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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május
24-én 13 órai kezdettel tartott soros, közmeghallgatással egybekötött, nyílt
ülésén.
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Schultz Gábor
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Dr. Névery Csaba
Helyi Választási Bizottság elnöke
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Dékány Mihály
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Virányi István
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Bontovics Krisztián
Civil Kerekasztal képviselője
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Berka István
Hudák Dóra
Mika Elemérné
Gigacz Balázs
Czuthné Halasi Mária
Havanácsák Jánosné
Ivanov Julianna

Kalocsa Róza Kft. munkatársai
érdeklődő állampolgárok

V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Simonka
György országgyűlési képviselő urat, Jegyző asszonyt, Aljegyző asszonyt, intézményvezetőket, irodavezetőket, meghívott vendégeket, érdeklődő állampolgárokat.
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testület a napirendek tárgyában közmeghallgatást tart. A napirendek tárgyalása után egyéb témákban is tehetnek hozzászólásokat az érdeklődők.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjainak létszáma 8 fő, jelen van 7 fő. Sütő
Lajos képviselő jelezte távolmaradását.
Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Fritz Izabella 2018. április 23. napján lemondott tisztségéről, így Jegyző Asszonynak, aki a Helyi Választási Iroda Vezetője, meg kellett tenni a
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a megüresedett önkormányzati képviselői hely betöltésre kerüljön.
Ezért átadom a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.
Dr. N é v e r y Csaba Helyi Választási Bizottság elnöke: A Helyi Választási Bizottság
2018. május 11-én ülést tartott, és a 2014. október 12-i egyéni listás képviselő választás
eredményéről készült jegyzőkönyv alapján a bizottság megállapította, hogy a megüresedett képviselői helyet Havancsák Piroska FIDESZ-KDNP jelölt töltheti be 490 érvényes szavazattal.
Havancsák Piroska képviselővé nyilvánításához a tisztség vállalásáról korábban tett nyilatkozatát (választójoga van, a jelölést elfogadja, nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízással) írásban megerősítette.
Ennek alapján, amennyiben a jelölt a Képviselő-testület ülésén esküt tesz, átadom részére a megbízólevelét, és ezáltal a Képviselő-testület tagjává válik.
V a r g a Gusztáv polgármester: Felkérem Havancsák Piroskát az eskü letételére, kérem, mondja utánam az eskü szövegét, a jelenlévőket, hogy álljanak fel!
Eskütételt követően Dr. Névery Csaba HVB elnöke átadja a megbízólevelet.
Varga Gusztáv polgármester: Megkérem Havancsák Piroskát, hogy foglalja el helyét a
képviselők között, s kapcsolódjon be a munkába.
Megállapítom, hogy most már a Képviselő-testület tagjainak létszáma ismételten 9 fő, a
jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő. Sütő Lajos képviselő távolmaradását bejelentette.
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A Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyitom.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy az ülés megkezdése előtt kiadott, Dr.
Biedermann Viktor fogorvos rendelési idő módosítása tárgyában kiadott szóbeli előterjesztést 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: Előterjesztés napirendre vétele
173/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Biedermann Viktor fogorvos rendelési idő
módosítása tárgyában készült előterjesztést a Képviselőtestület jelen 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, 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: Napirend elfogadása
174/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. május 24-i soros, közmeghallgatással egybekötött nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
2.) Rendőrkapitányság
beszámolója
a
közbiztonság
helyzetéről és a Polgárőrség és a Városgondnokság
tájékoztatója az éves tevékenységéről
Előadó: Nagy Lajos rendőrkapitány,
Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke,

4
Lipták József Városgondnokság elnöke
3.) A közszolgáltatók beszámolója az átadott önkormányzati
feladatok ellátásáról
Előadó: a közszolgáltató szervezetek vezetői
4.) Az állami tűzoltóság tájékoztatója
tevékenységéről
Előadó: Tóth Péter tűzoltóparancsnok

a

2017.

