Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; /
: 68 / 381 – 656;
2/2018. sz. kt.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február
28-án 13 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén.
Jelen vannak: Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Szénási István
Kálmán András
Papp Zoltán
Sütő Lajos
Szűcs Judit
Zábrák Istvánné

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

képviselők

Távolmaradását nem jelentette be:
Dr. Fritz Izabella
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit
Szabóné Faragó Julianna
Béni Attila

képviselő

jegyző
aljegyző
Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezetője
Kiss Tamás
Projektfelügyelet Kft. képviselője
Bontovics Krisztián
Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és
Közösségi Központ vezetője
Havancsák Piroska
külsős bizottsági tag
Szedlacsekné Farsang Margit Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetője
Róka Dávid
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ képviselője
Albertus László
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár igazgatója
Czuthné Halasi Mária
Kalocsa Róza Kft. képviselője
Pap Csaba
Mezőkovácsházi
Településgazdálkodási
Kft. ügyvezetője
Ádám Andrásné
Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának
elnöke
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Sóki Zoltán
műszaki irodavezető
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Zatykó Attila

költségvetési irodavezető-helyettes

V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző és
Aljegyző asszonyt, Béni Attilát a Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezetőjét, Kiss
Tamást, a Projektfelügyelet Kft. képviselőjét, intézményvezetőket, irodavezetőket,
meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Fritz Izabella képviselő nem
jelezte távolmaradását.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés megkezdése előtt kiadott,
- pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett felhívások,
- álláshelyek megszüntetése,
- megváltozott munkaképességű foglalkoztatott bérkiegészítésének jóváhagyása,
- Támogató Szolgálat biztosítása
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele
50/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
- pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok
által meghirdetett felhívások,
- álláshelyek megszüntetése,
- megváltozott munkaképességű foglalkoztatott bérkiegészítésének jóváhagyása,
- Támogató Szolgálat biztosítása tárgyában készült szóbeli
előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a fentiek szerint kiegészített napirendi
pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület.
Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása
51/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. február 28-i soros, nyílt ülése napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
2.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
3.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
4.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadók: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
5.) Előterjesztések
V a r g a Gusztáv polgármester: Napirend előtt Kiss Tamás Projektfelügyelet Kft.
képviselője tájékoztatja a Képviselő-testületet a Projektfelügyelet Kft. tevékenységéről,
a pályázatok állásáról. Van olyan pályázata, ahol a Kft. már befejezte a munkát, a többieken még dolgoznak.
K i s s Tamás Projektfelügyelet Kft. képviselője: A projektek olyan jó ütemben haladnak, hogy az általunk vállalt feladat be fog fejeződni, a projektek a megvalósítási szakaszba lépnek.
Részleteiben ismerteti a három éves tevékenységet, amit annak érdekében végeznek,
hogy a településre minél nagyobb összegű forrás érkezzen.
Nagyon jó kapcsolat alakult ki az országgyűlési képviselő és a megye vezetői között,
melynek az lett az eredménye, hogy jelentős összegű lehatárolt keretek keletkeztek.
Nemcsak ezeket a forrásokat lehetett a járásba hozni, hanem elmondhatjuk, hogy a 150
%-os összegű támogatás ide érkezett.
Ismertette a már megnyert pályázatok részleteit, 2016-2018. időszakra vonatkozóan:
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-

ipari park,
inkubátorház,
óvoda-felújítások (Táncsics és Petőfi utcai)
energetikai beruházások: - Művelődési Központ épülete
- Könyvtár épülete
zöld város projekt (fedett színpad a Művelődési Ház mögött, piaci vásárcsarnok, standok kialakítása, belvárosi rész zöldítése, parkoló kialakítása),
egészségügyi, szociális projektek: Táncsics utcai szociális épület, a demens betegek részére is ellátást fog nyújtani,
orvosi rendelő,
Fáy utcai szociális intézmény nem felel meg az akadálymentesítési követelményeknek. Itt a mozgáskorlátozotti mosdó kialakítása fogja a jelentősebb költséget jelenteni.
2 db kerékpárút pályázat
szociális város rehabilitációs pályázat (2 db lakás, és közösségi tér felújítása,
valamint térfigyelő kamerák kihelyezése).

