi közmunka programban is a közmunkások az intézményeknél lesznek elhelyezve, 
ezért az intézményeknél jelentkező munkákat az oda helyezett közmunkások fogják vé-
gezni. Ellentmondás látszik, mert az eszközpark a Kft-nél van, a dolgozó az intézmény-
nél. Pl. ki, mivel, hogyan fogja a fűtéshez szükséges fát összeaprítani?   
 
 



 23 

Én korábban szóvá tettem egyes közfoglalkoztatottak bérkiegészítését, mert máshol is 
vannak megbízható, jó munkát végző dolgozók.  
 
Nem értek egyet a nyugdíj melletti foglalkoztatásra. Ha valaki elment nyugdíjba, akkor 
új munkaerő kerüljön felvételre. Akkor veszem csak tudomásul, ha mással nem pótolha-
tó, az Ő munkájára van szükség.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A közfoglalkoztatott bérek eltérítésével nem értek 
egyet, és nagyon a törvényesség határát súrolja. Ez átmeneti foglalkoztatási forma. Az 
sem volt jó döntés, hogy a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatot-
tak kaptak jutalmat, a többiek nem.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A FEB javaslatával, a műszaki álláshely betöltésével a bi-
zottság egyetértett. Akkor van esélyünk a pályázatainkba belépni, ha egy műszaki veze-
tő foglalkoztatva lesz. E személynek segítenie kell ügyvezető úr munkáját, mert egyedül 
már több feladatot nem fog tudni ellátni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Erről már beszéltünk, s az a vélemény alakult ki, hogy 
kb. 300 eFt-os bérre lenne szükség ahhoz, hogy az álláshely betölthető legyen, s ezzel 
az összeggel a Kft. támogatását meg kell majd emelni.  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: A Kft-nek van-e joga nyugdíjast foglalkoztatnia? 
Önkormányzati tulajdonú a Kft. 
 
Dr. S z i l b e r e i s z  Edit jegyző: Ezt meg kell nézni, most nem tudok válaszolni.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Ma írtam alá az ugyan olyan szakmában dol-
gozó személy munkaviszony megszüntetőjét. Máshol talált a dolgozó munkát.  
Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése: Lehet ezt most kifogásolni. 100 főnek az éves 
munkabére és járuléka 320 millió Ft. El lehet vonni, de ennyit kellene oda tenni. Nincs 
miből.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ezek mintaprojektek, amik most körvonalazódnak, 
ezek gazdasági társaságoknak van kiírva. Úgy gondolom, hogy az intézmények elké-
nyelmesedtek. Azokat a feladatokat, amelyeket elláttak közfoglalkoztatottak nélkül is, 
most nem akarnak meglenni nélkülük. Akik eltérítésben részesülnek: a 200 főből 3 fő 
van eltérítve. Nyilván, azok biztosan többet is dolgoznak. Lehet, hogy akiknek a mun-
kájára nagy szükségünk van, előbb-utóbb valamilyen módon majd meg kell oldanunk.  
 
P a p p  Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: Egyetértek azzal, hogy az in-
tézmények elkényelmesedtek. Az elmúlt évben e-mailen érkezett megrendelő 594 db, 
ebben nincs benne a vállalkozói tevékenység és a közmunkaprogramok feladatai. Nem 
arról van szó, hogy teljesen elzárkózunk az intézményeknél a munkavégzéstől. A szak-
ipari munkákat ez évben is el fogjuk végezni, de az igényeket alaposabban meg kell 
gondolni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az alábbi határozati javaslatot javaslom elfogadni:  
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat ne-
gatív költségvetési különbözet csökkentése érdekében intézményi egyeztető tárgyaláso-
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kat tart 2018. február 06-án. A lehetséges önkormányzati támogatás csökkentő intézke-
dések, a lakásgazdálkodás költségeinek felülvizsgálata, az anyagköltségek minimalizá-
lása, az egyéb bevételi lehetőségek feltárása kerüljön az egyeztető bizottság elé. A 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2018. évi üzleti terve, mely tartalmazza az 
intézményi egyeztető tárgyaláson meghozott döntéseket, valamint a Felügyelő Bizottság 
ülésén megfogalmazott javaslatokat, kerüljön beterjesztésre a 2018. februári soros ülés-
re. A megbízási díjak 1 millió Ft-tal kerüljön tervezésre.  
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 

Pap Csaba ügyvezető” 
 
Mivel több vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. 2018. évi Üzleti Terve elkészítéséhez javaslatok  
 

12/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat negatív költségvetési különbö-
zet csökkentése érdekében intézményi egyeztető tárgyalá-
sokat tart 2018. február 06-án. 
 
A lehetséges önkormányzati támogatás csökkentő intézke-
dések, a lakásgazdálkodás költségeinek felülvizsgálata, az 
anyagköltségek minimalizálása, az egyéb bevételi lehető-
ségek feltárása kerüljön az egyeztető bizottság elé.  
A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2018. évi 
üzleti terve, mely tartalmazza az intézményi egyeztető tár-
gyaláson meghozott döntéseket, valamint a Felügyelő Bi-
zottság ülésén megfogalmazott javaslatokat, kerüljön be-
terjesztésre a 2018. februári soros ülésre. A megbízási dí-
jak 1 millió Ft-tal kerüljön tervezésre.  
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
              Pap Csaba ügyvezető” 
 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: A 3b. jelű előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Kalocsa Róza Kft. 2018. évi Üzleti Terve tárgyában készült. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az alábbi határo-
zati javaslatot javasolja elfogadni: 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat ne-
gatív költségvetési különbözet csökkentése érdekében intézményi egyeztető tárgyaláso-
kat tart 2018. február 06-án. A lehetséges önkormányzati támogatás csökkentő intézke-
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dések, az egyéb bevételi lehetőségek feltárása kerüljön az egyeztető bizottság elé. A Ka-
locsa Róza Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve, mely tartalmazza az intézményi egyez-
tető tárgyaláson meghozott döntéseket, kerüljön beterjesztésre a 2018. februári soros 
ülésre. 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
              Pap Csaba ügyvezető” 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban? 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Bizottsági ülésén szó volt arról, hogy az önkormány-
zati támogatás összegét csökkentsük 1 millió Ft-tal, a vállalkozói bevételét ugyanekkora 
összeggel emeljük meg. Ösztönözni kellene a minél nagyobb összegű bevétel elérésére.    
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az egyeztető tárgyaláson ezt figyelembe vesszük. 
Mivel több vélemény nincs, kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2018. évi Üzleti Terve kidolgozásához szempontok megha-

tározása  
 

13/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti 
terve tervezetével kapcsolatban az alábbiakról dönt: Az 
Önkormányzat negatív költségvetési különbözet csökken-
tése érdekében intézményi egyeztető tárgyalásokat tart 
2018. február 06-án.  
 