évi

5.) A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
2018/2019.
tanév
óvodai
csoportlétszámának
meghatározása
Előadók: Varga Gusztáv polgármester
6.) Előterjesztések
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében változásokat lesz szükséges eszközölni, tekintettel arra, hogy több olyan döntést fog meghozni a
Képviselő-testület, melyeket rövid időn belül továbbítani lesz szükséges.
Javaslom a 11. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést minkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság ülésén
Schultz Gábor személyét érintően nem született döntés. A bizottság Kálmán András és
Havancsák Piroska személyét elfogadásra javasolja a testületnek, és ennek megfelelően
a rendelet-tervezetet is.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással – megalkotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
15/2018. (V. 29.) sz. önkormányzati rendeletet
a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 4/2013. (II.
19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Jól sikerült Majálison vagyunk túl. Hosszú idő után
fáklyás felvonulást is szervezetek a Művelődési Központ dolgozói, amely sikeres volt,
jól érezték magukat a jelenlévők. Május 1-jén, kora reggel egy horgászverseny kezdődött, csaknem 40 résztvevővel. A hagyományos főzőversenyre került sor a Kalocsa Róza Kft. mögötti területen, ahol vendégül láttuk a testvértelepülésünk Szemlak küldötteit.
Kiállítást nyitottunk meg 11 órától, amely a helyi kézművesség 30 éves történetét dolgozta fel. Köszöntöttük Dunainé Pszota Máriát, aki 30 éve költözött ide
Mezőkovácsházára és azóta ennek a kézművességnek a „motorja”.
Tárgyaltunk alpolgármestereimmel a strandfürdő megnyitásával kapcsolatban. A strand
élére új műszaki vezetőt nevezett ki Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője.
Kürtösi Zsigmond szakértelmét is igénybe vesszük. Köszönjük a Gyulai Közüzemi Kft.
segítségét is, a szakemberei hetente rendszeresen illetve rendkívüli esetben, amikor
szükség van rájuk, segítenek a karbantartásban.
Mezőkovácsházán járt az Arany János emlékbusz, köszönjük Albertus László könyvtárigazgatónak a kezdeményezést.
Az Elektro-Cord Kft-nek a telephelyén immár hagyomány, hogy vendégül látják az iskolásokat. A Kft. Románia egy részéről, illetve a Tiszántúlról gyűjti össze az elhasznált
fénycsöveket és dolgozza fel. Ennek 85 %-át újra hasznosítható nyersanyaggá alakítja
át. Célul tűzték ki, hogy a gyerekeken keresztül a felnőttekben is igyekeznek a szemléletformálást elültetni.
Elkezdődött az önkéntes tartalékos területvédelmi haderő felállítása mezőkovácsházi járásban is. Azokba a járásokban ahol van aktív katonai erő, ott már ezek a haderők felálltak. Meg van, hogy a járásunkban ki a parancsnok, itt egy 100 fős tartalékos haderőt kívánnak felállítani.
Vendégem volt Simonka György országgyűlési képviselő úr, 4 napot töltött itt nálunk.
Bánki András is megtisztelt bennünket, tájékoztatott a köznevelési intézményekben zajló folyamatokról, az ott várható változásokról.
Képviselő Úrral, Alpolgármester Úrral tettünk egy sétát a városban. Azok a pályázataink, amelyek be vannak adva, támogató döntést kaptak már, vagy a befogadást megerősítő nyilatkozatot, de még a támogatásra szükség van, Képviselő úr megígérte, hogy
utána érdeklődik annak, hogy ezek a pályázatok hogyan állnak.
Három közös beadványt fogunk tenni. Az egyik a posta területi vezetéséhez szól,
amelyben azt kérjük, hogy a reformátuskovácsházi városrészben vagy a mozgópostai
szolgáltatással vagy pedig a kézbesítőknek a nagyobb jogosítvánnyal való felruházásával, hogy ajánlott levelet tudjanak felvenni, pénzt tudjanak felvenni illetve nagyobb ün-
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nepek előtt csomagot tudjanak felvenni.
A másik hogy városunk régóta értékesíteni kívánja a buszpályaudvarban lévő tulajdonrészét. Megfogalmaztuk ezt a levelet és eljuttatjuk a VOLÁN kecskeméti igazgatóságának.
A harmadik: Képviselő úr is fel volt háborodva, hogy a Közút Kht-nak a telephelye milyen állapotban van a battonyai úti kereszteződésben. Kérte, hogy fogalmazzunk meg