V a r g a Gusztáv polgármester: Az előző uniós ciklusban az úgynevezett „LHH-s
zászlós” projektben a mezőkovácsházi járás összesen 3,5 milliárd Ft-os pályázati forrást
kapott. Ezt nem tudta teljes egészében a mezőkovácsházi járás felhasználni és ebből 600
millió Ft összegű pályázatot nyert el a város. A 7,5 milliárd Ft-os lehatárolt kerethez
képest is még többet sikerült elérni, ennek az összegnek majdnem a 150 %-át.
Mezőkovácsháza idáig elnyert 1,6 milliárd Ft-ot abból, amit Kiss Tamás kimutatott, de
ez 400 millió Ft-tal több, hiszen foglalkoztatási paktumos pályázat is a TOP-ból van. Ez
egy megyei projekt és a megye osztotta szét a járások részére ezt az összeget. Mát több
mint két milliárd Ft-nál tartunk. Hogyha a zöld város projektet is elnyerjük, akkor így
2,3 milliárd Ft összeg lesz.
Megy a közös gondolkodás arról, hogy az úgynevezett visszamaradó pénzeket a TOP
esetén, ami Békés megyében körülbelül 1 milliárd Ft-os összeg, hogy milyen módon
osztják el. Nagy valószínűség szerint a megdrágult projekteknek az árnövekedéséhez
fogják, vagy ahol veszélyben van a megyei indikátoroknak a teljesítése, odatenni.
Nem volt könnyű feladat ezt a 7,5 milliárd Ft-ot lehozni. Jelen voltam azon a megyei
közgyűlésen, ahol ezeknek a projekteknek a megvalósításához szükséges kistérségi fejlesztési programot tárgyalták. A vitában kiderült, hogy el akarták utasítani a kistérségi
fejlesztési tervet, aminek az lett volna a következménye, hogy nem jutunk hozzá ehhez
a 7,5 milliárd Ft-hoz. A Kiss Tamás szakmai magyarázatával azt értük el, hogy az ellenzék tartózkodott, a többség pedig megszavazta a támogató szavazatával.
Összességében Mezőkovácsházának 1 milliárd Ft volt tervezve, ehhez jön a paktumos,
és a turisztikai pályázat összege is.
Köszönettel tartozunk a Projektfelügyelet Kft-nek, különösen Kiss Tamásnak. Reméljük, nem ez lesz az utolsó együttműködés a Kft-vel. A járás nagyon sok településén is
szintén Ők bonyolították le a TOP-os programot, és a Kistérségi Társulásnak is nagyon
sokat segítettek.
Van-e valakinek kérdése, véleménye?
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S z ű c s Judit képviselő: Nekünk szívügyünk volt a 3. sz. óvoda felújítása. Nem tudjuk, hogy a felújítás milyen mértékben fogja a belső tereket érinteni? A parketták között
újnyi rések vannak. Annak az épületnek a szennyvízhálózata oly mértékben hibás, hogy
az ammóniaszag elviselhetetlenné vált. A szülők folyamatosan panasszal élnek. Ebben a
TOP-os pályázatban van-e lehetőség arra, hogy ezt az egészségkárosító tényezőt is megszüntesse a projekt? A fűtés korszerűsítése szerepel a projektben?
Lesz, ahol az út két oldalán lesz kerékpárút?
Z á b r á k Istvánné képviselő: A két óvodánál és az orvosi rendelőnél a megpályázott
összegekhez képest, a reformátuskovácsházi óvodánál 50 millió Ft helyett 35 millió Ft
szerepel, a 2. sz. óvoda estében pedig 100 millió Ft helyett 71 millió Ft.
K i s s Tamás Projektfelügyelet Kft. képviselője: Turisztika: a fürdővel kapcsolatban
hosszabb tervezés volt. Az irányító hatóság döntésének hiányában 400 millió Ft lehatárolt keret nem került megnyitásra. Akkor nyithatnak meg újra egy keretet, ha az adott
keret vonatkozásában az adott megyében mindenkit kiértesítettek. Úgy látjuk, még az
elutasítások nem kerültek megküldésre a nem nyertes pályázók részére. Ennek oka lehet, hogy az elutasításokat részletes indokolással kell ellátni. Úgy gondoljuk, hogy ezek
a források 2018. őszén kerülhetnek megnyitásra.
Visszacsorgó források: Nem hiszem, hogy lesznek ilyenek. Békés megyének 58 milliárd
Ft-os kerete volt, kb. 1,6 % rész lehet a visszafolyó összeg. Ez azt jelentené, hogy kb.
150-200 millió Ft-ot ide lehet hozni. Kérdéses, hogy a pénzek mozgathatók lesznek-e,
mert több helyen nincs pénz.
Óvoda pályázatok: Ezek most nyertek. Eddig csak a pályázathoz szükséges tervek készültek el. Most készül a teljes, részletes terv dokumentáció. A belső felújításba minden
esetben bele tartozik a padozat felújítása. Azt tudni kell, hogy az árak jelentősen emelkedtek. Sajnos nincs elegendő kivitelező vállalkozó.
Az ammóniaszagot külön is jelezni fogjuk a tervezőnek, ezt meg kell szüntetni, így
majd nem lesz átadható a felújítás. Ez roncsolásos feltárást fog maga után vonni.
A fűtés rekonstrukciója teljes körűen mindenütt meg fog valósulni, mindenütt a gáz kazánok kerültek preferálásra.
S ó k i Zoltán műszaki irodavezető: A pályázati kimutatásban bruttó összegek szerepelnek, a közbeszerzés esetében pedig nettó összegeket szerepeltethetünk. Rá kell tenni
a 27 %-os Áfát és így 90 millió Ft összegnél tartunk.
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszönöm a tájékoztatót, az eddigi munkát.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Projektfelügyelet Kft. munkájáért köszönetnyilvánítás
52/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete köszönetét fejezi ki a Projektfelügyelet Kft-nek a
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Területfejlesztési Operatív Programok tervezése és elnyerése érdekében végzett munkájáért.
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A két ülés közötti beszámolómat a következőkkel
egészítem ki:
- A vállalkozói találkozón több javaslat is elhangzott. A tegnapi napon felkeresett az
egyik vállalkozó, aki a fásítási programhoz illetve a játszótér felújításához ígérte segítségét.
- Kommunizmus áldozatairól való megemlékezés szép színvonalú volt.
- Sajtóreggeli volt, ahol az OTP és a megyei közgyűlés elnöke vett részt. Az OTP azt
ígérte, hogy ha az áremelkedések miatt nem tudnánk megvalósítani a projektet, akkor az
OTP olcsóbb hitelt fog ajánlani.
Van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit képviselő: Ha bizottsági üléseken elhangzanak nagyobb bejelentések, s
emiatt a testületi ülésen már nem, e napirend keretében nem kaphatnánk választ?