A lehetséges önkormányzati támogatás csökkentő intézke-
dések, az egyéb bevételi lehetőségek feltárása kerüljön az 
egyeztető bizottság elé. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 
2018. évi üzleti terve, mely tartalmazza az intézményi 
egyeztető tárgyaláson meghozott döntéseket, kerüljön be-
terjesztésre a 2018. februári soros ülésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
               Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 
 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak 
beszámolója a 2017. évi tevékenységükről 

 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Ádám Andrásné és Szekeres Lajos FEB. elnökei 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Kulturális és Szociális Bizottság a beszámolókat és 
munkaterveket javasolja elfogadni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta, és javaslatot tett a beszámolók és munkatervek elfogadására.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. FEB tevékenységéről beszámoló elfogadása 
 

14/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és 
köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevé-
kenységükért. 

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

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. FEB tevékenységéről beszámoló elfogadása 
 

15/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójában foglaltakat elfogadja és köszönetét fejezi 
ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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Dr. Szilbereisz Edit jegyző kiment a Képviselő-testület üléséről, a jegyzői feladatokat 
Szabóné Faragó Julianna aljegyző látja el.   
 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálata 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv  
               polgármester  

 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati 
javaslatot elfogadni mellékletével együtt.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, és mellékletével, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Román Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás kötése 

 
16/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zatával a határozat melléklete szerinti tartalommal 
Együttműködési Megállapodást köt. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves 

tevékenységéről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Mucsi Tiborné elnök 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati 
javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolójának elfogadása  

 
17/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Települési Értéktár Bizottság 2017. 
II. féléves beszámolóját, egyúttal köszönetét fejezi ki a 
Bizottság tagjainak elhivatott munkájukért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Deák utca felújítása tárgyában készült. Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság tárgyalta az előterjesztést, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság mindkét határozati javaslatot javasolja 
elfogadásra, az 1. sz. határozati javaslatot mellékletével együtt.  

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Deák utca útburkolatának felújítására tervezési szerződés kötése  
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18/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete tekintettel a Deák utca útburkolatának állapotára 
és az ott élő lakosság megfelelő minőségű közlekedéssel 
kapcsolatos igényeire, a meglévő útburkolat felújításáról 
dönt.  
 
A korábban készült felújítási tervek felülvizsgálatával, ak-
tualizálásával és a közbeszerzési műszaki tervdokumentá-
ció elkészítésével megbízza a Poláris Duó Kft-t (5630 Bé-
kés Fekete-Körös sor 15.). 
 
A tervezésre bruttó 508.000.- Ft összeget biztosít a fejlesz-
tési célú hitelkeret terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékle-
tét képező tervezési szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Deák utca útburkolatának felújítására közbeszerzési eljárás  

 
19/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Deák utca útburkolatának felújítása tárgyában 
közbeszerzési eljárás előkészítéséről dönt.  
 
A közbeszerzési dokumentáció és az ajánlattételi felhívás 
elkészítésével, valamint az eljárás teljes körű lebonyolítá-
sával megbízza Dr. Géczi József felelős akkreditált közbe-
szerzési szaktanácsadót (6723 Szeged, Malom u. 16/B.). 
 
A közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 635.000.- Ft 
összeget biztosít a fejlesztési célú hitelkeret terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az árajánlat szerinti tartal-
mú vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 2018. évi munkaterve tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, ezért kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Bizottság a Kalocsa Róza Kft. 2018. évi munka-
tervét nem javasolja elfogadni. A Munkaterv elkészítéséhez az alábbi szempontokat ad-
ja: 
- a munkaterv a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet szempontjai szerint ké-

szüljön el, teremtődjön meg a kettő közötti összhang, 
- a tervezett rendezvények táblázatos formában kerüljenek feltüntetésre, melyből kitű-

nik, hogy melyik önkormányzat, külsős, vagy saját rendezvény. 
A Bizottság javasolja, hogy az átdolgozott Munkaterv a Képviselő-testület februári so-
ros ülésére kerüljön előterjesztésre.  
 
Már három éve szeretné a bizottság látni, hogy mely rendezvény saját, városi, vagy kül-
sősök által megvalósított. Ez a mai napig nem készült el.  

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mi a különbség a saját és az önkormányzati rendez-
vény között? A megállapodás szerint az önkormányzati rendezvényeket a kft. szervezi 
és bonyolítja le.  
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: A Kft. profit termelő tevékenységét nem látja a bizott-
ság. Az intézménynek sokkal több rendezvénye lehetne.  A könyvtár majdnem hogy át-
vette a Művelődési Központ szerepét. Legyenek megbontva a rendezvények, abból lát-
ható legyen, hogy melyek a saját maga által idehozott rendezvény annak érdekében, 
hogy a kultúrát a városban terjessze. A táblázatban szerepeljen, hogy egy-egy rendez-
vény lebonyolításában ki vesz részt, s milyen feladat végzésével.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Művelődési Központ az önkormányzat rendezvé-
nyeit hajtja végre. Ezzel bíztuk meg. Azt nem szeretnénk, ha a Művelődési Központ és a 
könyvtár versenyezne egymással.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Azt szeretnénk, ha mint közművelődés-szervező töb-
bet tenne az asztalra. Nagyon sok dolga van, elismerem a munkáját, tudom, hogy sok-
szor haza sem megy, hétvégenként dolgozik, de szeretném, ha több bevételi forrásra pá-
lyázna, többet valósítson meg. Ötleteljen, legyenek új elképzelései.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kb. 100 körüli rendezvény van tervezve a Munka-
tervben. Ez egy ekkora településen nem kevés. Mi is javasoltuk többször az ifjúsági ren-
dezvényeket, amikor itthon vannak a nem itthon tanuló középiskolások. A mozi jól si-
került. Kérem a Felügyelő Bizottságot, hogy segítsék az intézményvezető munkáját. 
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: Az intézményben szükséges lenne Wifi, de kell hozzá 
büfé is. A strand ugyan ez.  
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C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Szerintem az intézményvezető asszony érti és 
érzi azt, amiről szóltatok. A rendezvénytervben több olyan feladat van, aminek a végre-
hajtásáért felelős a Jegyző, de az intézmény bonyolítja, szervezi meg. Az intézményve-
zető megfogalmazta, hogy személyi állománya jelenleg nem kellőképpen kreatívak, 
ezért nehéz a munkája.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: A FEB mindig nagyon sok ötletet, javaslatot ad és adott az 
ügyvezető asszonynak. Sajnálatos módon Ő ezt legtöbbször támadásnak vette, pedig 
mindig jobbító, javító szándék volt. A mozi működtetését is évek óta javasoljuk. Az 
egyik intézményvezető szakemberhiánnyal küzd, de nagyon jó feltételei vannak, a má-
siknak nagyon jók a szakemberei, kreatív csapata van, de nincsenek lehetőségei. Ezért 
lehet, hogy a két intézményt össze kellene vonni, vagy legalábbis megvizsgálni az ösz-
szevonás feltételeit.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizott-
ság javaslatát elfogadni. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2018. évi munkaterve  
 

20/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. 2018. évi munkatervét nem 
fogadja el. 
 
