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

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

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

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 

Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán    műszaki irodavezető  
Zatykó Attila   költségvetési irodavezető-helyettes  
Kovalik Angéla  Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Köz-

pont intézményvezetője  
Pap Csaba  Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 

Kft. ügyvezető igazgatója 
Havancsák Piroska   pályázó  
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezetője 
Jankó Erzsébet   Kalocsa Róza Kft. ügyvezető igazgatója 
Kiss Ilona    köztisztviselő 
Kása Zsanett   Gyermekvédelmi Szolg. munkatársa 
Ádám Andrásné  Kalocsa Róza Kft. FEB. elnöke  
Szekeres Lajos   MEZTEP Kft. FEB. elnöke   
Hegedűs Béla   erdészeti szakirányító 
Halápi Imre    befektetők képviselője  
Bontovics Krisztián   
Lipták József  érdeklődő állampolgárok  

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző asz-
szonyt, Aljegyző asszonyt, intézményvezetőket, irodavezetőket, meghívott vendégeket.  
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A Képviselő-testület tagjainak létszáma 8 fő, tekintettel arra, hogy Dr. Fritz Izabella 
képviselő-társunk 2018. április 23-án, aznapi hatállyal lemondott települési önkormány-
zati képviselői tisztségéről.  
 
Megállapítom, hogy a 8 fő képviselőből 8 fő jelen van, a Képviselő-testület nyílt ülése 
határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Javaslom, hogy a korábban megküldött, és az ülés megkezdése előtt kiadott, 
- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, 
- a MikroVoks meghibásodott kijelző táblája, 
- a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, 2018. évi üzleti terve, 
- A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, 

és a programjainak támogatására (KAB-KEF-18-A/B) pályázat 
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  
   

131/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  
 
- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása, 
- a MikroVoks meghibásodott kijelző táblája, 
- a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2017. évi beszámo-

lója, 2018. évi üzleti terve, 
- a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) műkö-

dési feltételeinek biztosítására, és a programjainak tá-
mogatására (KAB-KEF-18-A/B) pályázat 

 
tárgyában készült előterjesztéseket a Képviselő-testület je-
len ülése napirendjére vette.   

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

 
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   
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132/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. április 26-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 végrehajtásá-

ról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, ta-
nácskozásokról 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
2.) Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének 

megalkotása, a pénzmaradvány elfogadása 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
3.) Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 

Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
4.) Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és 

gyermekek napközbeni ellátásainak éves átfogó 
értékelése 
Előadó: Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 

elnöke, Kovalik Angéla intézményvezető, 
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető,  
Schultzné Lipták Barbara bölcsődevezető 

 
5.) A Kalocsa Róza Kft. egyszerűsített éves beszámolójának 

és a Településgazdálkodási Kft. éves beszámolójának 
elfogadása 
Előadók: ügyvezetők 

 
6.) A Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott feladatok 

ellátásáról 
Előadó: Jankó Erzsébet ügyvezető 

 
7.) Az ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálata  

Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
8.) Előterjesztések 
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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: Második alkalommal sikerült megszerveznünk a kari-
tatív napot, mely keretén belül 61 család 160 tagját különböző juttatásokban tudtuk ré-
szesíteni. Az önkormányzat segélykeretéből az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizott-
ság elnökének egyetértésével 200 eFt-ot fordítottunk erre a célra. A Humán Szolgáltató 
Központ igyekezett tartós élelmiszert vásárolni számukra. A közfoglalkoztatottak által 
megtermelt tojásból is kaptak, valamint ruhaneműt osztott az Adományok Háza. Játé-
kokat osztott a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány. A szer-
vezők tevékenységét önkéntes munkások, gimnázium tanulói illetve Vöröskeresztes ak-
tivisták segítették. A szervezők javaslatára augusztus 20-a előtt is még egy ilyen alkal-
mat meg fogunk szervezni.  
 
A rászoruló személyeket támogató operatív program keretén belül december óta, havon-
ta kapnak csomagot a legjobban rászoruló kismamák, akiknek 3 évesnél fiatalabb gyer-
mekük van, alkalmanként 12 kg-os tartós élelmiszercsomagot. Volt már arra is példa, 
hogy másfajta, gyermekneveléshez szükséges eszközöket is kaptak.  
 
Most először volt az, ebben a hónapban, hogy 100 nyugdíjas vagy rehabilitációban ré-
szesülő személy kapott támogatást, személyenként 10-10 eFt értékű tartós élelmiszer-
csomagot. Ez háromhavonta fog megismétlődni, 3 éven keresztül, összesen 12 alka-
lommal fognak kapni ezek a személyek támogatást.  
 
Megkezdtük a készülődést a szupermaratoni futóversenyre. Már volt egy egyeztetés a 
szervezők között. Egy tanító néni és egy-két lelkes szülő szervezésében gyerekek is el-
kezdték a felkészülést.  
 
Delegációval jártam Máriaradnán. Máriaradna közelünkben lévő kegyhely, korábban a 
II. világháborút követően az itt élő katolikusok zarándokhelye volt. Egy civilekből álló 
delegáció keresett meg engem, hogy felfedezték, hogy ott van egy mezőkovácsháziak 
által 1914 óta gondozott stáció a keresztúton. Ennek a karbantartására kértek bennünket, 
illetve, hogy ismertessük meg ennek a stációnak a történetét a mezőkovácsháziakkal va-
lamint, elevenítsük fel a búcsújárásnak a hagyományát. Az út célja az volt, hogy a lippai 
polgármesternek és a máriaradnai kanonokúrnak bemutatkozzunk és elmondjuk a szán-
dékunkat. Az elkövetkezendőkben a könyvtárvezetője össze fog állítani egy tájékoztató 
anyagot Máriarandnáról. Megismertetjük civil szervezetekkel, a gyermekekkel rendha-
gyó könyvtári órákon. Az október 8-i búcsúra, - ekkor volt a hagyományos vidéken 
élőknek a búcsúja, - segítünk szervezni egy zarándoklatot a máriaradnai kegytemplom-
hoz.   
 
Délelőtt voltunk Jegyző asszonnyal Orosházán, ma vette át mandátumát Simonka 
György képviselő úr. Képviselő úr 21312 szavazatot kapott és tulajdonképpen a köszö-
netről szólt szinte az egész beszéde.  
 
Az orosházi járásban és a mezőkovácsházi járásban 4 orvosi ügyelet működik. Koráb-
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ban kötöttünk egy együttműködési megállapodást, hogyha valamilyen baj volna vala-
melyik körzetben, akkor a másik körzet kisegíti. Tegnap elkezdtük az egységesítés irá-
nyába ható egyeztetést.  
A délelőtti orosházi Társulási ülésen még két olyan témakör merült fel, amiben együtt 
kellene működnünk. Az Orosházi Kistérségi Társulás intézményt üzemeltet, így látják 
el a Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak a feladatát. Nagyon jól működik náluk a 
jelzőrendszeres segítségnyújtás.  
 
Van-e kérdés, vélemény az írásos beszámolókkal és a szóbeli kiegészítésemmel kapcso-
latban?  
 
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: Határozatok végrehajtása, bejelentésekre adott válaszok elfogadása  

   
133/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 72/2018. (II. 28.), 76/2018. (II. 28.), 77/2018. 
(II. 28.), 80/2018. (II. 28.), 81/2018. (II. 28.) 82/2018. (II. 
28.), 96/2018. (III. 22.), 103/2018. (III. 22.), 107/2018. 
(III. 22.), 12/2018. (III. 22.), 113/2018. (III. 22.), 
114/2018. (III. 22.), 115/2018. (III. 22.) sz. kt. határozatok 
végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két 
ülés közötti tevékenységéről valamint a testületi és bizott-
sági üléseken elhangzott bejelentésekre adott válaszokról 
szóló beszámolókat elfogadja.  

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében változáso-
kat lesz szükséges eszközölni, tekintettel arra, hogy több olyan döntést fog meghozni a 
Képviselő-testület, melyeket rövid időn belül továbbítani lesz szükséges.  
 
Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely Kiss Ilona munkájának elismerése tár-
gyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
taikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elfoga-
dásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
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.  
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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: Kiss Ilona köztisztviselő munkájáért elismerés  
 

134/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete ezúton megköszöni és elismeri Kiss Ilona főmun-
katárs 40 éven keresztül végzett elkötelezett, lelkiismere-
tes köztisztviselői munkáját. 
A nyugdíjas évekhez jó egészséget, nyugodt életet kíván. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
K i s s   Ilona köztisztviselő: Tisztelt Polgármester úr, Képviselő-testület. Nagyon fur-
csa meghívottként a testületi ülésen részt venni. Mindannyitoknak köszönöm szépen az 
ajándékot és kívánok nagyon jó egészséget, családotok körében boldogságot, a munká-
tokban nagyon sok sikert. Köszönöm.  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az elmúlt két hónapban Alpolgármester úrral, Sóki 
Zoltán műszaki irodavezetővel és egy befektetői csoporttal tárgyalásokat folytattunk a 
strandfürdő, a kemping, a turisztikai célra hasznosítani kívánt terület valamilyen módon 
idegenforgalmi célú hasznosítása érdekében.  
Köszöntöm Halápi Imrét a befektetőknek a képviselőjét és át is adom a szót.  
 
H a l á p i   Imre befektetők képviselője: Az alaptevékenységünk palacsintagyártás. 
Van egy befektetésünk sóval foglalkozó cégben és építünk lakásokat Budapesten. Ebből 
a lakásépítési szekcióból kívánunk részben átnyergelni a turizmus, vendéglátás, szállo-
daipar felé. Egy pici bástya Gyopárosfürdőn már megvalósult, a Napsugár Hotel. Azon 
a vonalon, amit mi majd a végcélként kitűztünk, hogy az Alföld déli részében kizárólag 
gyógyvizes területeken építünk, vagy vásárolunk szállodákat és működtetünk szállodát, 
és ha kell strandot, és emellett olyan szolgáltatásokat is, mint például a balneo sóterápia, 
egyéb olyan gyógyászati szolgáltatások, amelyek ha a szabadpiacon megállják a helyü-
ket, akkor ezt követően a TB finanszírozási köre is bele épülhet egy plusz árbevételi le-
hetőségként.  
Már többször megtekintettük a strandfürdőt. A környezet nagyon szép, a mögötte lévő 
erdő csodálatos, a lehetőség nagyon jó. Gyopárosfürdőn a vendégek több mint 10 %-a 
az erdélyi területről jönnek és 5-10 % között pedig a szerbiai területről.  
 