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A testületi üléseken tett bejelentésre adott válaszokat a napirend szokta tartalmazni. A bizottsági üléseken tett bejelentésekre a jövőben
jobban figyelni fogunk és ugyanúgy akkor itt testületi ülésen választ fogunk adni rá.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény a beszámolókkal, illetve a
szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban?
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, valamint azzal hogy a beszámoló tartalmazza a bizottsági és testületi
üléseken felvetett kérdésekre a választ is, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Határozatok végrehajtása, bejelentésekre adandó jövőbeni válaszadás
53/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 385/2017. (X. 19.), 476/2017. (XII. 14.),
12/2018. (I. 25.), 13/2015. (I. 25.), 14/2018. (I. 25.),
15/2018. (I. 25.), 16/2018. (I. 25.), 17/2018. (I. 25.),
20/2018. (I. 25.), 21/2018. (I. 25.), 23/2018. (I. 25.),
25/2018. (I. 25.), 26/2018. (I. 25.), 30/2018. (I. 25.),
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34/2018. (I. 25.), 35/2018. (I. 25.), 39/2018. (I. 25.),
40/2018. (I. 25.), 42/2018. (I. 25.), sz. kt. határozatok
végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két
ülés közötti tevékenységéről szóló beszámolókat
elfogadja.
Kéri
a
Képviselő-testület,
hogy a
határozat
végrehajtásáról szóló beszámolóknak a jövőben legyen
része nemcsak a testületi, hanem a bizottsági üléseken
elhangzott bejelentésekre adott válasz is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: A szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely az álláshelyek megszüntetése tárgyában készült, tekintettel arra, hogy e döntéseket
rövid időn belül továbbítani kell.
Arra kértük az intézményeket, hogy tekintsék át az álláshelyeiket és próbáljanak a
testületnek olyan javaslatot tenni, amellyel a hiányt csökkenthető. Így 5,5 álláshely
szűnik meg az önkormányzat intézményeinél. Három esetben meglévő állást kell
megszüntetnünk.
Tegnap tárgyaltam a Hungária Pehely Kft. ügyvezetőjével és elmondta, hogy bármennyi
főt tudnának foglalkoztatni. Kérem az intézményvezetőket, hogy vegyék fel az
ügyvezető asszonnyal a kapcsolatot.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság mind a 4 határozati javaslat elfogadását javasolja.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, véleménye?
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az 1 fő szakácsnő a népkonyhánál nem oszthatná az
ételt? Így neki is lenne állása.
V a r g a Gusztáv polgármester: A népkonyhánál 2-3 órás munkavégzés lenne, mert
hozzák az ételt. De ha a főzésnél kell segítség, fel fogjuk ajánlani ezt a munkavállalót.
Mivel nincs több hozzászólás, kérem, aki az előterjesztés 1. sz. határozati javaslatával
egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Óvodánál 1 fő fűtő, karbantartó álláshely elvonása
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54/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi negatív költségvetési különbözet
csökkentése érdekében arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi
Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében 1 fő fűtő, karbantartó
álláshely és annak finanszírozása 2018. június 15-től elvonásra kerül.
Felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy tegye meg a
szükséges munkáltatói intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Humán Szolgáltató Központnál 1 fő szakács álláshely elvonása
55/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi negatív költségvetési különbözet
csökkentése érdekében arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi
Humán Szolgáltató Központban 1 fő szakács álláshely és
annak finanszírozása 2018. május 15-től elvonásra kerül.
Felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy tegye meg a
szükséges munkáltatói intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: MEZTEP Kft-nél 1 fő adminisztrátor álláshely megszüntetése
56/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Ke-
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reskedelmi és Szolgáltatási Kft-nél 1 fő számviteli adminisztrátor álláshelyet megszüntet 2018. március 15-től.
Felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges
munkáltatói intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 4. sz. határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Határozat visszavonása 37/2018. (II. 25.)
57/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 37/2018. (I. 25.) sz. kt. határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 4. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a Támogató Szolgálat biztosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság rendkívüli ülésen tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Támogató Szolgálat ellátási területe Kunágota településsel kiegészülve
58/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete mint fenntartó, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményén keresztül biztosított szemé-
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lyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységei közül a Támogató Szolgálat ellátási területét
2018. március 02-től az alábbiakban határozza meg:
Mezőkovácsháza, Végegyháza, Battonya, Kunágota települések.
Felhatalmazza a Polgármestert a feladat ellátásához szükséges megállapodás megkötésére és aláírására Kunágota
Község Önkormányzatával.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A 16. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat
ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfogadni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Az Alapító Okirat 5.2. pontját szükséges még kiegészíteni a következő 3. ponttal:
3