A Munkaterv elkészítéséhez az alábbi szempontokat adja: 
- a munkaterv a közművelődésről szóló önkormányzati 

rendelet szempontjai szerint készüljön el, teremtődjön 
meg a kettő közötti összhang, 

- a tervezett rendezvények táblázatos formában kerüljenek 
feltüntetésre, melyből kitűnik, hogy melyik önkormány-
zat által rendezett, és melyik a Kft. által szervezett saját 
rendezvény. 

 
Az átdolgozott Munkaterv a Képviselő-testület februári 
soros ülésére kerüljön előterjesztésre.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
               Jankó Erzsébet ügyvezető 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kevesen vannak azok, akik nálam többet 
kritizálta volna a Kalocsa Róza Kft. tevékenységét. Most megfogalmazásra került a 
szakemberhiány, de mellé kell tenni, hogy ez az intézmény az egyetlen, akinek szinte 
minden hétvégén dolgoznak a dolgozói. Biztosan vannak olyan problémák, amelyek 
egy kötetlen beszélgetésen jönnének felszínre, ezért kérem a bizottság tagjait, hogy a 
következő soros ülés előtt próbáljanak egy ilyen beszélgetést létrehozni ügyvezető 
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asszonnyal.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Semmi bajunk nincs Ügyvezető Asszonnyal szemben. 
Minden bántás nélkül kérjük tőle a táblázatot három éve azt is elmondjuk, hogy miért. 
Emellett meg is dicsérjük, mert az elmúlt évben is rengeteget és jól dolgozott. A 
rendezvények színvonalasak voltak. Duma Zsolt bizottsági tag is felajánlotta számára a 
segítséget.   
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
fürdővel kapcsolatos fejlesztések tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni azzal, 
hogy csak 2 homokszűrő töltet kerüljön kicserélésre, s így az összeg mindösszesen 
7.963.135.-Ft-ra módosulna.   

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Kürtösi úr szerint a kettő töltet ez évben, a másik 
kettő jövő évben cserélendő. Az új árajánlat szerint 4.763.135.- szükséges, összesen: 
7.963.135.-Ft. 
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Ha a büfé felújításra kerül, mielőtt nyit a 
strand, dolgozzák ki annak működtetésének árrését, létszámát, stb. Láttuk az előző év 
büfé bevételeit, kiadásait. Ez évben úgy kell indulni, hogy pozitív legyen az eredmény.  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: A tetőszerkezet elkészült. A forgalmakat átnéztük. 
Több millió Ft-os forgalom társult a rendezvényekhez, viszont az eredmény lesújtó volt, 
kb. 270 eFt maradt az egész évi büfé működtetéséből. Ha a büfé működtetését meghir-
detnénk, véleményem szerint jobban jönnénk ki.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérlek alpolgármester úr, hogy intézmény-vezető asz-
szonnyal a büfé működtetésének kérdését beszéljétek át úgy, hogy február 6-án tudjunk 
dönteni.  
 
S z ű c s  Judit képviselő: A büfé működéséről a február 6-i egyeztetésre szeretnénk 
kapni egy kimutatást. Ha ilyen volt a büfé bevétele, javaslom működtetésre meghirdet-
ni. Az tiszta bevétel lenne.  
 
P a p p  Zoltán képviselő: Arra hívtam fel az intézményvezető figyelmét, hogy egy vál-
lalkozótól kérjenek tanácsot a büfé működtetésével kapcsolatosan. Az intézmény több 
eszközt tervez beszerezni, melyeknek költségét 3-5 éven belül ki kellene gazdálkodni. 
Ismerve az előző év eredményét, ezt nem fogja tudni megtenni. Adjuk ki bérbe.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A következő határozati javaslatot javaslom elfogadni: 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szénási 
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István alpolgármestert, hogy a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ vezetőjé-
vel egyeztesse az általuk, a strandon működtetett büfé 2018. évi működtetési feltételeit. 
Az egyeztetés eredményét a február 6-i intézményi egyeztetésen terjessze elő. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Szénási István alpolgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető HSZK” 
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Fürdőben a büfé működtetésének feltételei    
 

21/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Szénási István alpolgármestert, 
hogy a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ ve-
zetőjével egyeztesse az általuk, a strandon működtetett bü-
fé 2018. évi működtetési feltételeit. Az egyeztetés ered-
ményét a február 6-i intézményi egyeztetésen terjessze elő. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Szénási István alpolgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető HSZK 

 
 
V a r g a   gusztáv polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslat-
tal egyetért, módosításaival együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Fürdőfelújításra fedezet biztosítása   
 

22/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza Strandfürdő 2018. évi meg-
nyitásának és biztonságos működésének biztosítása érde-
kében a 2. sz. hidegvizes kút felújításáról és a 2 db ho-
mokszűrő tartály töltetcseréjéről dönt. A munkálatok el-
végzésére legfeljebb 4.763.135.- forintot biztosít. 
 
A fürdő szolgáltatási színvonalának emelése érdekében a 
Büfé épületrész felújítását és a büfé korszerű kialakításá-
hoz szükséges fejlesztések elvégzését határozza el. E célra 
3.200.000.- forintot biztosít. Az ezen felül esetlegesen 
szükséges egyéb berendezések, eszközök beszerzésére vo-
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natkozó árajánlatokat legkésőbb a márciusi testületi ülésre 
elő kell terjeszteni. 
 
Az összességében 7.963.135.- forintos fejlesztés fedezetét 
fejlesztési célú hitelfelvételből biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a leg-
kedvezőbb ajánlatot adó cégekkel történő szerződéskötés-
re, a munkálatok elvégzésének megrendelésére. 
 