Nagyon nehéz ilyen rövid szezon alatt pozitívan működtetni egy fürdőt. Az 
együttműködés, amely egy bérleti formában létre jöhetne, a mi célunk is az, hogy azok 
mellett a szolgáltatások mellett, amivel bővítve kell üzemeltetni a fürdőt, előbb-utóbb 
téliesíteni kell, mert az egész évi működtetésben van meg az esélye annak, hogy ez 
pozitívan működjön. Ha egy bérleti szerződés létre jöhet az önkormányzattal, akkor 
mindenképpen építeni kell egy éttermet erre a területre, mert igényelni fogja. A 
területen egy kölcsönzőt szükséges kialakítani, amely nyugágyat, napágyat tudna 
biztosítani, valamint hírlapot árusítót, könyvárusítót, egy lángosost, egy büfét 
biztosítani, amely ki tudná szolgálni a vendéget. Ahol gyógyvíz van mi maximum 5 



 7 

szállodást, stranddal üzemeltetni kívánunk. A régió a Dél-Békés, Békés, Csongrád és 
Szolnok megye lenne, maximum 4 csillaggal. Az Önök kezelésében lévő erdő, alkalmas 
egy földön lévő kalandpályára, ami arra is alkalmas, hogy egy-egy cégnek a 
rendezvényén ott legyen. A szállodában a békési termékek a reggelinél külön meg 
vannak jegyezve. A helyi termelőktől kívánunk vásárolni. Egy egységes arculatot 
kívánunk ebben megjelentetni, hogy a helyi termékek ott legyenek külön asztalon, 
amiből válogathatnak reggel a vendégek. Az sem titkok, hogy minden egyes 
szállodánkban szeretnénk azt, hogy akinek ízlik valamelyik reggelinél felszolgált 
élelmiszerünk, akkor a vendég megvásárolhassa a mini üzletünkben. Gyopárosfürdőn 
egy évben kétszer van disznóvágás.  
Tudom, hogy a fejlesztésükben szerepel egy tanuszoda létesítése, de ha ez 
együttműködik a stranddal, akkor a strandvendég, ha használja fürdőt, a nem iskolások 
által használt időpontokban, akkor oda plusz bevételt hozhat.  
Ha építünk egy éttermet a mai szabványoknak megfelelően, akkor az legalább 50-70 
vendéget le tud ültetni. A mi álláspontunk az, hogy szeretnénk megvásárolni ezt a 
területet, ezt a standot. Legyen egy bizonyos időszak, hogy el tudjuk dönteni, hogy 
élünk-e a vételi jogunkkal. Megpróbáljuk azokat a pályázatokat benyújtani, amelyek ezt 
a térséget érintik. Itt három ilyen van, az egyik a Kisfaludy Program, amely érintette a 
Fertő-tót, Tisza-tót. Jövőre ez ide ér Békésbe is. Ha a vendéghez a saját nyelvén tudunk 
legalább köszönni, megszólalni, az pluszt jelenthet. Azokat a programokat, amelyek a 
városnak, a környéknek is fellendülést hozhat, ismertséget, azt közösen kellene 
reklámozni, promotálni azokon a területeken ahonnan várható, hogy ide jöjjenek a 
látogatók.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A megbeszélések alkalmával megemlítettük a 
Járóbeteg Szakellátónkat, amelynek a vezetésével jól együtt tudna működni a 
strandfürdő, akkor az még plusz lehetőségeket hozhat. Ez önmagában munkaerőt is 
generálna.  
Lehet, hogy egy opcionális vételi ajánlatot teszünk, aminek az lesz a folyamata, hogy 
felértékeltetjük az ingatlant. Tisztában vannak Halápi úrék, hogy nekünk a 
strandfürdőnkre költeni kellett minden esztendőben, és ezt nem nagyon szeretnénk 
ezután. Abban maradtunk, hogyha a költségvetésünkben létrehoznánk egy olyan 
városmarketing csomagot, amelynek tartalmát közösen állítanánk össze, amely a 
strandot is ugyanúgy népszerűsítené, mint ahogy Mezőkovácsházát, akkor ezzel mi is 
hozzá tudnánk járulni ennek a beruházásnak a sikeréhez.  
 
Most már hivatalossá tesszük, hogy valóban folynak ezek az elképzelések. Véleményen 
szerint arra kellene felhatalmazni Alpolgármester urat és engem, hogy tovább folytassuk 
a tárgyalásokat. 
 
S z ű c s   Judit képviselő: Van-e olyan opció, hogy közös üzemeltetés, vagy maradna 
az önkormányzat tulajdonában a strand? A város a vételi összegen kívül mit tud még 
profitálni? Körülbelül hány munkahelyet teremtetne ez a befektetés?  
 
H a l á p i   Imre befektetők képviselője: Ha megállapodunk a vételi jogban és az csak 
kettő év múlva történik meg, akkor természetesen az inflációval növelt áron 
vásárolnánk meg az ingatlant.  
Nem kizáró ok, ha a strand nem kerülne eladásra. Csak ha építenénk egy szállodát és a 
strandot fejlesztenénk, mi történne akkor ha Önök bezárnák a strandot? Itt marad egy 
szálloda, attrakciók, strand nélkül. Abból sincs gond, hogyha csak a szálloda alatti 
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területet vennénk meg és mi üzemeltetjük a strandot, de ha Önök bezárják akkor a 
kifizetik a beruházásainkat.  
Azt gondolom, hogyha a téliesített fürdőben gondolkodunk, akkor minimum 50 főt 
lehetne foglalkoztatni, akik közül minimum 5 főnél több vidéki nem lesz.  
 
S ü t ő   Lajos képviselő: 1976 óta figyelemmel kísérem a strandfürdőt. Bizony nyári 
időszakban 800 fő vendég is megfordult ennél a strandnál. Az elmúlt években ez a 
létszám lényegesen lecsökkent. Örülnék, ha a Járóbeteg Szakellátóval egy jó kapcsolat 
révén továbbra is lehetne a fürdőt üzemeltetni. Itt a reumatológián 3 hónapos a 
várakozási idő és nagyon sok beteg van.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Én vagyok közületek a legtájékozottabb, 
abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én beszéltem a legtöbbet azzal a körrel, 
akit érdekelhet a fürdő és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási kör. Ez az alkalom arra 
nagyon jó, hogy megismerje Mezőkovácsháza Város lakossága, hogy mi folyik a 
háttérben. Most nem az a kérdés, hogy milyen feltételekkel, hogyan adjuk el, hanem 
hogy van előttünk egy olyan befektetést megvalósítani akaró befektetői kör, akinek 
vonzó lehet a mezőkovácsházi fürdő. A 42 év alatt egyik testület sem tudott jelentősen 
hozzá tenni ehhez a fürdőhöz. Mindig csak annyit, hogy működjön. Amit most 
hallottunk ehhez képest nagyon jelentős lehet. Azt szeretném kérni a testülettől, hogy 
azt a felhatalmazást kapja meg Polgármester úr és én, hogy folytassuk ezeket a 
tárgyalásokat. Körülbelül mikorra tervezik magát a mezőkovácsházi fürdővel 
kapcsolatos egyeztetések további folytatását, és amennyiben az egyeztetés eredménnyel 
jár, akkor mikor lehet arról szó, hogy bármi is elkezdődjön? 
 
H a l á p i   Imre befektetők képviselője: Ha a testület azt mondja, hogy az 
egyeztetéseket folytatni lehet, akkor elkezdhetjük a jövő hét utáni héten. Hogy a jövő 
évi szezon nyitható legyen, április közepétől, és ahhoz megépüljön egy étterem és 
mindenféle szolgáltatás, akkor körülbelül szeptemberben, amikor Önök bezárnak, 
onnantól át kellene venni, az engedélyeket megkérni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Területi Operatív Programban nem osztottuk ki 
még a turizmusra szánt forrást. Ott is majdnem 2 milliárd Ft értékű pénzeszköz van, ami 
a mi kistérségünkre van lehatárolva.  
 
Javaslom, hogy a testület adjon felhatalmazást Csepreghy Elemér alpolgármester úrnak 
és nekem, hogy a Halápi Úrral és munkatársaival egyeztessünk tovább. Két hét múlva 
egyeztetünk egy időpont és megbeszéljük, hogy kinek mi legyen a feladata, ki fog 
keresni értékbecslőt, tanuszoda kérdésben kell egyeztetéseket folytatnunk.  
 
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: Fürdő továbbhasznosítására felhatalmazás  
  

135/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a Borostyán Strandfürdő és Kemping 
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üzleti vállalkozásába adását.  
 
Felhatalmazza a polgármestert és Csepreghy Elemér 
alpolgármestert, hogy Halápi Imrével további egyeztető 
tárgyalásokat folytasson a létesítmény hasznosításáról.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
    Csepreghy Elemér alpolgármester  

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 11. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az 
erdészeti terv elkészítése tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p      Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra ja-
vasolja a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a kapcsolattartásra kijelölt 
személyek Sütő Lajos főkertész és Sóki Zoltán műszaki irodavezető legyen.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Átadom a szót Hegedűs Béla erdészeti szakirányító 
úrnak.  
 
H e g e d ű s   Béla erdészeti szakirányító: Az ajánlat, amit tettem Önök felé, mindent 
betakar, az erdészeti terv elkészítését, beadása a hatóság felé, a végrehajtásban esetleg a 
közreműködés, szakmai irányításokat tudok adni. A végrehajtás után szintén dokumen-
tálni kell azokat az eseményeket, amelyek történtek, és a hatóság felé jelezni kell, hogy 
megtörtént, szakszerűen, az erdő érdekében történt minden.  
Ez a terv 1 éves fakitermelési tervre szól. Az Önök 10 éves üzemterve még érvényes, 
2013-ban készült, 2023-ban fog lejárni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával, 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: Hegedűs Béla megbízatása erdészeti terv készítésével   
 

136/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza Hegedűs Béla erdészt az erdészeti terv 
elkészítésével, erre bruttó 217.696,- forint munkadíjat és a 
járulékok összegére 41.145,- biztosít melyre a környezet-
védelmi alap, nyújt fedezetet. 
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Az önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt sze-
mélyek: Sütő Lajos főkertész és Sóki Zoltán műszaki iro-
davezető.  
 