Közfoglalkoztatási jogviszony

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, és mellékletének kiegészítésével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
59/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint alapító a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
Módosító Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti
tartalommal fogadja el.
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal
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Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 17. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és bölcsőde Alapító Okiratának módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot, mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Ez esetben is az Alapító Okirat 5.2. pontját szükséges még kiegészíteni a következő 3. ponttal:
3

Közfoglalkoztatási jogviszony

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a
határozati javaslattal, és mellékletének kiegészítésével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Óvoda Alapító Okiratának módosítása
60/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint alapító a Mezőkovácsházi Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde Módosító Alapító Okiratát a határozat
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 22. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat
ismertetni.
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P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, és
mellékletével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
61/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint alapító a Mezőkovácsházi Polgármesteri
Hivatal Módosító Alapító Okiratát a határozat melléklete
szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A 24. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a rendelet-tervezetet elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztés mellé csatolt rendelet-tervezettel, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megalkotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
3/2018. (III. 05.) sz. önkormányzati rendeletet
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II.
19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
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A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, és mellékletével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
62/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
megállapodásának módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás
aláírására.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Rövid szünetet rendelek el. Az ülés 14 óra 40 perctől
folytatódik. Jelenlévő Képviselő-testületi tagok létszáma: 8 fő.
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetési rendeletének megalkotása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: Egy költségvetés elkészítése nem könnyű, novemberben kezdtük a koncepció megalkotásával. Minden intézmény, mindkét bizottságunk és a
testület részt vett ebben a munkában. Januárban, első körben elfogadtunk egy költségvetést, amely 115 millió Ft összegű működési és 227 millió Ft összegű fejlesztési célú hiányt tartalmazott, összesen 342 millió Ft értékben. A januári ülésen már születtek bizottsági és testületi javaslatok a csökkentés érdekében. Február 6-án tárgyaltunk az intézményekkel és kértük őket, hogy nézzék át, hogy milyen csökkentési javaslatuk lenne.
Február 12-én újabb vezetői egyeztetésre került, amely újabb csökkentésre tett javaslatot. Így kialakult hogy 45.660.000 Ft működési hiánnyal és 213 millió Ft fejlesztési célú
hiánnyal, amelyből 130 millió Ft összegű a hitel, fogadhatjuk el a költségvetésünket.
Sajnos létszámot érintő döntés is született, 5,5 álláshelyet szüntettünk, amelyből 3 fő
tényleges álláshely. Intézményvezetőinket kérem, hogy tegyenek meg mindent, hogy az
a 3 személy sem kerüljön az utcára.
Összességében 1.854.977.000 Ft a költségvetés főösszege, amely 212.983.000 Ft hiányt
tartalmaz.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Tekintettel arra, hogy az előterjesztésben szereplő határozat mellékletét az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság nem kapta meg, így
arról nem született döntés, viszont a rendelet-tervezet elfogadását javasoljuk.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben szerepelő határozatot mellékletével együtt elfogadni, valamint a rendelettervezetet is.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Megkezdődött a TOP-os
pályázatok közbeszerzési eljárásainak a lefolytatása. Az első pályázatnál szembe kellett
néznünk azzal a ténnyel, hogy a betervezett pályázati beruházási, felújítási összeg nem
lesz elegendő a 2015. évi pályázatok esetében a beruházások kivitelezésére. Polgármester úr is részt vett az OTP Banknál egy olyan megbeszélésen, ahol ezt általános tényként
körvonalazta a finanszírozó bank minden települési önkormányzat számára, akik a TOP
pályázatokban érintettek. A 2015. évi árakhoz képest sajnos az építőiparban is drágulás
tapasztalható. Átlagosan 30 %-os növekedésből beszélnek. A Stabilitási törvény módosítását kezdeményezték oly módon, hogy a 30 % keretösszeg erejéig a beruházásokhoz
viszonyítva, egyszerűsített hitelfelvételi lehetőséget próbálnak kidolgozni. Az érintett
projektek: a nappali szociális ellátás, az infrastruktúra fejlesztése, a háziorvosi rendelő
Reformátuskovácsházán, a könyvtár energetikai korszerűsítése. Érintheti ez a probléma
az inkubátorházat, illetve a leromlott városi területek rehabilitációs pályázatát is. Így
összességében 90 millió Ft hitelfelvételt állítanánk be a költségvetésben a felújításokkal
szemben. A táblákban a felújításoknak a keretösszege 359.132.000 Ft-ra növekedne a
269.132.000 Ft-ról. Illetve emiatt a bevételi és kiadási főösszegek 1.944.977.000 Ft-ban
lennének megállapítva és a fejlesztési bevételek és kiadások különbözete 302.983.000
Ft lenne, a 212.983.000 Ft-tal szemben. Ezekhez, a hitelekhez csak akkor nyúlna a testület külön döntések alapján, ha a közbeszerzés nem nyújt más lehetőséget, illetve ha a
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dönt a testület az egyes pályázok kapcsán a hiteleknek a felvételéről. Azért is jó, ha már
a testület a költségvetésnek a készítésekor beállítja, mert március 17-vel, mint minden
évben jelentési kötelezettsége van az önkormányzatoknak az előzetes hitelfelvételi
szándékról és amennyiben ez az előzetes jelentésben nem kerül nevesítve, így minden
hitelt kormány engedélyeztetnünk kellene. Így ezeket a terveket javaslom beállítani.
Ennek megfelelően a táblák módosításra kerültek.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: A Humán Szolgáltató Központ buszának kérdése: értékesítése esetén szükségtelen a dolgozó autóbusz vezetői engedély megszerzésének a tervezése.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A 347/2017. kt. határozat
az egy élő határozat, azt be kellett tervezni. Amennyiben visszavonásra kerül, akkor az
összeg elvonásra kerül. A buszra jutó költségek csökkentésre kerültek. A Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője lett felkérve, hogy az értékesítés mekkora összegért
történhetne meg. Tudomásom szerint tettek intézkedéseket.
R ó k a Dávid Humán Szolgáltató Központ dolgozója. A busz meg lett hirdetve, reálisan 2, 2,5 millió Ft-ért lehet eladni, D kategóriás a busz. Nem biztos, hogy tudjuk értékesíteni. Ha az értékesítés nem jön létre, ki fogjuk a forgalomból vonni, mert ez a költség is 450.000.-Ft.
V a r g a Gusztáv polgármester: A busz értékesítéséről, PÁV vizsgáról készüljön előterjesztés a következő testületi ülésre. A Településgazdálkodási Kft-nél folyamatosan
probléma, hogy nincs elegendő gépkocsivezető, az előterjesztésben erre is ki kell térni.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben szereplő