Határidő: munkálatok megrendelésére: 2018. február 9. 
                további beszerzések előterjesztésére: márciusi 

testületi ülés 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
DIGI Távközlési Kft. víztornyon történő bázisállomás létesítésének tárgyában készült. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogad-
ni az előterjesztésben szereplő mindkét határozati javaslatot, mellékleteivel együtt. Az 
1. sz. határozati javaslatot azzal, hogy a bérleti díj összege 1.000 eFt+ÁFA. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, és ja-
vasolt módosításával, valamint mellékletével, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: DIGI Távközlési és Szolgáltatási Kft-vel bérleti szerződés kötése  
 

23/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza, 1038/2 hrsz-ú, ingatlan 35 m2 

területű részére vonatkozóan bérleti szerződést köt a DIGI 
Távközlési és Szolgáltató Kft-vel. A bérleti díjat 1.000 e 
Ft+ÁFA/év összegben határozza meg, melyet minden év 
január 1-jén a KSH által közzé tett fogyasztói árindex 
mértékével növel.  
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mel-
léklete szerinti tartalmú Bérleti szerződés aláírására.  
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Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, és 
mellékletével, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: DIGI Távközlési Kft. részére nyilatkozat  
 

24/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló (84/100 tulajdoni hányad) Víztorony (Dózsa György 
u., 1038/2 hrsz.) ingatlanra telepíteni kívánt nyilvános 
mobilcellás rádiótelefon használathoz szükséges távköz-
lési állomás kialakításával kapcsolatosan megküldésre ke-
rült rendezési tervekkel egyetért és elfogadja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete sze-
rinti tartalmú nyilatkozat aláírására. 

 
Határidő: nyilatkozat aláírására azonnal 

                                               Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 13. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Térfigyelő kamerarendszer tárgyában készült. Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogad-
ni mindkét határozati javaslatot, mellékletével együtt, az 1. sz. határozati javaslatot az-
zal, hogy a 2018. évi szolgáltatási díj összegét, maximum bruttó 439.000.-Ft-ot a 2018. 
évi költségvetésben tervezi.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, 
és mellékletével, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Oros-Com Kft-vel szolgáltatási szerződés kötése  
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25/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tulajdonát képező 24 db térfigyelő kamera mű-
ködtetéséhez szükséges távközlési hálózat biztosítására az 
Oros-Com Kft.-vel (5900 Orosháza, Nagyatádi utca 43.) a 
határozat melléklete szerinti tartalommal szolgáltatási 
szerződést köt. 
A 2018. évi szolgáltatási díj összegét maximum bruttó 
438.912 Ft-ot 2018. évi költségvetésében tervezi.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: együttműködési megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, és 
mellékletével, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Medgyes Security Kft-vel szerződéskötés térfigyelő kamera üzemeltetésére  

 
26/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tulajdonát képező 24 db térfigyelő kamera üze-
meltetésére a Medgyes Security Kft-vel (5667 
Pusztaottlaka, Szabadság u. 7. ) a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal rendszer-felügyeleti szolgáltatási szerző-
dést köt. 
A 2018. évi szolgáltatási díj összegét, 144.000 Ft+ ÁFA 
összeget a 2018. évi költségvetésében tervezi.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a rendszer-felügyeleti szer-
ződés aláírására. 
 

                                               Határidő: szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 14. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
2018. évben megvalósítandó járási startmunka programok támogatása tárgyában készült 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni. 
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P a p p   Zoltán képviselő:  A bizottság a határozati javaslatot javasolja elfogadni. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Kérem, nagyon figyeljenek oda a munkaszervezésre, és kife-
jezetten a belterületi utak karbantartásával kapcsolatban kérem, hogy a munka megfele-
lően legyen elvégezve, mert ellenkező esetben kidobott pénz, az nem ér semmit. Ezt az 
utak kátyúzásánál már tapasztalhatjuk. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az elvégzett 
munka ellenőrzésére.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ezt tolmácsoljuk ügyvezető úr felé.  A 137 fő keve-
sebb fő lesz, mint eddig volt. Ezért a munkaszervezés biztosan jobban fog működni.  
 
Mivel több vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Startmunkaprogram támogatása 2018. évi  
 

27/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. évben megvalósítandó közfoglalkoztatási 
járási startmunka programok kérelmeinek benyújtását 
támogatja, továbbá pozitív elbírálás esetén biztosítja a 
szükséges önerőt.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázatok benyújtásával kapcsolatos feladatok 
ellátásával. 
 
A programok működtetéséhez szükséges legfeljebb 
1.118.515. Ft önerő kerüljön betervezésre a 2018. évi 
költségvetésbe.  
 
A pályázatok benyújtását követően készüljön részletes 
tájékoztató a Képviselő-testület számára. 
 
Határidő: pályázat benyújtására: értelem szerint, 

tájékoztatásra: pályázatok benyújtását 
követően  

Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 15. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
fürdő és kemping szakmai programja tárgyában készült.  
 
Az előterjesztésben vannak un. nyitott mondatok. Ilyen pl. a belépődíjak meghatározá-
sa. Véleményem, hogy ezek árát emelni kellene, jobban rögzíteni a családosoknak és a 
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helyi lakosoknak járó kedvezményeket, illetve a szolgáltatások körét bővíteni kellene, 
hogy még vonzóbb legyen a vendégek számára. Javasolni fogom, hogy tárgyaljon a he-
lyi és a környező iskolákkal, hogy igénybe vennék-e a fürdőt iskolavége előtt, illetve 
szeptember első kettő hetében? Ha igen, akkor előbbre lehetne hozni a nyitva tartás 
megkezdését, és testnevelési órát lehetne tartani.  
A szakmai programban a felelősöket és a határidőket is rögzíteni kellene az egyes fel-
adatok mellett.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni. Nagyon fontos lenne a für-
dővezetői állást mielőbb meghirdetni, de addig is valakit megbízni e feladat ellátásával, 
hogy a feladatok legyenek koordinálva. Javasoltuk a vízitorna továbbvitelét, a játszóház 
se maradjon el, és a kismedence fűtése is megvalósuljon, erre kérjen árajánlatot.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogad-
ni a határozati javaslatot.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A februári ülésre visszahozzuk a belépődíjak megha-
tározását. Javaslom, kérjük az ügyvezetőt, dolgozza át a szakmai programot, táblázatos 
formában határidővel, felelőssel kiegészítve. A 7. pont kerüljön kiegészítésre az Ügy-
rendi, Kulturális és Szociális Bizottság javaslataival, kerüljön bele a vízitorna, valósul-
jon meg a csobbanó csütörtök, masszőr foglalkoztatás megvalósítása, fürdővezetői állás 
meghirdetése, a pályázat elbírálásáig megbízási díj kerüljön tervezésre az üzleti tervben, 
illetve arra alkalmas személy alkalmazásra.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: Javaslom, adjuk meg a felhatalmazást ügyve-
zető asszony számára a fürdővezetői pályázat meghirdetésére és álláshely betöltésére. 
Február 6-ra azok a javaslatok kerüljenek kidolgozásra amelyek a költségvetést érinthe-
tik, s addigra a belépő árak is kerüljenek kidolgozásra.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A fürdővezetői állás egyben lehetne úszómesteri állás is, 
akár úgy, mint az elmúlt évben, hogy a jelentkező saját költségén a tanfolyamot elvé-
gezte, s mi térítettük a költségeket, de más megoldás is lehetséges.  
A masszőr szolgáltatást is meg kellene hirdetni. Lehet, hogy egy vállalkozónak is meg-
érné ilyen szolgáltatást nyújtani.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztésben írt határozati javaslatot azzal ki-
egészítve, hogy az ülésen elhangzottaknak megfelelően a Szakmai Programot február 6-
ra dolgozza át az Ügyvezető, javaslom elfogadni.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

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

28/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Strandfürdő 2018. évi szakmai 
működéséről készült tájékoztatást elfogadja, azonban azt 
szükségesnek tartja átdolgozni a testületi ülésen elhangzot-
taknak megfelelően a február 6-i intézményi egyeztető 
tárgyalásra.  
 