A megbízási szerződés megkötésével, megbízza a polgár-
mestert. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában ké-
szült.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolja 
a határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázat elkészítésére 
kérjük fel a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulást. A pályázat készítésének díja 50 
eFt, melyre fedezetet az általános célú tartalék nyújtana.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával, 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: Védőnői Szolgálat épületének felújítására pályázat benyújtása  
 

137/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megneve-

zésű pályázatra, ezen belül a Kötelező önkormányzati fel-

adatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcéljára, 

azon belül is az egészségügyi alapellátást szolgáló (házi-

orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épü-

let vagy helyiség fejlesztése, felújítása kiírásra.  

 
A pályázat keretében a "Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 

38. sz. alatti Védőnői Szolgálat épületének felújítása" 
megnevezésű pályázat benyújtásáról dönt.  
 
A pályázat összköltségvetése 29.920.000.- forint, melyből 
85 %-os támogatási intenzitás mellett 25.432.000.- forint 
az igényelt támogatás. A program lebonyolításához szük-
séges 4.488.000.- forint önerőt a Képviselő-testület a fej-
lesztési célú hitelből biztosítja.  
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A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére felkéri a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulást. A pályázat 
elkészítésére 50 eFt-ot biztosít az általános célú tartalék 
nyújt.  
 
A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli 4. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítá-
sára, és a programjainak támogatására (KAB-KEF-18-A/B) pályázat tárgyában készült.  
 
K á l m á n    András képviselő: Április 30-ig kell benyújtani a pályázatot. Úgy gondo-
lom, hogy kaptunk egy jó mintaanyagot a szarvasiaktól. Ebből a projektből tudtuk an-
nak idején Zacher Gábor és csapatát meghívni, ami nagyon jó előadás volt.  
Bízom benne, hogy a projektet megnyerjük és újból el tudjuk indítani a KEF-et.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javasolom a határozati javaslat elfogadását, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a pályázat elkészítésére kérjük fel a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulást. A pályázat készítésének díja 20 eFt, melyre fedezetet az általános célú tarta-
lék nyújtana.  
 
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: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére pályázat  
 

138/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság által kiírt „A Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosításá-
ra, és a programjainak támogatására” című, KAB-
KEF-18-A/B pályázatnak „B” kategóriájában megfogal-
mazott célok támogatására 500.000.-Ft pályázati összegre. 
Vállalja a 10 % kötelező önrész biztosítását és a pályázati 
díj megfizetését az általános célú tartalék terhére. 
 
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére felkéri a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulást. A pályázat 
elkészítésére 20 eFt-ot biztosít az általános célú tartalék 
nyújt.  
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Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. április 30. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási 

rendeletének megalkotása, a pénzmaradvány 
elfogadása 

 
   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv  

   polgármester 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet elfo-
gadni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ha-
tározati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben írt 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: Pénzmaradványok elfogadása  
  

139/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 
évi maradványát 319.703.275,- Ft összeggel hagyja jóvá.  
 
A Képviselő-testület az intézmények 2017. évi maradványát az intézmények 
beszámolójában lévő feladatok megvalósítására az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
alaptevékenység kötelezettséggel terhel maradványa 316.657.394,- Ft, az intézmények 
szabad, feladattal nem terhelt maradványa 3.045.881,-Ft. 
 
1./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának maradványa: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának alaptevékenységéből származó maradványa 
a beszámolás időszakban 306.329.171 Ft, mely összeg teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradvány felhasználását az alábbi 
táblázat mutatja be: 

Adatok Ft-ban 
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Megnevezés Személyi j. Munkaa
dói jár. 

dologi Felhalmozás Finanszíro
zási 

műveletek 

Össz. 

közmunkaprog
ram 

38.412.458     38.412.458 

Közműfejleszt
és 

   3.797.000  3.797.000 

ÁHT-n belüli 
megelőlegezés 
visszafizetése 

    15.859.713 15.859.713 

Pályázatok 41.883.000 8.061.000 34.400.000 163.916.000  248.260.000 
Összesen: 80.295.458 8.061.000 34.400.000 167.713.000 15.859.713 306.329.171 

 

2./ A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének 2017. évi 
maradványa  
 
A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének maradványa a 
beszámolás időszakában 760.097 Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással 
terhelt. 
A maradvány felhasználását az alábbi táblázat mutatja be: 

Adatok Ft-ban 

Megnevezés Személyi j. Munkaad
ói jár. 

dologi Össz. 

szállítói 
tartozások 

  760.097 760.097 

Összesen:   760.097 760.097 
 
3./ A Humán Szolgáltató Központ alaptevékenység maradványának elfogadása az 
alábbiak szerint: 
 

Az intézmény 2017. évi működési célú maradványa 12.079.414 Ft. Az 

összegből kötelezettséggel terhelt maradvány 9.568.126 Ft. Ez az összeg tartalmazza 

az OEP 576.522 Ft maradványát is. 

 

A pénzmaradvány teljes összege tervezésre került a 2018. évi költségvetésben. 

 

 

megnevezés 
 

Személyi j. Munkaadói dologi Összesen 

OEP          259 863             75 779            240 880        576 522 
TOP-5.2.1-15 pályázat         8 991 604      8 991 604 
kötelezettséggel terhelt 

összesen 
        259 863             75 779         9 232 484      9 568 126 

szabad maradvány      2 511 288   2 511 288   
Pénzmaradvány összesen          259 863                  75 779      11 743 772    12 079 414 
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4./ A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alaptevékenység maradványának elfogadása 
az alábbiak szerint: 

Pénzmaradványa az intézménynek a beszámolás időszakában 367.644 Ft lett, 
mely teljes egészében szabad maradvány. A pénzmaradvány tervezésre került a 2018. 
évi költségvetésben, dologi kiadásokra használható fel. 
 
5./ A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár alaptevékenység maradványának 
elfogadása az alábbiak szerint: 
 
A Könyvtár 2017. évi pénzmaradványának összege 166.949 Ft, teljes egészében szabad 
maradvány, amely betervezésre került a 2018. évi költségvetésbe, dologi kiadásokra 
használható fel. 
 
Határidő a 2018. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre: a következő 

költségvetési rendelet-módosítás 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza 
meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 

9/2018. (V. 02.) sz. önkormányzati rendeletet 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2017. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzések tapasz-

talatairól 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szilbereisz Edit 

jegyző 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a 2017. évről szó-
ló éves belső ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal javasolja 
elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határo-
zati javaslatot mellékletével együtt, 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: Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 2017. évi 
 

140/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2017. évről szóló éves belső ellenőrzési jelen-
tést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi és gyermekek 
napközbeni ellátásainak éves átfogó 
értékelése 

  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Zábrák Istvánné bizottsági elnök, valamint 

Kovalik Angéla, Szedlacsekné Farsang Margit 
intézményvezetők, Schultzné Lipták Barbara 
bölcsődevezető 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Jelen voltam a jelzőrendszer éves értékelő ülésén, 
ahol elhangzott, hogy a jelzőrendszer legtöbb tagja jól végzi a munkáját, viszont kriti-
kákat is hallhattunk. Ezek a kritikák a háziorvosok alacsony szintű együttműködésére 
vonatkozott. A háziorvosoktól segítséget kérünk abban, hogy a jelzőrendszer munkájá-
ban illetve az éves konferenciáknak a munkájában vegyenek részt.  
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Az óvodavezető beszámolójában két fontos adat is szerepelt, 
amire az egyik esetében kértük az Országgyűlési Képviselő Úr segítségét, hogy amikor 
10 napnál többet hiányzik a bölcsődés, akkor abban a hónapban nem kap támogatást. 
Ebben sikerült-e valamit lépni?  
 
Különbség van a felszerelési tárgyak beszerzése, felszerelési jegyzéke esetében, a mini 
bölcsődék és az önkormányzati bölcsődék tekintetében. Ez egy újabb olyan kérés lehet-
ne az Országgyűlési Képviselő Úr felé, hogy ezt a hátrányos megkülönböztetést tudja-e.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Arra kérem az óvodavezetőt, hogy ezt a két kifogást 
továbbítsuk Képviselő úrnak, hogy próbáljon ez ügyben eljárni.  
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Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslat-
tal, 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: Gyermekjóléti beszámoló elfogadása 
 

141/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat gyermekjóléti alapellátásai ke-
retében biztosított gyermekjóléti szolgálat és bölcsőde 
személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai 
munkájának éves átfogó értékeléséről készült beszámolót 
megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a szak-
embereknek a beszámolási időszakban végzett munkáju-
kért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Kft. egyszerűsített éves 

beszámolójának és a Településgazdálkodási 
Kft. éves beszámolójának elfogadása 

  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Jankó Erzsébet és Pap Csaba  

ügyvezetők  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Először az 5a. jelű előterjesztést javaslom tárgyalni, 
mely a Kalocsa Róza Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ha-
tározati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Átadom a szót FEB. elnökének.   
 
Á d á m   Andrásné FEB. elnök: A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló jelenlétében 
megtárgyalta a Kft. 2016. évi pénzügyi beszámolóját, és javasolja a Képviselő-
testületnek azt elfogadni.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, 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: Kalocsa Róza Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolója 
 

142/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. 
év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi adatokkal 
elfogadja: 

- egyező Eszköz-Forrás oldal: 22.419e Ft 
- adózott eredmény:                     565e Ft   

 
Az eredmény felhasználása: Az adózott eredményt a Kft. 
az eredménytartalékba helyezi, közhasznú tevékenységére 
fordíthatja. Osztalék kifizetés nem lesz. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  

            Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az 5b. jelű előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2017. évi egyszerűsített pénzügyi beszá-
molója tárgyában készült.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javas-
latot az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni:  
- a Mérlegben a 40. sor összege 928 eFt,  
- az Eredménykimutatás 3. sora 1.137 eFt, a III. sor 33.568 eFt, 
- A 12. oldalon a tevékenységi körökből törlésre kerül a strand-kempingüzemeltetés, és 
helyette bejön az ipari park üzemeltetés. 
- A 13. oldalon 2017. 07. 01-től a számviteli szolgáltatási feladatokat a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal látja el. A regisztrációs szám: 143184 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Átadom a szót a Kft. Felügyelő Bizottsága elnöké-
nek.  
 