határozati javaslattal, mellékletével együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Adósságot keletkeztető ügyletek
63/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, és a saját
bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezettel, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
4/2018. (III. 05.) sz. önkormányzati rendeletet
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről.
A rendelet a jegyzőkönyv 2 sz. melléklete.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 23. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is elhangoztak a módosítások és ezzel együtt javasolja a rendelet-tervezetet elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Módosult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnak a lezárása, az EFI elszámolásnak a lezárása, illetve máshová nem sorolt kulturális tevékenységnek az elszámolása.
Az Egészségfejlesztési Iroda elszámolása a mai nappal határidős. Az előterjesztés elkészültét követően az elszámolás folyamán észrevettünk egy eltérést, amit rendezni kell,
illetve az elszámoláshoz még szükség volt néhány tétel átcsoportosítására. Ennek megfelelően a következő tevékenységek az alábbiak szerint alakultak, és kérem a rendeletmódosítást ezzel együtt elfogadni:
Az Egészségfejlesztési Iroda előirányzatainak rendezése. A felhalmozási célú átvett
pénzeszközök 162 eFt-tal növekedtek, a működési célú átvett pénzeszközök 162 eFt-tal
csökkentek. Személyi juttatásokra 3.467 eFt, munkaadói járulékokra 533 eFt, beruházásokra 88 eFt szükséges. A dologi kiadások 921 eFt-tal alulteljesültek. Mindösszességében a működési célú tartalék összege 3.167 eFt-tal csökken.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: az elkülönült állami pénzalaptól kapott működési célú támogatások összege 5.851 eFt-tal maradt el a tervezettől. A személyi juttatások előirányzata 5.215 eFt-tal, a munkaadói járulékok előirányzata 328 eFt-tal, a dologi
kiadások előirányzata 1 eFt-tal maradt el a tervezettől. Összességében az általános célú
tartalék 307 eFt-tal csökken.
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A máshová nem sorolt sport és kulturális tevékenységeken 3.418 eFt dologi kiadás nem
került felhasználásra, viszont a személyi juttatások 629 eFt-tal, a munkaadói járulékok
152 eFt-tal haladták meg az eredeti előirányzat összegét. Az intézményi működési bevételeken 360 eFt, a működési célú pénzeszköz átvételen 75 eFt többletbevétel keletkezett,
így az általános tartalék összege 3.072 eFt-tal emelkedik. Beruházásokra 30 eFt került
felhasználásra a fejlesztési célú hitelfelvétel terhére.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki
egyetért a rendelet-tervezettel, a Költségvetési irodavezető által tett módosítással együtt,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
5/2018. (III. 05.) sz. önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.
(II. 28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.
V a r g a Gusztáv polgármester: A 11. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2018. évi Cselekvési tervének elfogadása tárgyában
készült. Röviden ismerteti az előterjesztést.
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 kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Bízom benne, hogy a pályázatnak köszönhetően olyan környezetben fognak a tevékenységek folyni, amit az a szakmai stáb ténylegesen megérdemelt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért
az előterjesztésben írt határozati javaslattal, és mellékletével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Könyvtár Cselekvési Tervének elfogadása 2018. évi
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64/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2018. évi
Cselekvési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2018. évi Üzleti terve tárgyában készült.
A Felügyelő Bizottság döntése az előterjesztés mellékletét képezi.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén egy 2. sz.
határozati javaslatról is döntöttünk, mely szerint a bizottság javasolja, hogy a márciusi
testületi ülésre készüljön el a Településgazdálkodási Kft-nek 2018. évi munkaterve.
Az Üzleti tervet az alábbi pontosításokkal fogadtuk el és javasoljuk elfogadásra:
A 2. oldalon: 1 fő számviteli adminisztrátor álláshely (teljes munkaidőben, munkaviszonyban) legkésőbb 2018. május 15-től megszűnik,
A 3. oldalon: Egy fő számviteli adminisztrátor álláshely (FEOR: 4129) megszűntetését
2018. március 15-től kezdeményezzük, a munkavállaló részére törvény szerint 45 nap
felmentési idő jár, így az állás várhatóan 2015. május 15-én megszűnik.
V a r g a Gusztáv polgármester: Életszerű az, hogy egy Kft-nek az Üzleti terve mellett
még munkaterve is legyen? Nem szeretném, hogy a gazdasági társaságaink a tényleges
tevékenység helyett adminisztrációval töltsék idejüket.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Átgondolt, tervszerű munkavégzésre gondoltunk.
K á l m á n András képviselő: Nagyon sok olyan pályázat működtetése, mint például
az ipari park, át fog kerülni a Kft-hez. Adminisztrációs munkával senkit nem akarunk
terhelni. Nagyon sok olyan tétel van, amelyet a költségvetés és az üzlet terv is tartalmaz.
V a r g a Gusztáv polgármester: Átadom a szót a Kft. ügyvezetőjének.
Pa p Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: A munkaterv készítését bizottsági ülésen elvállaltam, de az csak hozzávetőleges, megközelíthető időpontot fog tartalmazni.
P a p p Zoltán képviselő: Bizottsági ülésen nem volt vita erről, de ezt átgondolva ez
teljesen felesleges. Én még sosem készítettem munkatervet, teljesen felesleges, csak az
időt fogja rabolni.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Időnként azt érzem, hogy a bizalmatlanság miatt még
több adminisztrációs terhet próbáltok rakni a Kft-re. Az üzleti tervet javaslom elfogadni
a bizottság által tett pontosításokkal együtt.
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Nem hangzott el több kérdés, vélemény. Kettő határozati javaslatról kell döntenünk. Az
egyik döntésünk az Üzleti terv elfogadásáról szól, azt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által javasolt pontosításokkal együtt javaslom elfogadni.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása
65/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Településgazdálkodási Kft. 2018. évi Üzleti
tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,
Pap Csaba ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki azzal egyetért, hogy a márciusi testületi
ülésre kerüljön elkészítésre a Kft. 2018. évi munkaterve, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással – az
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8
fő.)
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. 2018. évi munkatervének elkészítése
66/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a következő soros testületi ülésre készítse el a
Kft. 2018. évi munkatervét.
Határidő: 2018. márciusi 22.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,
Pap Csaba ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 2018. évi munkaterve tárgyában készült.
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Ügyvezető asszony nem tudott eljönni az ülésre, mert továbbképzésen veszt rész, így
Czutné Halasi Mária kollégája képviseli a Kft-t.
A Felügyelő Bizottság döntése az előterjesztés mellékletét képezi.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 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 kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal és mellékletével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2018. évi Munkaterve
67/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.
évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve tárgyában készült.
A Felügyelő Bizottság döntése az előterjesztés mellékletét képezi.