Felkéri a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zetőjét a fürdő és kemping időben történő megnyitásához 
szükséges előkészületek és intézkedések fokozott figye-
lemmel kisérésére, elvégzésére. 
 
A fürdő hosszú távú fejlesztési és üzemeltetési elképzelé-
seinek kidolgozására a megfelelő ismeretekkel rendelkező 
szakértő bevonását szükségesnek tartja. A szakember köz-
reműködésének formájáról és költségéről készüljön előter-
jesztés legkésőbb a testület júniusi ülésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, 
             Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: A következő határozati javaslatot javaslom elfogad-
ni: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Ka-
locsa Róza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, hogy a megüresedett szakmai vezetői állás-
helyet, strandfürdő fürdővezetői munkakörbe meghirdesse, azt jelentkező esetén 2018. 
február 15-től betöltse. 

 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Jankó Erzsébet ügyvezető” 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

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

29/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete engedélyezi a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. ügy-
vezetőjének, hogy a megüresedett szakmai vezetői álláshe-
lyet, strandfürdő fürdővezetői munkakörbe meghirdesse, 
azt jelentkező esetén 2018. február 15-től betöltse. 
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Határidő: értelem szerint  
Felelős: Jankó Erzsébet  
                ügyvezető 
 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 16. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
általános iskola felvételi körzetének meghatározása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, ezért kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot javasolja elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  

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

30/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1)-(1a) bekezdése alap-
ján eljárva egyetért a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásá-
ban a Békéscsabai Járási Hivatal által a 2018/2019. tanév-
re meghatározott felvételi körzethatárral. 
 
Határidő: Békéscsabai Járási hivatal értesítésére: 2018. 

február 15. 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 17. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
gazdasági társaságok saját bevételeinek növeléséről készült intézkedési tervek tárgyá-
ban készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
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P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az 1. sz. határozati 
javaslatot nem javasolja elfogadni, a 2. sz. határozati javaslatot igen. A Bizottság meg-
fogalmazott egy új határozati javaslatot a következők szerint: A Kalocsa Róza 
Nonprofit Kft. és a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár összevonásának lehetőségéről, az 
esetleges gazdasági, szakmai előnyök vizsgálatával készüljön előterjesztés a májusi so-
ros ülésre.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
 
Szénási István alpolgármester kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képvise-
lők létszáma: 6 fő.) 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Én mindkét intézkedési tervet általánosnak tartom, ja-
vaslom mindkettőt visszaadni. Határidőkkel, felelősökkel, és körülbelüli bevétel megje-
lölésével, hogy mekkora összegre számít az adott tevékenységből, a február 6-i érdek-
egyeztető megbeszélésre hozzanak konkrét intézkedési tervet.  

 
Mivel több vélemény nem hangzott el, kérem, aki a Kalocsa Róza Kft. Intézkedési Ter-
vének visszaadásával egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. intézkedési tervének visszaadása 
 

31/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat:  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. 2018. évi saját bevételek nö-
velése érdekében készített intézkedési tervét általánosnak 
tartja, ezért azt visszaadja.  
 
Az Intézkedési Terv a február 6-i egyeztető tárgyalásra ke-
rüljön átdolgozásra, határidőkkel, felelősökkel megjelölve, 
s tartalmazza azt is, hogy mekkora összegű megtakarításra 
számít az adott tevékenységből. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Jankó Erzsébet 
                ügyvezető 
                
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a Településgazdálkodási Kft. In-
tézkedési Tervének ugyanilyen problémák miatti visszaadásával, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. intézkedési tervének visszaadása 
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32/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat:  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
2018. évi a saját bevételek növelése érdekében készített 
intézkedési tervét általánosnak tartja, ezért azt visszaadja.  
 
Az Intézkedési Terv a február 6-i egyeztető tárgyalásra ke-
rüljön átdolgozásra, határidőkkel, felelősökkel megjelölve, 
s tartalmazza azt is, hogy mekkora összegű megtakarításra 
számít az adott tevékenységből. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Pap Csaba  
              ügyvezető   
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával 
aki egyetért, kérem szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. és Városi Könyvtár összevonásának kidolgozása 
  

33/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat:  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. és 
a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár összevonásának lehe-
tőségéről az esetleges gazdasági, szakmai előnyök vizsgá-
latával készüljön előterjesztés a májusi soros ülésre.  
 
Határidő: májusi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
 

Szénási István alpolgármester visszajött a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képvi-
selők létszáma: 7 fő.) 

 
   
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 18. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Strandfürdő és kemping használata és üzemeltetése tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogad-
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ni a határozati javaslatokat mellékletével együtt.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javas-
lattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Kemping területének hasznosítására bérleti szerződés 
  

34/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tulajdonát képező Mezőkovácsháza, belterület 
51/1 hrsz. alatt felvett „strandfürdő” jelölésű, 1 hektár 
7279 m2 alapterületű és a Mezőkovácsháza belterület 2417 
hrsz. alatt felvett „kivett úttörőtábor” jelölésű, 9435 m2 
alapterületű, kempingként hasznosított ingatlanra vonat-
kozóan határozatlan időtartamra a Kalocsa Róza Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal Bérleti szerződést köt.  
A bérleti díj összegét évi 60.000 Ft +Áfa  összegben álla-
pítja meg. 
  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés alá-
írására. 

 
Határidő: szerződések aláírására: 2018. január 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
             Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Strandfürdő, kemping üzemeltetésére feladat-ellátási szerződés kötése 
  

35/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a strandfürdő és kemping üzemeltetése céljából a 
Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a határozat 
melléklete szerinti tartalommal Feladat-ellátási szerződést 

köt.  
  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés alá-
írására. 
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Határidő: szerződések aláírására január 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
             Jankó Erzsébet Ügyvezető 
 

  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. támogatási kérelme tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a hatá-
rozati javaslatot elfogadni.  