S z e k e r e s   Lajos FEB. elnöke: A független könyvvizsgálói jelentésben az alábbiak 
olvashatók:  
„Véleményem szerint a melléklet egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós 
képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 
valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Ma-
gyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban”.  
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A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló jelenlétében megtárgyalta a Kft. 2016. évi 
pénzügyi beszámolóját, és javasolja a Képviselő-testületnek azt elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 
annak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által ismertetett kiegészítésével 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: Településgazdálkodási Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolója 
 

143/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
2017. év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi ada-
tokkal elfogadja: 

- egyező Eszköz-Forrás oldal: 15.479e Ft 
- adózott eredmény:                         28e Ft   
 

A Képviselő-testület az adózott eredmény eredménytarta-
lékba történő helyezéséről dönt. Osztalék kifizetés nem 
lesz. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  

Pap Csaba ügyvezető 
 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott 

feladatok ellátásáról 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Jankó Erzsébet ügyvezető  
 
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 java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Átadom a szót a Felügyelő Bizottság elnökének.  
 
Á d á m   Andrásné FEB. elnök: A rendezvények száma és a színvonalának minősége 
is emelkedett. Bízunk abban, hogy ez folyamatos lesz. Ismét szóba került a marketing 
tevékenység hatékonysága, amelyre felhívtuk az ügyvezető asszony figyelmét. Nyilván 
kiemelten ebben az évben ezzel foglalkozik, hiszen az egyik FEB. ülés anyag is erről 
fog szólni 2018-ban.  
A Felügyelő Bizottság a szakmai beszámolót megtárgyalta és javasolja a Képviselő-
testületnek azt elfogadni.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Ez egy nagyon tartalmas beszámoló, ami hűen tükrözi azt a 
magas színvonalú munkát, amit a Kft. végzett. Egy észrevételem lenne csak, hogy a 
januári munkatervet a testület azért nem fogadta el, mert a 3 éve kért táblázati formát az 
ügyvezető asszony nem alkalmazta. Ezért februárban az ügyvezető asszony beadott egy 
olyan munkatervet, amelyben még a három oszlopot nem alkalmazta, de már volt kettő.  
Az ügyvezető asszony milyen megfontolásból mellőzte a táblázatot?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A 2018. évi munkaterv erre az évre vonatkozik. A 
2018-as teljesítésről szóló beszámolót fogja elkészíteni az ügyvezető asszony a 2018-
ban elfogadatott munkaterv alapján, illetve formai követelményei alapján. A 2017. évi 
munkatervét még a régi módon fogadta el a testület és a 2017. évben elfogadott 
munkaterv végrehajtásáról számolt most be.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Arra kérném az ügyvezető asszonyt, hogy jövőre is 
ezt az elvet gyakorold, a munkaterv alapján készüljön el a beszámoló, táblázatos formá-
ban.  
 
Van-e valakinek még kérdése, véleménye?  
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért a határozati javaslat-
tal, 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: Közművelődési feladatok ellátásáról beszámoló 
 

144/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közművelődési közszolgáltatónak átadott 
önkormányzati feladatok ellátásáról szóló szakmai 
beszámolót megtárgyalta, megállapítja, hogy az megfelel a 
közművelődési megállapodásban foglaltaknak. 
 
A közművelődési feladatokat ellátó Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a szervezet 
dolgozóinak a városban végzett kulturális és 
közművelődési munkáért. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok ügyvezetői javadalmazásának 
felülvizsgálta  

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Jankó Erzsébet és Pap Csaba  
      ügyvezető  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben írt 1. sz. és 2. sz. határozati javaslatok elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja 
mindkét határozati javaslatot elfogadni.  
 
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 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Pap Csaba alapbérének megállapítása  
 

145/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Pap Csaba, a Mezőkovácsházi Településgazdál-
kodási Kft. ügyvezetője személyi alapbérét 2018. május 1. 
napjától 10%-kal növeli, azaz bruttó 341.000 Ft/hó ösz-
szegben állapítja meg. A bérnövekmény összegével az ön-
kormányzati támogatás mértéke nem emelkedik. 

 
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 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Jankó Erzsébet alapbérének megállapítása  
 

146/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Jankó Erzsébet, a Kalocsa Róza Kulturális 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője személyi alapbérét 
2018. május 1. napjától 10%-kal növeli, azaz bruttó 
341.000 Ft/hó összegben állapítja meg. A bérnövekmény 
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összegével az önkormányzati támogatás mértéke nem 
emelkedik. 

 
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 
fürdő 2018. évi nyitvatartási rendjéről, a belépőjegy árakról és a lubickoló medence fű-
tési lehetőségéről tárgyában készült.  
 
Szolgáltatásbővítést is tervezünk, a büfé jobb körülmények között fog működni és plusz 
szolgáltatásokat is tervezünk. Ez indokolja a minimális jegyáremelést. A Gazdasági 
Program tárgyalásakor a lubickoló medence fűthetővé tételének megoldására is javasla-
tot tettünk. A mellékelt árajánlat alapján 798.195 Ft-ba kerülne. A bizottságok döntésé-
ben szerepelt, hogy a nyitva tartást szabályozzuk úgy, hogy hétköznap nem kellene 10 
órától nyitva tartani. Az ügyvezető asszony azt mondta, hogy ez nem jelentene plusz 
megtakarítást, mert a dolgozókat ki kell rendelni. A korábban, Szűcs Judit képviselő 
asszony által kezdeményezett "csobbanó csütörtök"”néven javasolt kezdeményezetti 
akció miért nem szerepel? Erre ígéretet kaptunk, hogy a végleges változatban szerepelni 
fog, egy 20 %-os kedvezményt adunk. Eddig 6 év alatt volt ingyenes a belépő, most 3 
év alatt lesz ingyenes a fürdő belépő. Illetve még elhangzott a bizottsági ülésen, hogy 
mivel szeptembertől át szeretnénk adni az üzemeltetést egy másik vállalkozónak, csak 
azokat a feladatokat végezzük el, amelyek az ő korszerűsítésüknek azután nem esnek 
áldozatul. A bizottsági ülés időpontjában még nem volt ismert, hogy a büfé működteté-
sére van-e szerződés. A Humán Szolgáltató Központ vállalja, amennyiben a büfé meg-
felelő módon kialakításra kerül, akkor ezt az évet elvállalják. Nagy rendezvények esetén 
bevonják azt a vállalkozót, akivel a Kft. ügyvezetője tárgyalt.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, ezért kérem ja-
vaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az 1. sz. határozati 
javaslatot, azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadni, hogy a „csobbanó csütörtök” kerül-
jön bevezetésre. A 2. sz. határozati javaslatot mellékletével együtt javasolja elfogadni.  
 
S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: A ma reggeli egyeztetéseken Alpolgármester úr 
azt mondta, hogy tesz javaslatot, hogy csak a minimális dolgok kerüljenek tervezésre a 
2018-as évben, amelyek nekünk nem jelentenek túlzott nagy költséget.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester:  Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Korábbi testületi ülésen Polgármester úr megbízott azzal a 
feladattal, hogy a környező települések és a hasonló adottságokkal rendelkező települé-
sek strandjait, a nyitva tartási időt és belépőjegy árakat tanulmányozzam, és ezzel kap-
csolatban mondjak ötletet. Összehasonlítva a Borostyán fürdő árait a következő észrevé-
teleket tenném. A legtöbb fürdőhelyen a csoportos kedvezmény nem 20 főtől, hanem 10 
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főtől jár és 10 és 15 % közötti engedményt adnak a fürdőben. A családi 1-es kategóriá-
ban a belépőnél a kettő felnőtt egy gyerek esetében olyan opció is szerepel, hogy egy 
felnőtt, kettő gyermek. Rendszeresen szerepelnek az éjszakai fürdőzések belépővel, 
900-1000 Ft-os összegben. Amikor úszótanfolyamra hozzák a szülők a gyerekeket, ak-
kor kísérőjegyet lehet venni, amely 100-200 Ft körüli összeg. A „csobbanó” vagy „csa-
ládi csütörtök” megnevezéssel vannak ilyen napok, 20-30 %-os árengedménnyel. Ne fe-
lejtsük el a gyereknapot, 14-18 éves korig van, ingyen vagy kedvezményesen. a nyitva 
tartási idővel kapcsolatban azt a megállapítást tenném, hogy hétvégén 10 órától van 
nyitva a strand 19 óráig, amikor még este 21 órakor világos van és 30 fok, élnék azzal a 
lehetőséggel, hogy hétköznap lehetne 12 órától 19 óráig nyitva és hétvégén pedig este 
21 óráig.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A Halápi úr által elmondottakkal kapcsolat-
ban, értelmetlennek tartok 800 ezer Ft-ot rákölteni a fűtésre. Az lenne a fő cél, hogy a 
legkevesebb költséggel végig vinni a három hónapot. Legyen nyitva a minimális szol-
gáltatásokkal, ami eddig is megvolt. Azt a pénzt, amit korábbi testületi ülésen oda ad-
tunk a büfé kialakítására, a 3,2 millió Ft-ot, amibe talán bele fér az elektromos problé-
ma, ami most kialakult, azt is elvenném. Elszámolnák a jelenlegi állapottal a Kft-vel, 
csak a minimális elektromos hálózatra költenék a pénztárhoz, és a büfét kialakítanám 
abba a faházba, amiben tavaly volt.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Ha úgy dönt a testület, hogy nem költ a medence fűté-
sére, akkor, mivel nem emelünk színvonalat, ne emeljük a belépőárakat sem.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy csak úgy fejlesszünk, 
hogy ha nem az lesz, hogy szeptemberben meg lebontják.  
 
K á l m á n   András képviselő: Úgy gondolom, hogy a mezőkovácsházi és a környék 
gyerekei nem ezt érdemlik.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A lubickoló medence fűtésével kapcsolatban 
megbíznám Sóki Zoltán irodavezetőt, hogy egyeztessen azzal, aki ezt az árajánlatot ad-
ta, hogy milyen jellegű megvalósítás lehet, ami később a medencének el tudja látni a fű-
tését. A nagymedencénél be van építve egy hőcserélő, amelyet nem is használnak. Ezzel 
a gyermekmedencét könnyedén fel lehet fűteni. Ezeket, a lehetőséget meg kellene vizs-
gálni.  
 