Előzetesen mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta az előterjesztést, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot javasolja elfogadni mellékletével együtt.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is
javasolja elfogadni a határozati javaslatot és mellékletét.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
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S z ű c s Judit képviselő: A kiadványok utánnyomtatása a 750 eFt-ba férjen bele, kérem a kiadványok utánnyomtatása valósuljon meg.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az lenne a célunk, hogy a kiadványok utánnyomtatása történjen meg annyi példányszámban, hogy ajándéktárgyként tudjuk adni. Én fogalmaztam meg, hogy ha lehet, angol nyelven is álljanak rendelkezésre, és még románul is.
Minden olyan értékünket, amit népszerűsíteni akarunk, azokról mindig legyen tájékoztató anyagunk idegen nyelven is.
S z ű c s Judit képviselő: Javaslom, hogy legyen lefordítva angolul és románul, és erről készüljön előterjesztés. Legyen megbízási díj is tervezve. Meg kell keresni azokat a
személyeket, akik erre vállalkoznak.
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: A marketing költség lehet a fedezet, ez az
önkormányzat költségvetésében szerepel. Ez bizottsági hatáskör, a bizottság dönthet erről.
V a r g a Gusztáv polgármester: A márciusi bizottsági ülésre erről készüljön előterjesztés.
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, mellékletével együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2018. évi Üzleti Terve
68/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2018.
évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,
Jankó Erzsébet ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: A 21. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
közmunkaprogramok végrehajtása tárgyában megkötött megállapodás jóváhagyása tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadni mellékletével együtt.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal,
mellékletével együtt szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Közmunka programok végrehajtására Megállapodás a Településgazdálkodási
Kft-vel
69/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Belügyminisztérium által nyújtott lehetőséggel
élve a közfoglalkoztatási programok végrehajtásának biztosítására a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kftvel 2018. március 1-től - 2019. február 28-ig terjedő határozott időre megállapodást köt a határozat melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: Megállapodás aláírására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatot elfogadni. A 2. sz. határozati javaslatot
nem fogadta el a bizottság a határozatmelléklet hiánya miatt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: 2017. évben nem volt közbeszerzési eljárás, ezért a
határozat visszavonása szükséges. Az előterjesztés táblázatát a közbeszerzési szakértő is
felülvizsgálta annak érdekében, hogy ne történjen tévedés abban. Ezért nem tudtuk a bizottsági ülésekre a táblázatot kiadni.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért
az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Határozat visszavonása (293/2017. Közbeszerzési terv módosítása)
70/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 293/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozatát
visszavonja.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal és
mellékletével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Közbeszerzési terv 2018. évi elfogadása
71/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat közbeszerzésekről szóló Szabályzata alapján Mezőkovácsháza
Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét a
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Az elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet a
Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban és az Önkormányzat hivatalos honlapján
közzé kell tenni.
A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosítási igény felmerülésekor a tervet
módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
Jelen közbeszerzési tervet legalább 2023. december 31-ig
meg kell őrizni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének módosítása tárgyában készült.
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Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot mellékletével együtt javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, mellékletével együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. gördülő fejlesztési tervének módosítása
72/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a határozat mellékletei szerint elfogadja a vízellátási vagyonelemek 2018 – 2032. évre vonatkozó módosított 15 éves gördülő fejlesztési tervét, melynek forrása a
bérleti díj.
Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, hogy a módosított gördülő fejlesztési tervet a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. A megbízás a módosított gördülő
fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező "Meghatalmazás" aláírására.
Határidő: Kft. tájékoztatására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit
Kft. ügyvezetője
V a r g a Gusztáv polgármester: A 7. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a Vis
Medica Kft. támogatási kérelme tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Vis Medica Kft. támogatása
73/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vis Medica Kft.-nek egyszeri, bruttó 300.000.forint támogatást biztosít az Önkormányzat tulajdonában
lévő, üzemeltetésre átadott röntgen berendezés Caresteam
PoC360 digitális foszforlemezes berendezésének alkatrész
cseréjéhez a 2018. évi költségvetésbe betervezett fejlesztési célú átadott pénzeszköz terhére, külön támogatási szerződés alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szilbereisz Edit
jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális
Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadni mellékletével együtt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és mellékletével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Szavazatszámláló Bizottsági tagok választása
74/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
A Képviselő-testület a 2018. évi országgyűlési képviselő
valamint a 2019. évi nemzetiségi, települési önkormányza-
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ti választás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait a határozat melléklete
szerint választja meg.
Határidő: határozat közlésére azonnal
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit
jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztést tárgyalni, mely az
Orosházi Kórház támogatási kérelme tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A bizottság javasolja elfogadni az előterjesztésben írt határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a támogatási összeg 100 ezer Ft legyen.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által javasolt 100 ezer Ft összegű támogatással elfogadja, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Orosházi Kórház támogatása
75/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Orosházi Kórháznak egyszeri, bruttó 100.000.forint támogatást biztosít a sürgősségi betegellátáshoz
szükséges eszközök biztosításához 2018. évi költségvetésbe betervezett rendkívüli önkormányzati támogatás terhére
külön támogatási szerződés alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A 9. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában készült.
A DAREH Zrt. többszöri jelzésünkre elkészítette a hulladékgazdálkodási közszolgálta-
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tás ellátására vonatkozó szerződés módosítását. A módosítás azért szükséges, mert ez
idáig a DAREH nem hozott döntést arról, hogy önkormányzatunk a Társulás tagjává