  
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft.-nek átadott pénzeszköz biztosítása 

 
36/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy gazdasági 
társaságának, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 
Kft-nek az eredményesség megőrzése érdekében 1.500e Ft 
működési célú átadott pénzeszközt biztosít. A Kft.-nek a 
fenti összeget a 2017. évi Üzleti tervében szerepeltetnie 
kell. 
Az 1.500e Ft átadott pénzeszköz fedezetét az önkormány-
zatnál a rendkívüli önkormányzati támogatás képezi. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 20. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Polgármesteri Hivatalban új álláshely létesítésének tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
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P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határo-
zati javaslatokat elfogadni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is java-
solja a határozati javaslatokat elfogadni.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Polgármesteri Hivatalban határozott idejű álláshely-növelés 

     
37/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával hozzájárulását adja a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban a meglévő ál-
láshelyek 0,75 álláshellyel történő határozott időtartamra 
történő növeléséhez, és annak 2018. február 01. napjától 
2018. június 30. napjáig való betöltéséhez. 
A foglalkoztatás fedezetét a Mezőkovácsházi Polgármes-
teri Hivatalnál a 2018. évi költségvetésben tervezni kell. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Polgármesteri Hivatalban álláshely betöltéséhez hozzájárulás 

     
38/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő- 
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hi-
vatalban 2018. július 01. napjától a nyugállományba vonu-
lás miatt megüresedett álláshely betöltéséhez.  

A foglalkoztatás fedezetét a Mezőkovácsházi Polgármes-
teri Hivatalnál a 2018. évi költségvetésben tervezni kell. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: A 21. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása tárgyában 
készült. Hallottam a bizottsági ülési vitákról. Véleményem szerint nekünk nem azzal 
kellene versenyezni, hogy minél olcsóbban lássuk el a feladatunkat, hanem azzal, hogy 
minél jobban, s azt megfizetjük. Ha az előterjesztésben szereplő emelést elfogadná a 
Képviselő-testület, akkor sem lennénk az élmezőnyben. Több önkormányzatnál ettől 
sokkal magasabb összegű tiszteletdíjakat állapítottak meg.  
 
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a ren-
delet-tervezetet az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni:  
 
A rendelet-tervezet 3. § (1) bekezdésében javaslunk 60.000.-Ft-ot meghatározni. A (2) 
bekezdésben a 45 % helyett 50 %-ot, a (4) bekezdésben a 90 % helyett 85 %-ot.  
A 4. § (1) bekezdésében a 25 % helyett 50 %-ot, a (3) bekezdésben a 25 % helyett szin-
tén 50 %ot.  
Az (5) bekezdést a következőkkel javasolja a bizottság kiegészíteni: Alapos indoknak 
kell tekinteni, ha a hiányzásra  
a.) méltányolható magánérdek (betegség, közeli hozzátartozó halála, stb.) vagy 
b.) képviselői tisztségéből eredő elfoglaltság (kiküldetés, rendezvény, stb.) vagy 
c.) állampolgári kötelezettség teljesítése, vagy 
d.) objektív körülmény akadályozása (baleset, árvíz, stb.) vagy 
e.) munkahelyi kötelezettség miatt kerül sor.  
 
Én örültem volna annak, ha a bizottsági tagom felhív, s csak annyit közöl, hogy nem tud 
eljönni. Ezt sem tette meg.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az alábbi javasla-
tokat tette tekintettel az önkormányzat hiányának mértékére: A bizottság javasolja, hogy 
a 38. 650.-Ft feleződjön meg 19.325.-Ft-ra.  
4. § (1) 100 % 
4. § (3) 100 % 
4. § (5) a távolmaradás indoka kiegészítésre kerül az ÜKSZB által elfogadottakkal. 
A rendelet-tervezet 4. § (5) bekezdésében az szerepel, hogy a távolmaradást e-mailen 
kell bejelenteni. A bizottság véleménye, hogy a távolmaradás előzetesen telefonon beje-
lenthető legyen a bizottsági elnöknek, vagy általánosan fogalmazva a levezető elnök-
nek, itt értendő a Polgármester úr is. Utólagosan csak írásban, levélben vagy e-mailen, 
vagy faxon a Polgármesteri Hivatal titkárságára lehessen igazolni a távolmaradást. Ha a 
képviselő nem vesz részt a soros ülések 50 %-án, - igazoltan is - azt követően fél évre a 
tiszteletdíj kerüljön törlésre. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Nincs munkahelyi elfoglaltság, a munkáltató köte-
les elengedni a képviselőt a képviselői tisztségéből eredő feladatainak végzésére.  
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Z á b r á k   Istvánné képviselő: Van olyan eset, amikor nem lehet a munkahelyről el-
jönni. 
  
V a r g a  Gusztáv polgármester: A soros ülések időpontja a munkaterv alapján ismer-
tek. Ezt mindenki tervezni tudja, ugyan úgy a soros bizottsági üléseket is. A legtöbb 
munkáltatónak büszkének kell lennie arra, hogy a dolgozója a város közéletében aktívan 
részt vesz, s ezáltal azt a munkáltatót is képviseli, ahol dolgozik.  
 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Egyetértek a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság javaslatával, a többi kérdésben Polgármester úr által javasoltakat.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Igen, van amikor a munkáltató büszke arra, hogy települési 
képviselők vagyunk, de előfordulhatnak olyan esetek a munkahelyeken, amikor nekünk 
kell másokhoz alkalmazkodni. Ritkán, de előfordul ilyen eset is.  
  
 
Dr. Szilbereisz Edit jegyző megérkezett a Képviselő-testület ülésére.  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, akkor legyen indokoltnak tekinthető a tá-
volmaradás, amit az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolt, kiegészítve 
azzal, ha ezt a bizottsági elnök és a Polgármester elfogadja.  
 
Vita esetén az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság véleménye alapján a Képvise-
lő-testület egyedileg dönt. Erről rendelkezik a 4. § (7) bekezdése.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával azért nem értek egyet, mert a tes-
tületi munka nem csak a bizottsági és testületi ülésekből áll. A bizottságoknál is elég sű-
rűn van rendkívüli ülés. A Képviselő-testületnek is ha lenne rendkívüli ülésünk, lehet, 
hogy azon részt venne a képviselő, de mégis, ha a soros ülések egy részéről hiányzik, 
akkor megvonnánk a tiszteletdíját. Többször szoktalak megkérni Benneteket, hogy ve-
gyetek részt egy-egy értekezleten, ünnepségen, stb. képviseld a települést, az önkor-
mányzatot. Ez is képviselői munka. Ha valaki három egymáskövetően hiányzik, akkor 
szankcionáljuk.  
 