J a n k ó   Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője: 2017-ben az volt a kérés, hogy 
minden hónapban egyszer legyen éjszakai fürdőzés, aminek a strandfürdő eleget is tett. 
Úgy gondoltuk, hogy ebben az évben is megtesszük, három alkalom keretében, amikor 
ingyenes rendezvények vannak. Nem gondoltunk bevezetni még plusz 3 alkalmat, ami-
ért kell belépőjegyet fizetni.  
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság ülésén azt az ígéretet tettem, hogy 
amennyiben júliusban nagy meleg lesz, akkor hétvégenként hosszabb ideig fogunk nyit-
va tartani.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Tájékoztató táblán írjuk ki azt is, hogy kánikula estén  
pénteken, szombaton és vasárnap 20 óráig tart a nyitva tartás és legyen olyan tábla is, 
amit a fürdő bejárathoz kiraktok, hogy ma 20 óráig vagyunk nyitva.  
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A családos jegyek esetében az 1 felnőtt 2 gyermek, és a 2 felnőtt és 1 gyermek essen 
ugyanolyan kategória alá. Rábízzuk az ügyvezetőre, hogy bevezeti-e a kísérőjegyet, 
vagy ingyen engedi be a kísérőket. A gyermeknapot meghirdetjük, ebben kérni az óvo-
davezető és iskola segítségét. A csoportos kedvezményt csökkentsük 20 fő felettiről, 10 
fő felettire.  
A faház ahol eddig a büfé működött annak az alja el van korhadva és alatt helyezkedik 
el a szennyvízakna. Ezért a Humán Szolgáltató Központ vezetője azt mondta, hogy jobb 
lenne a kőépületben kialakítani a büfét, minimális szolgáltatással.  
 
K o v a l i k   Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: Úgy tudom a faház épülete 
is a kőépületből kapja az áramellátását. Hogyha ott földelés nincs, akkor a faházban sem 
lesz. Rendezvények alatt az ideiglenes lekötésekkel meg lehetne-e oldani?  
 
P a p   Csaba MEZTEP Kft. ügyvezetője: A faház áramellátását minimális költséggel 
meg tudjuk oldani. A főépületen kívül vinnénk áramot, amely védelemmel lenne ellát-
va.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Csak a büfének az elektromos kiépítése kö-
rülbelül 550 ezer Ft, a fehér épület esetében pedig 650 eFt lenne. A büféhez még szük-
ség bizonyos berendezés, amely körülbelül 800 eFt. Ez már 2 millió Ft, de még burkolni 
is kell stb. A vízforgató rendszerhez felraktak egy komplett, új elektromos dobozt, ami-
ben már van érintésvédelem. Onnan el lehet vinni a faházba elektromos áramot.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A medence fűthetővé tételével kapcsolatban legfel-
jebb akkora összeggel, ami a határozati javaslatban szerepel, biztosítunk, 798.195 Ft-ot. 
Megkérjük Sóki Zoltán műszaki irodavezetőt, hogy vizsgálja meg az olcsóbb megoldást 
ehhez képest.  
 
J a n k ó   Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője: Abban az esetben, hogyha nem va-
lósul meg a főépületben a büfé, akkor a homlokzatán a kicserélt ablakok miatt egy me-
szelést kellene végezni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Tehát csak 3 hónapról lenne szó, feljavítjuk a fahá-
zat, a kőépület raktározás céljára alkalmassá váljon.  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A lubickoló medencénél a hőcserélős megoldás a 
65 m2-es vízfelületre lett kidolgozva. Ha ezen a vízfelületen bővít az új üzemeltető, ak-
kor csak annyi a dolga, hogy ezt a hőcserélőt egy kicsit nagyobbra lecseréli. az összes 
többi gépészeti berendezés ugyanúgy szolgálja az új bővített medencét is. ha nem vál-
toztat lényegesen ezen a vízfelületen, akkor viszont ez ki fogja szolgálni az átalakított 
lubickoló medencét is.  
 
A 22/2018. (I. 25.) sz. kt. határozatban döntött a testület a fürdő büféjének a felújításá-
ról, ezt lenne szükséges annyiban módosítani, hogy most arról döntene a testület, hogy 
ezt a határozatot módosítja, hogy a büfé épület felújítását 2018. évben nem tervezi meg-
valósítani. Az eddig elvégzett munkálatokról tételesen el kell számolni a MEZTEP Kft-
vel. A pénztárhelyiség és a faház büfé szabványos elektromos ellátása valamint a faház-
büfé működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges munkálatok elvégzésével megbízza a 
MEZTEP Kft-t. a munkálatok pontos műszaki tartalmának és költségének egyeztetésé-
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vel megbízza a műszaki irodát, a MEZTEP Kft-t és a Mezőkovácsházi Humán Szolgál-
tató Központot. az eddig elvégzett és fentiek szerint még elvégzendő munkálatok költ-
ségére a fedeztet továbbra is biztosítja, azzal hogy a munkálatok elvégzéséről és a meg-
takarítás mértékéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A munkálatok elvégzésének 
határideje 2018. május 31.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, 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: Fürdő lubickoló medence fűthetősége  
 

147/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Borostyán strandfürdő szolgáltatási színvonalá-
nak emelése érdekében a lubickoló medence vizének fűt-
hetővé tételéről dönt. 
A fűtést biztosító hőcserélő berendezésre és annak besze-
relésére bruttó 798.195.- forintot biztosít fejlesztési célú 
hitelfelvétel terhére. 
 
A munkálatok megrendelésével és a vállalkozói szerződés 
aláírásával megbízza a polgármestert. 
 
Határidő: kivitelezésre: 2018. május 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, és 
javasolt módosításával, valamint 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: Fürdő, kemping belépőjegy árai  
 

148/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Borostyán camping és strandfürdő 2018. évi be-
lépőjegy árait a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a fürdő nyitvatartási rendjét az előter-
jesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Az árjegyzék és a nyitvatartási rend közzétételével meg-
bízza az üzemeltető Kalocsa Róza Nonprofit Kft. ügyveze-
tőjét. 
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Határidő: nyitásra értelem szerint 
Felelős: Jankó Erzsébet ügyvezető 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 22/2018. (I. 25.) sz. kt. határo-
zat, Sóki Zoltán műszaki irodavezető által javasolt módosításával, 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 módosítása 22/2018. (I. 25.)  
 

149/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 22/2018. (I. 25.) sz. kt. határozatát az alábbiak-
ban módosítja:  
 
A büfé épület felújítását 2018. évben nem tervezi megva-
lósítani. Az eddig elvégzett munkálatokról tételesen el kell 
számolni a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-
vel.  
 
A pénztárhelyiség és a faházbüfé szabványos elektromos 
ellátása valamint a faházbüfé működtetéséhez elengedhe-
tetlenül szükséges munkálatok elvégzésével megbízza a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-t.  
 
A munkálatok pontos műszaki tartalmának és költségének 
egyeztetésével megbízza a műszaki irodát, a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-t és a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központot. Az eddig 
elvégzett és fentiek szerint még elvégzendő munkálatok 
költségére a fedeztet továbbra is biztosítja azzal, hogy a 
munkálatok elvégzéséről és a megtakarítás mértékéről a 
Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A munkálatok el-
végzésének határideje 2018. május 31.  

 
A határozat módosításokkal nem érintett része változatlan 
tartalommal érvényben marad. 

 
Határidő: munkálatok elvégzésének határideje: 2018. má-

jus 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szak-
gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményvezetői pályázata tár-
gyában készült „Z” jelű előterjesztéssel kapcsolatban kérdezem Havancsák Piroska pá-
lyázatót, hogy hozzájárul-e a pályázatának a nyílt ülésen való tárgyalásához?  
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H a v a n c s á k   Piroska pályázó: Igen, hozzájárulok a pályázatom nyílt ülésen való 
tárgyalásához.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom felvenni a napirendi pontok közé a „Z” je-
lű, a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium intézményvezetői pályázata tárgyában készült előterjesztést.  
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: Előterjesztés napirendre vétele  
   

150/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, 
Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
intézményvezetői pályázata tárgyában készült „Z” jelű 
előterjesztést a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére 
vette.  

 
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 java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A Helyzetelemzés gazdasági részéhez lenne egy észrevéte-
lem. Olyan jövőképet tükröztél és állítottál fel, ami nagyon pozitív színben tünteti fel 
Mezőkovácsházát és térségét. Nagyon bízom benne, hogy ez a felvázolt kép mielőbb 
megvalósul, de az hogy több 100 család megélhetését fogják ezek a beruházások bizto-
sítani, kétségbe vonom.  
Ami számomra fontos, az intézményi kapcsolatrendszer. Mi a Gimnázium szomszédsá-
gában levő épületben dolgozunk. Polgármester úr mindig azt az elképzelést, azt a vá-
gyát fejezi ki, hogy a város összes intézménye összetartson, összefogjon, nemcsak al-
kalmanként, hanem mindig. Egyszer úgy fogalmazott, hogy a Gimnázium elszigetelve 
éli mindennapjait a városban és minden támogatást adjunk meg, hogy ez a távolság 
csökkenjen. A legjobb kapcsolatunk a Plesovszkiné Újfaluczki Judit idejében volt, ami-
kor egymás rendezvényeit rendszeresen látogattuk. Arra szeretnélek kérni, hogy nekünk 
ez az utolsó tanévünk lesz a III. sz. épületben, használd ki még ezt az 1 évet és ameny-
nyiben úgy látod, hogy olyan rendezvényeket valósítotok meg, amelyben mi is aktív 
résztvevői lehetünk, egészségnap, sportrendezvények, akkor mi is keresni fogunk ben-
neteket.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 
határozati javaslattal, 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: Havancsák Piroska gimnáziumi igazgatói pályázatának támogatása  
 

151/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Emberi Erőforrások Minisztere Békéscsabai 
Tankerületi Központ által a Békés Megyei Hunyadi János 
Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégium intézményvezetői állása betöltésére kiírt pá-
lyázatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 
alapján véleményezte.  
Az önkormányzatnak az intézményvezetői pályázattal 
kapcsolatos véleménye kialakításához minden szükséges 
információ rendelkezésére állt.  
A véleménye kialakítására 30 nap biztosítva volt. 
 