váljon. Így a lejárt közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása szükséges. A DAREH
által javasolt időpont a szerződés új időtartamára 2018. december 31., illetve a Társulási
taggá válásunk időpontja, ha az előbb bekövetkezik.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel több vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és mellékletével
együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
76/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.-vel (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz.) 2017. március hó 29én a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely
Jámbor József ingatlan haszonbérletének felmondásával kapcsolatos kártérítés tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Tekintettel arra, hogy Jámbor József szívességet tesz az önkormányzatnak, mert a szerződés 2018. szeptember 30-tól lenne felmondható, el tudom
fogadni a határozati javaslatban szereplő összeget is.
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Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és javasolja a
határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: A Nemzeti Eszközkezelő ad át egy ingatlant a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. 120 lakót érint ez a program, abból 60 lakót
Mezőkovácsházán. Akármelyik egy ingatlan kiesik a programból, így az egész program
nem valósulhat meg. Mezőkovácsháza nyertese lesz ennek a pályázatnak. 500 millió Ftos pályázati összeg érkezik ide. Egy alkalommal el fogom hívni ennek a szervezetnek a
munkatársait, valamint egy-két kiköltözött lakót, hogy mi a véleménye az életével kapcsolatban, tájékoztasson bennünket.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Z á b r á k Istvánné képviselő: Ezek a területek műveletlenek. Az építkezés véleményem szerint az idén sem fog megkezdődni. Ki gondoskodik az ingatlan rendben tartásáról?
V a r g a Gusztáv polgármester: Ez a Főigazgatóság feladata lesz, erre fel fogom hívni a figyelmünket. December 1-jére állni fognak azok a házak.
P a p p Zoltán képviselő: 2017-ben ezeket a területeket nem gondozta senki.
V a r g a Gusztáv polgármester: Utána fogok nézni, mert lehet, hogy a határozatot
meghoztuk, de az átadás most történt meg.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Javaslom a határozati javaslatban szereplő kártérítési
összeg odaítélését.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Jámbor József kártérítése
77/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 101. szám alatti
belterületi ingatlan bérleti szerződésének felmondásából
eredő, Jámbor Józsefet ért anyagi kár vonatkozásában felhatalmazza a Polgármestert a 41.000 Ft. összegű kár megtérítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: A 14. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
„Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek korszerűsítése Mezőkovácsháza
településen” megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítése tárgyában
készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat
ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja elfogadni a határozati javaslatot mellékletével együtt.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is egyetért a határozati javaslat és mellékletének elfogadásával.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal és mellékletével, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Közvilágítási rendszer korszerűsítés közbeszerzési eljárása
78/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek korszerűsítése Mezőkovácsháza településen” megnevezésű építési beruházást - a város közvilágítás célú villamos energia költségének
hosszú távú csökkentése és a közvilágítás aktív elemeinek korszerűsítése miatt - meg kívánja valósítani.
A megvalósításról készült műszaki tanulmány alapján a közbeszerzési eljárás előkészítésének megindításáról dönt.
A közbeszerzési dokumentáció és az ajánlattételi felhívás elkészítésével, valamint az eljárás teljes körű lebonyolításával megbízza Dr. Géczi József felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (6723 Szeged, Malom u. 16/B.).
A közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 349.250.- Ft összeget biztosít a fejlesztési célú hitelkeret terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
megbízási szerződés aláírására.
Határidő: - szerződéskötésre haladéktalanul
- ajánlattételi felhívás előterjesztésére: márciusi ülés
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 15. sz. előterjesztés tárgyalását, mely
díszsírhely adományozása tárgyában készült.
Szomorúan vettük tudomásul, hogy Ürmös Gyula hosszú betegség után elhunyt. Lánya
díszsírhely adományozása iránti kérelemmel kereste meg a testületet.
Az egyeztetések alapján hozzájárultam a díszsírhelyen történő eltemettetéshez, a temetés 2018. február 17-én megtörtént.
Díszsírhely adományozás a korábbi gyakorlat szerint a testület egyedi döntései alapján
történt. Szükséges lenne a köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és a díszsírhely adományozás eljárásrendjének e rendeletben történő leszabályozása.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, ezért kérem
javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja elfogadni mindkét határozati javaslatot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Díszsírhely adományozása néhai Ürmös Gyula részére
79/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi és egyetért a díszsírhely adományozásával néhai Ürmös Gyula részére.
Határidő: Hoffmann Lászlóné értesítése azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Temetői rendelet felülvizsgálata
80/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete szükségesnek tartja a díszsírhely adományozásá-
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nak rendeletben történő szabályozását, ezért arról dönt,
hogy a köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló 15/2008. (VI. 30.) önkormányzati rendelet kerüljön
felülvizsgálatra és annak módosítása az áprilisi soros képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A 18. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az
Opten Informatikai Kft. ajánlata tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság kiegészítette a határozati javaslatot azzal, hogy maximum bruttó 200 eFt-ot biztosítsunk a cégfigyelés és
cégháló szolgáltatásokra. Ezzel a kiegészítéssel került elfogadásra a határozati javaslat.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z é n á s i István alpolgármester: Ezeket az adatok mi nem tudjuk megszerezni?
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az LCG jegyzéken van
lehetőségünk minden céget vizsgálni. Hogy ki nyitott nálunk telephelyet, fióktelepet, arról mi sehonnan semmilyenféle tájékoztatást nem kapunk. Ez a cég ezzel foglalkozik, ez
a profiljuk, a céginformációknak a gyűjtése, kezelése és értékesítése. Másodlagos információkat tudunk szerezni. Az elmúlt pályázati időszakban vizsgáltuk azokat a cégeket, akiknek telephelyei, illetve székhelye Mezőkovácsházával kapott támogatást. Körülbelül 10-12 céget tártunk akkor fel, akik be sem voltak jelentkezve. Ha nekünk nem
mond valaki egy adószámot, amit az LCG jegyzéken megnézhetünk, hogy valóban
Mezőkovácsházán nyitottak székhelyet vagy telephelyet, és nem tesz eleget adózási rendelet szerint az önbevallási kötelezettségének, akkor nagyon nehéz ezeket a cégeket felderíteni. A felszámolást és a végelszámolást tudjuk figyelni, mert a heti csőértesítő elnevezésű újságot járatjuk és minden héten átvan vizsgálva, hogy ki került felszámolásra
és végelszámolás alá. Keresni az LCG jegyzékben csak névre, adószámra, vagy cégjegyzékszámra lehet. Ha ezek nem állnak a rendelkezésünkre, akkor felderíthetetlenek a
cégek. Ebben segít nekünk ez a cégfigyelési szolgáltatás. Mivel az iparűzési adónak az