Ha igazolatlan hiányzás van, akkor 50 % legyen a megvonás, de ha valaki három egy-
mást követően igazolatlanul hiányzik, egy, vagy fél évre 100 % megvonás legyen. Az 
indok jók, de azokat nekünk is el kell fogadni.  
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: Egy képviselő-társunk miatt kell szigorú szabályokat 
hozni, ettől nagyon félek. Azt is elfogadom, ha valaki nem jár se testületi se bizottsági 
ülésekre, az ne kapjon tiszteletdíjat.  
 
C s e p r e g h y  Elemér alpolgármester: A rendelet-tervezet a soros ülésekről beszél. 
Rendkívüli ülésen nem biztos, hogy részt tudunk venni. Az életünket tudjuk úgy irányí-
tani, hogy a munkaterv szerinti soros üléseken részt vegyünk. Aki ezt nem tudja biztosí-
tani, az ne kapjon tiszteletdíjat. Én ezt az esetet nem feltételeztem.  
 
S z é n á s i  István alpolgármester: Én azzal nem értek egyet, hogy három egymást kö-
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vető ülésen nem vesz részt. Ha három ülésen nem vesz részt egy évben igazolatlanul, 
akkor vonjuk meg a tiszteletdíjat.  
 
P a p p  Zoltán képviselő: Polgármester úr javaslatát elfogadom. Egyik képviselő-
társunk kihasználja a lehetőséget, s most miatta küzdünk egy rendelet-tervezettel. Pol-
gármester úr javaslatával egyetértek, hogy az ülésvezetőnek lesz arra lehetősége, hogy a 
felhozott indokot vagy elfogadja, vagy nem.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Körvonalazódik a megoldás. E szerint a szankció 50 
%.  
A 4. § (5) bekezdése az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatán túl, a 
személyes, „f.) és azt a bizottság elnöke, a polgármester elfogadja”, egységesen az aláb-
biak szerint kerüljön megfogalmazásra:  
(5) A távolmaradást indokoltnak kell tekinteni, ha arra alapos indokkal kerül sor, és azt 

az ülés vezetője elfogadja. A távolmaradást a testületi/bizottsági ülés megkezdése 
előtt indokolással alátámasztva írásban, vagy szóban (telefon) kell közölni az ülés 
vezetőjével. Utólagosan, 3 munkanapon belül csak írásban, levélben, e-mailben 
(titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu), vagy faxon a Polgármesteri Hivatal titkár-
ságára lehet igazolni a távolmaradást. 

 
Alapos indoknak kell tekinteni, ha a hiányzásra  
a.) méltányolható magánérdek (betegség, közeli hozzátartozó halála, stb.) vagy 
b.) képviselői tisztségéből eredő elfoglaltság (kiküldetés, rendezvény, stb.) vagy 
c.) állampolgári kötelezettség teljesítése, vagy 
d.) objektív körülmény akadályozása (baleset, árvíz, stb.) vagy 
e.) munkahelyi kötelezettség miatt kerül sor. 

 
A 4. § (1) és (3) bekezdésében javaslom az 50 %-ot meghatározni. 
 
A 4. § (2) bekezdését a következőképpen javaslom elfogadni, alpolgármester úr javasla-
tával egyezően, „A Képviselő-testület éves munkatervében meghatározott három testü-
leti ülésről való indokolatlan távolmaradás miatt, amennyiben a hiányzásokra 12 hóna-
pon belül kerül sor, a képviselő tiszteletdíja 12 hónapra megvonásra kerül. 
 
Ugyan ez vonatkozik a bizottsági ülésekre is a következők szerint 4. § (4) bekezdés: „A 
Bizottság éves munkatervében meghatározott három bizottsági ülésről való indokolat-
lan távolmaradás miatt, amennyiben a hiányzásokra 12 hónapon belül kerül sor, a bi-
zottsági tagságért járó tiszteletdíj 12 hónapra megvonásra kerül.” 
 
Meg kell állapítani a képviselői alapdíj összegét, mert abból kerül számításra a bizottsá-
gi tagdíj, illetve a bizottsági elnökök díja.  
 
Én ez esetben az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatával értek egyet.  
 
Ehhez képest a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosító javaslatot tett, arra vo-
natkozóan, hogy a jelenlegi összeg,  38. 650.-Ft feleződjön meg 19.325.-Ft-ra.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen szavazattal és 6 nem szavazattal nem fogadta el.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bi-
zottság javaslatával ért egyet, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadta.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a fentiekben ismertetett módosító javasla-
tokkal – melyekről még nem történt szavazás – egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a rende-
let-módosító javaslatokat elfogadta.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki a fentiek szerint módosított rendelet-
tervezettel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 

    
2/2018. (I. 30.) sz. önkormányzati rendeletet  
 
a helyi önkormányzati képviselők, bizottságai tagok és ta-
nácsnok tiszteletdíjáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: A  Szervezeti és Működési Szabályzat 28. § (3) 
bekezdése a következők szerint rendelkezik: „A bizottság tagja a bizottság ülésein 
köteles részt venni. Amennyiben az éves bizottsági ülések számának 50 %-án nem vett 
részt, úgy a bizottság elnökének javaslata alapján a képviselő-testület dönt a bizottsági 
tagság megszüntetéséről.” 
 
Zábrák Istvánné bizottsági elnök írásban keresett meg, mely azt tartalmazza, hogy Dr. 
Fritz Izabella képviselő a 18 bizottsági ülésből 16 ülésen nem vett részt, és 
távolmaradását nem igazolta. Ezért a bizottság elnöke javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy Dr. Fritz Izabella képviselő bizottsági tagságát szüntesse meg.  
 
A bizottság úgy nem működhet, hogy ne legyen több a képviselői tagja, ezért javaslom, 
hogy a Képviselő-testület az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tagjának 
Kálmán András képviselőt válassza meg, aki előzetesen szóban úgy nyilatkozott, hogy a 
bizottsági tagságot vállalja.  
 
Javaslom, a Képviselő-testület a következő határozati javaslatot fogadja el e tárgyban: 
„Mezőkovácsháza város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II. 19.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (3) 
bekezdése alapján az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság Elnökének 
kezdeményezése alapján Dr. Fritz Izabella képviselő bizottsági tagságát 2018. március 
1. napjától meg kívánja szüntetni, s helyére Kálmán András önkormányzati képviselőt 
kívánja megválasztani.  
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a következő 
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soros képviselő-testületi ülésre készítse elő.  
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző” 
 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Dr. Fritz Izabella bizottsági tagságának megszüntetésére, Kálmán András bi-

zottsági taggá választására javaslat 
 

39/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
4/2013. (II. 19.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (3) 
bekezdése alapján az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottság Elnökének kezdeményezése alapján Dr. Fritz 
Izabella képviselő bizottsági tagságát 2018. március 1. 
napjától meg kívánja szüntetni, s helyére Kálmán András 
önkormányzati képviselőt kívánja megválasztani.  
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítását a következő soros képviselő-
testületi ülésre készítse elő.  
   