A Képviselő-testület támogatja Havancsák Piroska 5800 
Mezőkovácsháza Bem u. 1/a. sz. alatti lakos pályázatát és 
javasolja a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, 
Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
intézményvezetői állásának betöltésére.  
 
Határidő: az Előkészítő Bizottság értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 15. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
téli hó munkálatokhoz és síkosság mentesítéshez kapcsolódó túlóra tárgyában készült.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
P a p p      Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra ja-
vasolja mindkét határozati javaslatot.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Ahhoz képest, hogy mennyi panasz érkezett a lakos-
ság részéről, az összeget túlzónak tartom.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Ha extrém hó helyzet áll fenn, akkor a mi munkása-
ink és eszközeink nem elegendőek a hó eltakarítására. Megállapodás alapján több kül-
sős segítését kérjük. Ezt a segítséget kérte későn a Kft., azt gondolta az ügyvezető, hogy 
meg fognak birkózni a feladattal.  
 
S z é n ás i   István alpolgármester: A műszaki irodavezetővel és a Kft. ügyvezetőjével 
megbeszélést tartottam, hogy készíteni fogunk egy olyan tervet, amely megnyugtatóan 
fogja ezeket a helyzeteket kezelni. Ha kell akkor éjfélkor el kell indulni takarítani az 
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utakat. A Kft. ügyvezetője elmondta, hogy milyen gépekre lenne még szüksége a még 
hatékonyabb munka elvégzéséhez.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az a gép, amit a Kft. ügyvezetője felvetett, a só szó-
rására lesz alkalmas.  
Télen mindenkinek a téli viszonyokra kell felkészülnie. Télen havas a járda, csúszik. 
Mindenkinek a maga portája előtt el kell takarítania a havat. Az önkormányzatnak biz-
tosítania kell, hogy a közhivatalokat, a közintézményeket, a buszmegállókat, a vasútál-
lomást, az orvosi rendelőt a lakosok meg tudják közelíteni.  
 
P a p   Csaba MEZTEP Kft. ügyvezetője: A kialakult helyzetért részben én vagyok a 
hibás, mert későn vettem igénybe a vállalkozók segítségét. Azt gondoltuk, hogy a prob-
lémát mi is meg fogjuk tudni oldani, de nem sikerült. A lakosság részéről nagyon sok 
probléma eljutott hozzánk. Azonnal kimentem minden helyszínre de a problémák 90 %-
a nem volt jogos. Vontatott földgyalura és egy sószóróra be fogunk adni pályázatot, 
amivel hatékonyabban fogunk tudni dolgozni. A CaCl-os síkosság mentesítő anyagot 
kellene hogy használjuk, mert az környezetbarát. 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Véleményem szerint is túlzó a határozati ja-
vaslatban szereplő összeg, mert nagyon kevés olyan téli nap volt az idén, ami indokolná 
ezt az összeget. Az a síkosság mentesítés, amiről ezen a télen beszélhetünk a túlórát 
nem igénylő mentesítés volt.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Ha ez a 42 személy folyamatosan ott dolgozott volna az uta-
kon akkor nem így nézett volna ki a város. Ez inkább készenléti díj lenne?  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Kiemelném Szűcs Mihályt, aki ingyen takarította el a 
havat Refomátuskovácsházán. Szeretném, ha segítségét levélben megköszönnénk.  
 
S z é n ás i   István alpolgármester: Ez a hóesés egy pénteki napon volt, megkérdeztük 
az ügyvezetőt, hogy kért-e segítséget. Elmondta, hogy nem kért segítséget ezzel nem 
akart plusz költséget generálni. Kértük az ügyvezetőt hogy azonnali intézkedéssel kérje 
a vállalkozók segítségét.  
 
P a p    Csaba MEZTEP Kft. ügyvezetője: Ügyelet tartottunk folyamatosan. Minden 
nap esett az eső, havas eső és síkosságot meg kellett oldani. Reggel 5 órától történt a sí-
kosság mentesítés, hogy nagyjából lehessen közlekedni.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Tudomásom szerint volt egy megállapodás az intézményve-
zetőkkel, hogy bizonyos intézményeknél melyik közmunkás tart ügyeletet hó helyzet 
esetén. A mi óvoda épületünknél is volt egy ilyen személy, aki oda is akkor, amikor már 
a dajka néni elhányta a havat. Amennyiben lesz egy ilyen terv, akkor lehetne, hogy ezt 
is érintse, mert a dajka néni képtelen a mindennapi feladata mellett a hó eltakarítást is 
elvégezni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az intézmények közterületről való megközelíthető-
ségét biztosítani fogjuk, de hogy onnan bejussanak az intézménybe, az már az intézmé-
nyi közmunkásoknak a feladata lesz.  
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Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslat-
tal, 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: Hó eltakarítási munkálatokra túlóra biztosítása  
 

152/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a téli hó eltakarítási munkálatokra, és síkosság 
mentesítésre túlóra címén 593 eFt személyi juttatást, és 
125 eFt munkaadói járulékot biztosít.  
 
A személyi juttatások és munkaadói járulékok fedezetét a 
meglévő dologi kiadások nyújtják. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 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: Településgazdálkodási Kft. részére hó eltakarításhoz fedezet biztosítása  
 

153/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a téli hó eltakarítási munkálatok-
ra, és síkosság mentesítésre 60 eFt működési célú átadott 
pénzeszközt biztosít a meglévő dologi kiadások terhére a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. részére.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 22. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2018. évi Üzleti Terve tárgyában készült.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
P a p p      Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra ja-
vasolja a határozati javaslatot.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki a határozati javaslatot mellékletével 
együtt 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: Településgazdálkodási Kft. Üzleti Terv módosítása  
 

154/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
2018. évi Módosított Üzleti tervét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Pap Csaba ügyvezető 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 23. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. póttámogatás iránti kérelme tárgyában ké-
szült.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
P a p p      Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra ja-
vasolja a határozati javaslatot, azzal a módosítással, hogy 2 mFt működési célú átadott 
pénzeszközt biztosítanánk a Kft. részére. Júniusi soros ülésre felül kell vizsgálni a hasz-
nosulását. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki a határozati javaslattal, annak a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság által ismertetett módosításával együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft-nek működési pénzeszköz átadása  
 

155/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy gazdasági 
társaságának, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 
Kft-nek 2.000e Ft működési célú átadott pénzeszközt 
biztosít. A Kft-nek a fenti támogatási összeget a 2018. évi 
Üzleti tervében szerepeltetnie kell. 
 
A 2.000e Ft működési célú átadott pénzeszköz fedezetét 
az önkormányzatnál az általános célú tartalék képezi. 
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A júniusi soros ülésre felül kell vizsgálni a hasznosulá-
sát. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Fáy utcai játszótér felújítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbi módosításokkal elfo-
gadni:  
A Fáy utcai játszótérre 2.800.000 Ft-ot, a reformátuskovácsházi Közösségi Központban 
lévő hintára 200.000 Ft-ot javasolt a bizottság biztosítani. A munkálatok elvégzésével 
bízza meg a nyertes ajánlattevőt. 
 
P a p p      Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is módosítások-
kal javasolja a határozati javaslatot elfogadni.  
Legfeljebb 3.000 eFt-ot biztosít. Ebből az összegből Reformátuskovácsházára hinta be-
szerzésre 250 eFt-ot biztosít. Határidő május 25-e, gyermeknap.  
A Kft. mérje fel, hogy van-e kapacitása a hálónak a felépítésére.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérdezzünk meg egy-két ajánlattevőt, hogy van egy 
ekkora területünk, ilyen elképzeléssel, mire fektessünk be.  
 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, an-
nak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által ismertetett módosításával együtt, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Fáy utcai játszótér felújítása  
 

156/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Fáy utcai” játszótér felújításáról és eszközbe-
szerzésről dönt, melyre bruttó 3.000.000- Ft összeget biz-
tosít a fejlesztési hitelfelvétel terhére.  
 
A munkálatok elvégzésével megbízza a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft-t.  
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A munkálatok és az eszközök megrendelésével megbízza 
a polgármestert. 
 
Határidő: kivitelezésre: 2018. augusztus 13. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely 
Mezőkovácsházi Torna Egylet kérelme tárgyában készült.  
 
 
Szénási István alpolgármester kiment a testületi ülésről. Jelenlévő testületi tagok lét-

száma 7 fő.  
 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
Papp    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasol-
ja a határozati javaslatot.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: MTE elektromos hálózat bővítéséhez fedezet biztosítása  
 

157/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Torna Egylet elnöke, Pléli 
Zsolt által benyújtott kérelmét támogatja, és a sportpálya 
elektromos hálózat bővítéséről dönt.  
 
Megbízza Fábián János egyéni vállalkozót a munkálatok 
elvégzésével, amelyre bruttó 388.106,- forintot biztosít a 
fejlesztési célú hitelfelvétel terhére. 
 
A munkálatok megrendelésével megbízza a polgármestert. 
 
Határidő: kivitelezésre: 2018. július 31.  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 13. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
fogászati asszisztens illetmény módosítása tárgyában készült.  
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A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
P a p p      Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra ja-
vasolja a határozati javaslatot.  
 
 
Szénási István alpolgármester visszajött a testületi ülésre. Jelenlévő testületi tagok lét-

száma 8 fő.  
 
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 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Pócsikné Vágási Ágnes fogászati asszisztens illetménykiegészítése  
 

158/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Pócsikné Vágási Ágnes fogászati asszisztens il-
letményét a Kjt. szerinti besorolás alapján 180.500.- forint, 
azaz egyszáznyolvanezerötszáz forint garantált illetmény 
és 19.500.- forint, azaz tizenkilencezerötszáz forint illet-
ménykiegészítésben állapítja meg 2018. március 01. nap-
jától.  
 
Az illetménykiegészítés a 2018-as költségvetési évben 
175.500.- forint bér és 34.223.- forint szociális hozzájáru-
lási adó többletet jelent, melyre fedezetet az önkormány-
zatok kiegészítő működési támogatása nyújt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 14. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Mezőkovácsházi Torna Egylet kérelme tárgyában készült.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
P a p p      Zoltán képviselő: Az MTE-nek kettő kérelme van. Az egyik a műfüves pá-
lyával kapcsolatos, amire TAO-s pályázatot nyújtanának be.  
Egy másik a TAO-s pályázatot is benyújtanának a működésükhöz és egy kisebb fejlesz-
téshez.  
A műfüves pályára 20.579.878 Ft összegű pályázatot nyújtanának be, amely 22x42 mé-
teres és hozzá 6.174 eFt önerőt biztosítanánk. A bizottság ezt nem támogatta.  
 