elvárt bevételét 190 millió Ft-ról megemelték 210 millió Ft-ra, mindenféleképpen egy
próbálkozást megér, hogy megnézzük, hogy ez mennyi bevételt hoz nekünk.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Tavaly év végén a MTE TAO-s pályázat
kapcsán próbáltunk olyan cégeket keresni, akik helyi telephellyel rendelkeznek. Milliárdos forgalommal találtunk egy olyan céget, amely a mai napig Mezőkovácsházán adót
nem fizet, bár nem itt van a székhelye, de van itt egy telephelye.
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K á l m á n András képviselő: Polgármester úr kért egy kimutatást az eddigi nyertes
vállalkozóknak a listájáról. Összesen eddig volt a vállalkozók részéről 19 nyertes pályázat, 611 millió Ft összegben, ami csak GINOP pályázat.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ha egy vállalkozónak telephelye vagy fióktelepe van Mezőkovácsházán akkor már keletkezik adófizetési kötelezettsége.
P a p p Zoltán képviselő: A vállalkozókat visszamenőlegesen szólítsuk fel az adó
megfizetésére.
V a r g a Gusztáv polgármester: Amikor az adók behajtásáról kapunk tájékoztatást,
akkor az adós kollégák térjenek ki erre, hogy hány adatot kaptak, hasznosítható volt-e
ez és származott-e ebből tényleges bevétel.
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot azzal a
kiegészítéssel, hogy maximum bruttó 200 eFt-ot biztosítsunk a cégfigyelés és cégháló
szolgáltatásokra, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Opten Informatikai Kft. adatbázisának (vállalkozásfigyelő, adózás) megrendelése
81/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megrendeli az Opten Informatikai Kft. önkormányzati vállalkozás-figyelés, kapcsolati hálózatmodul
szolgáltatást maximum bruttó 200.000,- Ft éves díj öszszegben. A díj fedezeteként az általános célú tartalékot jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert a megrendelőlap szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 20. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
népkonyha bevezetésével kapcsolatos tájékoztatás tárgyában készült.
A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség egy népkonyha – mint szociális szolgáltatás – bevezetésével kapcsolatban kereste meg Önkormányzatunkat. Célja a szociálisan rászorultaknak alkalmi jelleggel, helyben fogyasztással legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása. Nekünk egy olyan ingatlant kell felajánlani, amely alkalmas az étkeztetés helyszínéül. Egyeztetések alapján az Alkotmány utca 48. szám alatti ingatlant jelöltük meg, annak akadálymentesítését is vállalva.
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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 határozati javaslatot javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Népkonyha célra az Alkotmány u. 48. sz. alatti ingatlan felajánlása, akadálymentesítése
82/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség szociálisan rászorult személyek részére alkalmi jelleggel, napi
egyszeri meleg étkezést biztosító törekvésével és partnerként részt kíván venni a kezdeményezésben.
Az étkeztetés lebonyolításának helyszínéül felajánlja a
Mezőkovácsháza Alkotmány u. 48. (Mezőkovácsháza 860
hrsz.) szám alatti ingatlanát, melynek szükség esetén akadálymentesítését vállalja.
Határidő: márciusi soros ülés
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett felhívások
tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A bizottság az előterjesztést információ hiányában levette
napirendjéről.
V a r g a Gusztáv polgármester: Átadom a szót Kálmán András képviselőnek.
K á l m á n András képviselő: Átdolgozásra került az előterjesztés, amelyben 3 határozati javaslatot fogalmaztunk meg.
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Az 1. sz. határozati javaslat arról szól, hogy maga az önkormányzat nyújtana be turisztikai pályázatot. A 2. sz. határozati javaslatban a Kalocsa Róza Kft. nyújtott be pályázatot, szintén turisztikára. A 3. sz. határozati határozat pedig arról szól, hogy összesen 2
millió Ft önerőt biztosít az önkormányzat a LEADER projektek benyújtásához. 10 db
pályázatról van szó, de ebből mi kettőt nevesítettünk.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Fürdő eszközbeszerzésére pályázat benyújtása (önkormányzat)
83/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a LEADER helyi akciócsoportok által
meghirdetett helyi felhívások keretében 2. célterület VP619.2.1.-49-12-17 kódszámon a Borostyán Kemping és
Strandfürdő eszközbeszerzésére pályázat benyújtásáról
dönt.
A pályázat összköltsége 2.200.000 Ft, melynek 10 %-os
önerejét, bruttó 220.000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú
tartalék terhére.
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a
pályázati dokumentáció aláírására és a pályázat
benyújtására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Fürdő eszközbeszerzésére pályázat benyújtása (Kalocsa Róza Kft.)
84/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy gazdasági társasága, a Kalocsa
Róza Nonprofit Kft. a LEADER helyi akciócsoportok által
meghirdetett helyi felhívások keretében 2. célterület VP6-
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19.2.1.-49-12-17 kódszámon a Borostyán Kemping és
Strandfürdő eszközbeszerzésére pályázatot nyújtson be.
A pályázat összköltsége 2.200.000 Ft, melynek 10 %-os
önerejét, bruttó 220.000 Ft-ot biztosít átengedett pénzeszközként a fejlesztési célú tartalék terhére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Jankó Erzsébet ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: LEADER fejlesztési pályázatokhoz önerő biztosítása
85/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívások keretében az önkormányzati fejlesztési célokhoz kapcsolódó egyéb benyújtott helyi pályázatok
önerejére 2.000.000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú tartalék
terhére.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodások és a támogatói okiratok aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely a megváltozott munkaképességű foglalkoztatott bérkiegészítésének jóváhagyása
tárgyában készült.
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem
javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Bizottság a határozati javaslatot javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
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határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Megváltozott munkaképességű dolgozó bérének kiegészítése
86/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul egy fő megváltozott munkaképességű
munkavállaló bérének 47.000 Ft/hó kiegészítéséhez hat
hónapon keresztül, összesen 282.000 Ft összegben.
A bérkiegészítés fedezetét az általános célú tartalék képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző

BEJELENTÉSEK
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek bejelentése?
S z ű c s Judit képviselő: Papp Zoltán képviselő társamnak hálás vagyok azért, hogy
nem áll fel ebből a képviselői székből és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökeként ezt a magas színvonalú munkát a megnövekedett feladatai mellett is el fogja látni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem a Bizottságtól, hogy az Ügyrendet vizsgálják
felül, hogy a leghatékonyabban tudjon a bizottság dolgozni akkor is, ha a bizottság elnöke nem tud a rendkívüli üléseken jelen lenni.
K á l m á n András képviselő: Több éve próbálkozunk a Katolikus templom belterének a felújításával. A felújítás: a bejárattól a szentélyig, a belső szigetelés, akadálymentesítés a hátsó részen. Ha marad pénz, a belső padozat a fűtési rendszerrel együtt felújításra kerülhet.
V a r g a Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a Képviselő-testület nyílt ülését 16 óra 30 perckor bezárom.
K.m.f.
Varga Gusztáv
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

Zábrák Istvánné
jkv. hitelesítő