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit  
                     jegyző 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 22. sz. előterjesztés tárgyalását, mely la-
kóingatlan megvásárlásra történő felajánlás tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, ezért kérem ja-
vaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előter-
jesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Vásárhelyi u. 25. sz. alatti ingatlan vételi ajánlatának elutasítása 
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40/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Fehér Irén és Szarvas Anetta Irén 5800 
Mezőkovácsháza, Vásárhelyi u. 25. szám alatti lakóingat-
lan megvételre történő ajánlattételével forráshiány miatt 
nem kíván élni. 
  
Határidő: a kérelmező tájékoztatására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely az Ipari terület hasznosítása tárgyában készült.  
 
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Bizottság az 1. sz. határozati javaslat elvével egyetértett, 
abban adatok nem szerepeltek. A 2. sz. határozati javaslatot javasolja a bizottság elfo-
gadni.  
 
S ó k i   Zoltán műszaki osztályvezető: A műszaki leírás elkészítésével a legjobb aján-
latot adó Leszkó György kerülne megbízásra. A gond, hogy Ő az előző verzióra adott 
150.000.-Ft+ÁFA ajánlatot, aminél csak az épület feltüntetése történt volna meg. A tár-
sasház alapításhoz szükséges műszaki leírásra még nem adott ajánlatot, véleményem 
szerint minimum a duplája összeg lesz.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az 1. sz. határozati javaslatot a névvel kiegészítve, és 
maximum 300.000.-Ft+ÁFA összeg megjelölésével javaslom elfogadni. Kérem, aki ez-
zel egyetért szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Ipari terület építményei önálló ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmassá 

nyilváníttatása 
 

41/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a tulajdonát képező, 
mezőkovácsházi 2429/3 hrsz.-ú ingatlan, Ipari terület épü-
leteinek önálló ingatlanná alakítását kezdeményezi.  
 
A bejegyzésre alkalmas okirat elkészítésére felkéri Dr. 
Bagdi László ügyvéd urat. 
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A műszaki leírás elkészítésével megbízza a legjobb ajánla-
tot adó szakértőt. A műszaki leírás elkészítésére maximum 
300.000.-Ft+ÁFA fedezetet biztosít a 2018. évi költségve-
tésében.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester 
  

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Ipari területre vagyonkezelői szerződés kötése a Településgazdálkodási Kft-

vel.  
 

42/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a tulajdonát képező, 
mezőkovácsházi 2429/3 hrsz.-ú ingatlant, Ipari területet 
saját tulajdonú gazdasági társasága, a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. útján vagyonkezelés keretében 
kívánja hasznosítani. A vagyonkezelői díjat 1.000.000 
Ft.+Áfa/év összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a 
vagyonkezelői szerződés tervezetét legkésőbb a februári 
soros ülésre terjessze elő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely az MTE kérelme tárgyában készült.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
 
Szűcs Judit képviselő kiment a Képviselő-testület üléséről. (Jelenlévő képviselők lét-
száma: 6 fő.) 
 
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, sza-
vazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
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határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Határozat visszavonása 
 

43/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 179/2017. (IV. 27.) sz. kt határozatát visszavon-
ja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: MTE pályázatához önerő biztosítása 
 

44/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Torna Egylet által a Magyar 
Labdarúgó Szövetséghez benyújtott be /SPF-
16618/2017MLSZ ügyiratszámú támogató határozata 
alapján megvalósítandó pályázathoz az önerőt 1.680.613 
Ft-ot fejlesztési célú átadott pénzeszközként biztosítja. 
 
Ugyanezen pályázat Utánpótlás nevelés feladatainak ellá-
tása megvalósításához az önerőt 181.635 Ft-ot működési 
célú átadott pénzeszközként biztosítja. 
Az átadott pénzeszközök összegét a 2018. évi költségve-
tésbe be kell tervezni. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 4. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Vis Medica Kft. audiológiai szakorvosi óraszám többletkapacitás pályázata tár-
gyában készült.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
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Tárgya: vis Medica Kft-ben audiológiai óraszám többletkapacitásra pályázat 
 

45/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Vis Medica Kft., mint 
az Önkormányzat tulajdonában álló Járóbeteg Szakellátó-
ban egészségügyi ellátási szerződés alapján járóbeteg 
szakellátást nyújtó szolgáltató, 4 audiológiai szakorvosi 
óraszámra többletkapacitás iránti pályázatot nyújtson be az 
illetékes szerv felé.  
 
Felhatalmazza a polgármester a pályázathoz szükséges 
nyilatkozat és az ellenjegyzés megtételére 
 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester 
 

 
B E J E L E N T É S E K  
 
Szűcs Judit képviselő visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére. (Jelenlévő képvise-
lők létszáma: 7 fő.) 
 
S z é n á s i  István alpolgármester: A két ülés között a DÉMÁSZ-szal folytattunk tár-
gyalásokat. Felmérték, hogy 200 db fa a villanyvezetékek alatt, rossz helyen van, ezek 
veszélyeztetik az áramellátást. Megpróbálunk tárgyalásokat folytatni a szolgáltatóval, 
hogy ezeket a fákat egy vállalkozó kiszedné, gömb hárs és juhar fákkal pótolnánk a he-
lyüket. A cseréket folyamatosan végeznénk, ha a DÉMÁSZ ennek a költségét átvállal-
ná, ami kb. 8-10 millió Ft. Erdész fogja a pontos költségeket meghatározni. Egységes 
utcakép kialakítására törekszünk úgy, hogy azzal a villamoshálózatot is óvjuk.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A nagyfeszültségű vezeték a Kossuth utcán húzódik, 
ezért először ott kerülnének a rossz helyen lévő fák cserére. A Városfejlesztési Bizott-
ság elé kérem, hogy kerüljön az utcák listája, és a bizottság határozza meg a fák cseré-
jének sorrendjét, ha az egyezség létrejön a szolgáltatóval.  
 
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a Képviselő-testület nyílt ülését 17 óra 35 
perckor bezárom.  
 

K.m.f. 
 

Varga Gusztáv  Dr. Szilbereisz Edit 
  polgármester          jegyző 
 
 
Szabóné Faragó Julianna    Zábrák Istvánné  
       aljegyző      jkv. hitelesítő 
 