A bizottság javasolja a testületnek, hogy nyertes pályázat esetén, a Mezőkovácsházi 
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Torna Egylet által történő megvalósításához 30 % sajáterőt biztosítson, maximum 
2.520.000 Ft erejéig, a tárgyi eszközbeszerzés, és az utánpótlás nevelésre fejlesztési célú 
hitelfelvétel terhére. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A költségvetés tárgyalásakor városunk nehéz gazdasági 
helyzetére való tekintettel elég komoly intézkedéseket hoztunk. Sajnos álláshelyek 
megszüntetésre is sor került. Megengedhetjük ezeket a fejlesztéseket?  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Fejlesztési hitelfelvétel 
terhére tudjuk biztosítani a fedezetet.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A kezdeti hiány csökkenni fog, remélhetőleg kapunk 
működési támogatást, amire az igénylést elküldtük. A normatívák változhatnak év köz-
ben is, kaphatunk kiegészítő normatívát egy-egy feladatra. Hogyha valamikor akkor 
most kell fejlesztési hitelt felvenni, mert alacsony a kamat. A TAO pályázat azt jelenti, 
hogy 8,4 millió Ft-os forráshoz jutna az MTE utánpótlás nevelés és egy kicsi felújítás 
javasára, 2,5 millió Ft-ért.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A pótlás meglesz úgy, hogy kapunk kiegészítő támogatást, 
vagy itt fejlesztési hitelt kell felvenni? Fontossági sorrendet kellene felállítani.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Egy korábbi tanácskozáson elhangzott hogy nekünk 
is felül kell vizsgálni a terveinket, van-e a tervben tartalék. De amennyiben minden fel-
tétel teljesül, akkor az Országgyűlési Képviselő úr ígérete szerint 15 %-os drágulásig 
100 %-ban finanszírozni fogja az állam ezt az összeget, lesz annyi pénz a TOP-ok tarta-
lékában. A 15 és a 30 % között van, ha ennyit drágulna egy projekt, akkor a közötte lé-
vő részt vagy finanszírozza az állam, vagy olyan kedvezményt kapunk, hogy hosszú tá-
vú hitelt tudunk rá felvenni. Enyhítenék, hogy kormánygarancia nélküli fejlesztési célú 
hitelt tudjunk felvenni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Nagyon örülnék, ha Mezőkovácsházán lenne műfüves pá-
lya. Egy színfoltja lenne a sportéletnek, a futballnak. A mezőkovácsházi vállalkozások a 
működéshez, a kisebb fejlesztésekhez szükséges 6-7 millió Ft összegű TAO pénzt fog-
ják tudni összeadni, de az esélyt megadnám.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Ez egyébként sem érintené nagy valószínűséggel az 
idei költségvetésünket. A korábbi években is az volt a tapasztalat, hogy az idei TAO 
döntésünknek a költsége a következő évben fog jelentkezni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Ez egy óriási lehetőség lenne 
Mezőkovácsházának, a város lakosságának ide értem a gyermekeket is. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Mezőkovácsházi Járásban jelenleg egy műfüves 
pálya van, mégpedig Kevermesen. A műfüves pálya még akár egy tornatermet is kivált-
hat, hiszen minden időben lehet rajta sportolni.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Az utánpótlás nevelésben, a pályázati anyagban szerepel, 
hogy a ,,programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása 
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1.2218.900 Ft”. Részt vettem az EFI-s megbeszélésen és ott is az utánpótlás nevelésre 
nagyobb volumenű összeget fordít a város. Amennyiben ezt támogatjuk, és megnyerik a 
pályázatot, akkor elképzelhető-e, hogy abból a pénzből, amit az utánpótlás nevelésre 
fordít a város az EFI költségvetésében, átcsoportosítunk némi összeget az összes többi 
olyan területre, amelyre azt mondtuk, hogy az idén nem lesz pénz.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Ehhez tudni kell az összegeket, a csoportok illetve 
az edzések számát. Az edzők nincsenek túlfizetve.  
 
Az új határozati javaslatot tenném fel szavazásra, melyben az utánpótlás neveléshez és a 
tárgyi eszközök beszerzésére, fejlesztési célú hitelfelvételre, 8.400.000 Ft-os TAO-hoz 
2.520.000 Ft támogatást biztosítunk. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: MTE TAO tárgyi eszközbeszerzés, utánpótlás nevelés pályázatához támogatás 

biztosítása 
 

159/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete nyertes TAO pályázat esetén, a Mezőkovácsházi 
Torna Egylet által történő megvalósításához 30 % saját-
erőt biztosít, maximum 2.520.000 Ft erejéig, tárgyi eszköz 
beszerzés, és utánpótlás nevelésre, fejlesztési célú hitelfel-
vétel terhére. 
 
A támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Kérem, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő, a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által ismertetett módosítással együtt a határozati 
javaslatot, szavazza meg.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 2 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: MTE TAO műfüves pályázatához támogatás biztosítása  
 

160/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Torna Egylet részére, a TAO 
pályázat keretében megvalósítandó műfüves pálya kialakí-
tásához, nyertes pályázat esetén 30%, legfeljebb 
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6.174.000,-Ft összegű önerőt biztosít fejlesztési hitel ter-
hére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: a támogatási szerződés aláírására és a véglege-

sen átadott pénzeszköz kérelmező részére tör-
ténő átadására: 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 16. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
vagyonrendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
P a p p      Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra ja-
vasolja a rendelet-tervezetet.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 

10/2018. (V. 02.) sz. önkormányzati rendeletet 
 

az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szó-
ló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosí-
tásáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 17. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 26/2018. (XI. 30.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
taikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, sza-
vazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 

11/2018. (V. 02.) sz. önkormányzati rendeletet 
 

a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 
26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendelet módosításá-
ról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 18. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Bagdi Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítása tárgyában készült.  
 
Tájékoztatni szeretnélek benneteket, hogy volt egy érvényben lévő perünk Nemczov 
Borivojjal, ugyanis el akarta birtokolni a szomszédságában lévő területet. Másodfokon 
is megnyertük a pert. Ahogy elszállításra kerülnek onnan az eszközök, Alpolgármester 
úr tervei alapján megkezdjük a terület feltöltését és oda egy pihenőhely kialakítását ter-
vezzük. 
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
P a p p      Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra ja-
vasolja a határozati javaslatot.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki a határozati javaslatot mellékletével 
együtt 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: Bagdi Ügyvédi Iroda megbízási díjának emelése  
 

161/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a BAGDI Ügyvédi Irodával jogi képviselet tár-
gyában kötött megállapodás módosítását a határozat mel-
léklete szerint fogadja el. A megbízási díj összege 2018. 
május 01-től 200.000 Ft + 27 % ÁFA.  
Az 508.000 Ft dologi kiadásra az általános célú tartalék 
nyújt fedezetet. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati ren-
delet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
taikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 

12/2018. (V. 02.) sz. önkormányzati rendeletet 
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. 
(II. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete. 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: A 20. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az alábbi módosí-
tóssal javasolja elfogadni a rendelet-tervezetet: Az 1.§. kiegészülne azzal, hogy a köz-
szolgáltató „2017. április 1. napjától” látja el ezt a tevékenységét.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el más javaslat, kérem, aki 
egyetért a rendelet-tervezettel, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által tett módo-
sítással együtt, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
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13/2018. (V. 02.) sz. önkormányzati rendeletet 
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2014. 
(VII. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete. 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 21. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ren-
delet-tervezet elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki 
egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 

14/2018. (V. 02.) sz. önkormányzati rendeletet 
 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosí-
tásáról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete. 
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 24. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Kalocsa Róza Kft. álláshely létesítése tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elfoga-
dásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
P a p p      Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra ja-
vasolja a határozati javaslatot.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Egyre több ilyen pályázat nyílik meg, melyben in-
tézményeink valamint gazdasági társaságaink, helyi vállalkozók is alkalmazhatnak tá-
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mogatással bizonyos továbbfoglalkoztatás esetén alkalmazottakat.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki a határozati javaslatot 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: Fürdő és kemping 2 fő karbantartó foglalkoztatása   
 

162/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárulását adja a Kalocsa Róza Közhasznú 
Nonprofit Kft által üzemeltett Borostyán Camping és 
Strandfürdőn 2 fő karbantartó foglalkoztatásához, 6 havi 
határozott időtartamra 2018. május 1-től.  
 
A foglalkoztatás bérköltségének és járulékainak fedezetét 
a betöltetlen álláshelyen keletkező bérmegtakarítás adja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 25. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Mezőkovácsházi Tehetségsegítő Tanács és a Dél-békési Tehetségsegítő Tanács 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 ülésén ez az elő-
terjesztés nem került megtárgyalásra. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot 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: Tehetségsegítő Tanács pályázatában kötelezettségvállalás  
 

163/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja és tudomásul veszi, hogy a 
Mezőkovácsházi Tehetségsegítő Tanács által benyújtott 
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NTPSZ-HTTSZ-18 kódszámú pályázatban 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata kötelezettségvál-
lalóként megjelenik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot 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: Dél-békési Tehetségsegítő Tanács pályázatában kötelezettségvállalása  
 

164/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Dél-békési 
Tehetségsegítő Tanács által benyújtott NTPSZ-HTTSZ-18 
kódszámú pályázatban Mezőkovácsháza Város Önkor-
mányzata kötelezettségvállalóként megjelenik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a Mikro Voks meghibásodott kijelző táblájának tárgyában készült.  
 
Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérném 
javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p      Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, java-
solja a határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal – 7 nem szavazattal – a javaslatot nem fogadta 
el. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, 2018. évi üzleti terve 
tárgyában készült.  
 
Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőnek. 
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Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Május 9-én lesz a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft-nek a taggyűlése. Ehhez küldte meg a 2017. évi beszámolónak 
az anyagát. Az ügyvezető úrnak a céljuttatásával, prémiummal illetve prémium 
feladataival kapcsolatos határozati javaslatokat, valamint a beruházási tervnek az 
elfogadását.  
A Kft. működése mind a víz, szennyvíz illetve egyéb területen pozitív eredményt 
mutatott. Mezőkovácsházát tekintve a vízveszteségünk 3.800.000 Ft, erről ma délelőtt 
folyamán kaptam meg az anyagot. A bepótlásról tárgyalni fogunk a későbbiekben, 
hiszen ez ismételten a vízágazatot érinti.  
A határozati javaslatokkal pénzügyi jellegű problémáim nincsenek, javaslom 
elfogadásra. 
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: A konkrét pénzügyi részében a bepótlással 
kapcsolatban, összegek nem szerepelnek? 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ebben nem, azt külön 
kaptam meg délelőtt, de nyilván tárgyalni fogjuk majd.  
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: A taggyűlésen szavazni fogunk. Nekem az 
volna az ésszerű, ha ezek a szavazatok úgy zajlanának le, hogy a bepótlással 
kapcsolatos egyeztetések lefolytatódnak addig. Ne menjük oda úgy szavazni, hogy nem 
egyeztünk meg, hogy mennyit kell bepótolni.  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az elmúlt évben 
módosítottuk az üzemeltetési szerződést a Gyulai Közüzemi Kft-vel. Ez megküldésre is 
került a felettes hatóságnak. Tulajdonképpen rész információink vannak. Ezt a kérést is 
Mezőkovácsháza tekintetében a kimutatásra vonatkozóan tartalmazza az üzemeltetési 
szerződésünk, hogy küldeniük kell. Gyakorlatilag, amikor az anyagot megküldték, 
megkértük a Mezőkovácsházi kimutatást és ma délelőtt sikerült ennek megérkeznie. Az 
egyeztetéseket le kell, hogy folytassuk, hiszen azt sem tudom, hivatalosan nem 
értesítettek arról, hogy a felettes szerv az üzemeltetési szerződésünk módosítását 
elfogadta-e. Mindannyian tudjuk, hogy a taggyűlésnél 5 % a szavazat, várják a testületi 
határozatokat, de érdemben nem fog számítani a határozat.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Annyiban számít, ha véleményünk van, akkor 
kötelesek vele foglalkozni. Tegyük azt, hogy azt a határozati javaslatot, amelyről szó 
van, azt feltétellel fogadjuk el. Május 9-ig a bepótlással kapcsolatos egyeztetéseket 
folytassa le. 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ezt javaslom külön 
határozati javaslatban megfogalmazni. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot elfo-
gadja, 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. 2017. évi beszámolója 
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165/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-ben üz-
letrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a 
2017. évi beszámoló 1.412.503 e Ft egyező eszköz-forrás 
főösszeggel, és a 231.768 e Ft összegű adózott eredmény-
nyel, valamint a 2017. évről készült beszámoló részét ké-
pező kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel együtt 
történő taggyűlés általi elfogadását.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. Taggyűlésén ezen ál-
láspontot képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot 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: Gyulai Közüzemi Kft. 2018. évi üzleti terve  
 

166/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-ben üz-
letrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a 
Taggyűlésnek, hogy a Társaság 2018. évi Üzleti terve 
2.385.807 e Ft bevételi, 2.377.571 e Ft kiadási főösszeg-
gel, 8.236 e Ft tervezett adózás előtti eredmény összeggel 
elfogadásra kerüljön.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen állás-
pontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslatot 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: Gyulai Közüzemi Kft. 2018. évi beruházási terve  
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167/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-ben üz-
letrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a 
Taggyűlésnek, hogy a Kft. 2018. évre vonatkozó beruhá-
zási terve elfogadásra kerüljön.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen állás-
pontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 4. sz. határozati javaslatot 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: Gyulai Közüzemi Kft. ügyvezető célfeladatok értékelése  
 

168/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-ben üz-
letrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a 
Taggyűlésnek, hogy a Daróczi László ügyvezető és általá-
nos igazgató 2017. évi célfeladatainak előzetes értékelésé-
ről készített tájékoztatót fogadja el.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen állás-
pontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki az 5. sz. határozati javaslatot 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: Gyulai Közüzemi Kft. ügyvezető 2018. évi jutalmára javaslat  
 

169/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-ben üz-
letrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a 
Taggyűlésnek, hogy a Kft. ügyvezető igazgatójának a 
2018. évben a meghatározott célfeladatok teljesítését kö-
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vetően 4 havi juttatásnak megfelelő jutalom kerüljön 
megállapításra.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen állás-
pontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 6. sz. határozati javaslatot 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: Gyulai Közüzemi Kft. Újkígyós önkormányzata közötti bérleti-üzemeltetési 

szerződés módosítása  
 

170/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-ben üz-
letrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a 
Taggyűlésnek, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és 
Újkígyós Város Önkormányzata között megkötött bérleti-
üzemeltetési szerződés 2. sz. melléklet határozatban sze-
replő szöveggel történő módosításhoz járuljon hozzá.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen állás-
pontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 7. sz. határozati javaslatot 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: Gyulai Közüzemi Kft. Kondoros önkormányzata közötti bérleti-üzemeltetési 

szerződés módosítása  
 

171/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-ben üz-
letrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a 
Taggyűlésnek, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és 
Kondoros Város Önkormányzata között megkötött bérleti-
üzemeltetési szerződés 2. sz. melléklet határozatban sze-
replő szöveggel történő módosításhoz járuljon hozzá.  
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Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen állás-
pontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 8. sz. határozati javaslatot 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: Gyulai Közüzemi Kft-vel egyeztetés ivóvíz ágazaton keletkező veszteség be-

pótlásáról  
 

172/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-ben üzlet-
résszel rendelkező tag felhatalmazza a költségvetési iroda-
vezetőt, hogy az ivóvíz ágazaton keletkező veszteség be-
pótlásával kapcsolatos egyeztetést a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft. pénzügyi munkatársaival folytassa le 2018. 
május 9-ig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
B E J E L E N T É S E K  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Van-e valakinek bejelentése?  
 
S ü t ő    Lajos képviselő: Reformátuskovácsházi temetőben ledőlt egy síremlék a 
Jassik sír előtti területen. Ha a közfoglalkoztatottjaink le tudnák takarítani a növényze-
tet, meglehetne kérni Corvus Cora Róbertet, hogy ragassza vissza a síremléket. A bekö-
tőút mellett is van egy ugyanilyen.  
 
Tárgyaltunk a Tajki és Társa Bt. temetkezési vállalkozóval az ügyben, hogy a felújított 
részt gondozzák-e majd, vagy marad a Településgazdálkodási Kft-nél? 
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Ezt a kérdést meg kell vizsgálni. Májusi soros ülé-
sünkön a közszolgáltatók számolnak be. A hősi sírokra pedig mindenképpen oda kell fi-
gyelni. Egyrészt a kegyeleti okok miatt, másrészt pedig 2018. május 30-án lesz az ün-
nepélyes átadása. 
 
S ü t ő     Lajos képviselő: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén döntöttünk 
egy lakásnak az eladásáról. Ha valóban az elképzelésünk az, hogy két fél részére is 
igénybe vehető legyen, akkor nem lehetne-e abból az összegből megoldani, hogy végre 
ki tudjuk adni? Vannak jelentkezők bérlakásra.  
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Z á b r á k     Istvánné képviselő: Elektronikai hulladékgyűjtésre szeretném felhívni a 
Jegyző Asszony figyelmét, mely 2018. május 2-3-4-én lesz. A Hivatalban lévő elektro-
nikai hulladékot le lehetne írni, leltározni.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Javaslom Jegyző asszonynak, hogy ugyanezt a fel-
hívást küldjük ki az intézményeknek is. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Széchenyi lakótelep I/A. lépcsőházhoz a járdán, közterü-
leten, a parkon keresztül valamelyik lakó, lakók autóval járnak be. Erre van-e valami-
lyen jogosítványunk, hogy ne tegyenek ilyet? 
 
S z ű c s    Judit képviselő: Sokat járok a szomszédos településeken. Örvendezve látom, 
hogy milyen szépen ki vannak virágosítva, fásítva. Korábbi testületi ülésen volt arról 
szó, hogy a Hősök tere parkosítására 1 millió Ft volt a tervekre, virágokra biztosítva. 
Mikor lesz virágosítás? Mikor még Sütő Lajos képviselő úr hatáskörébe tartozott, akkor 
az intézmények is bőven kaptak virágokat. Beszéltünk rózsákról is, van rózsa vagy 
nincs? Lesz-e ültetve vagy nem?  
 
Láttam a facebookon az Alkotmány utcai gyógyszertár végleges bezárásáról egy meg-
osztást. Az önkormányzatnak van-e erre ráhatása? Nincs-e olyan törvény, vagy szabály, 
hogy egy járási székhelyen hány gyógyszertárnak kell működni. A lakók azt mondják, 
hogy hosszú a várakozási idő a gyógyszertárnál.  
 
A reklámadót alkalmazzuk-e már? 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Alkalmazzuk a reklámadót. 
 
S z ű c s     Judit képviselő: A választási kampányban kihelyezett plakátoknak van-e el-
távolítási ideje?  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Igen, a plakátok eltávolításának határideje május 
8-a. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Felhívtak a tulajdonosok, elmondták, hogy egy 
gyógyszertár akkor üzemelhet, ha van gyógyszerésze. A gyógyszerész kisasszony ment 
el, nem találtak gyógyszerészt, mindenki mást átvettek. Amit én kértem már az elején a 
tulajdonostól, az úgynevezett mozgó gyógyszertárnak a megvalósítása. Vagy a házior-
vosokkal történő együttműködés vagy akár egy online kapcsolattartás kapcsán lehetne 
kérni a házhoz menő gyógyszerszállítást. Erre az volt a válasz a tulajdonosok részéről, 
hogy dolgoznak ezen az ügyön. Jogszabály írja elő, hogy mennyi lakos felett lehet újabb 
gyógyszertárat nyitni, állítólag mi ez alatt vagyunk.  
 
S ü t ő    Lajos képviselő: Múlthéten tekintettem meg az egynyári virágpalántákat. Egy 
része már virágos állapotban van. Napok kérdése, és elkezdik az új virágágyásoknak a 
betelepítését.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Ha jól tudom muskátli dugványt is vásároltak, amit 
hajtatnak. Ha az intézmények kérnek, akkor még az idén tudnak virágosítani. Bárki me-
het és kérhet virágot az intézményének a felújításához. 
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