még egy levelet a Közút Kht. vezérigazgatójának, kérve azt, hogy a korábbi leveleinkre
válaszolva, tegyék meg azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek.
Átadom a szót Országgyűlési Képviselő Úrnak.
S i m o n k a György országgyűlési képviselő: Szeretném megköszönni mindenkinek,
hogy 2018. április 8-án ránk, a FIDESZ-re szavaztak és bennünket bíztak meg a munkának a folytatásával. Szeretnék beszámolni folyamatosan a mezőkovácsházi újságban,
a kábel televíziókban, testületi üléseken, illetve facebook oldalamon is azokról a lépésekről, amiket megígértünk és szeretnénk megvalósítani.
Megkezdtem a választás másnapján a kampányolást. Megpróbálom bizonyítani azt,
hogy érdemes vagyok 2022-ben is az Önök, a mezőkovácsháziak, az egész térség bizalmára. Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy egy olyan térséggé,
egy olyan körzetté tegyük egész Dél-Békést, ahol jó lesz élni minden generációnak. Erre a terveink megvannak, az összefogás rendelkezésre áll, a munkát el kell végeznünk.
Mindenben, amiben a mezőkovácsháziaknak szükségük van segítségre, abban állok
rendelkezésre.
V a r g a Gusztáv polgármester: Tegnap került átadásra Kaszaperen a térség első gyümölcsszárító üzeme. Ez közmunkaprogram keretében valósult meg, a kormány több
mint 100 millió Ft-os támogatásával. A kaszaperiek már 20 éve dolgoznak azért, hogy
ez a tervük megvalósuljon.
Képviselő úr segítségét fogjuk kérni abban, hogy a közmunkaprogramban már a létszámhiány nagyon sok településen gondot okoz.
Az ülésünk napirenden szerepel a Területi Operatív Programok 2015-ös kiírásainak a
nehézségei. A június 8-i Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás ülésén jelen lesz a
megyei Aljegyző Úr. Sok településnél a megyei önkormányzat adja a projektmenedzsmentet.
Járási szintre szeretnénk emelni azt a jó kezdeményezést, a „Mozgó mozi” szolgáltatását, amely Mezőkovácsházán már két alkalommal volt. Battonyán rövidesen egy három
napos filmfesztivált fognak szervezni. Képviselő úrral azt beszéltük, hogy megpróbáljuk
járási szintre terjeszteni, hogy a járás minden településén lehessen évente többször filmet vetíteni.
Van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit képviselő: Az elmúlt évben tettünk kezdeményezést arra, hogy képviselő úr segítéségét kérjük az ügyben, hogy ha egy bölcsődés gyermek egy hónapban 10
napnál többet hiányzik, akkor abban a hónapban nem kap állami normatívát. Ezt egy ki-
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csit nehezményezzük. Az óvodában például, ha 20 napot hiányzik a gyermek, akkor is
jár a normatíva, hogy október 1-jén be van íratva az óvodában.
Az elmúlt testületi ülésen szerepelt napirendi pontként a bölcsődének beszámolója.
Megkülönböztették az önkormányzati bölcsődéket a tárgyi eszközellátottság függvényében a mini bölcsődéktől negatívan. Az állami bölcsődénk tárgyi eszközellátottságát
maximálisan szeretné az állam, hogyha a rendelkezésre állna és a mini bölcsődék esetében, pedig ha jól emlékszem 80 %-osan. Javasoltam, hogy lehetne kezdeményezni,
hogy hátrányos megkülönböztetés ne érje az állami bölcsődéket.
V a r g a Gusztáv polgármester: Intézményvezető asszony megfogalmazta ezeket a kéréseket és át is adtuk Képviselő úrnak.
S z ű c s Judit képviselő: Márciusban kezdtünk el beszélni arról, hogy a Szabó Béla
hagyatékával kapcsolatosan készüljön előterjesztés. Szeretném, hogy ezt folyamatosan
kísérjük figyelemmel.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
S z é n á s i István alpolgármester: Mezőkovácsháza 2008-ban tudott pályázni saját útjainak a rendbe tételére. Most is szerepel napirendi pontok között újfelújítást, amelyet
hitelből tudjuk megvalósítani, ami 130 millió Ft. Hamarosan fel kell újítanunk a Dózsa
utcát is. Abban kérjük Képviselő úr segítségét, hogy legyenek kiírások útfelújításra.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Szerepel napirendi pontként egy előterjesztés,
amelyben olvasható, hogy eredménytelenül zárultak a közbeszerzéseink, van olyan,
amelyik már másodszor. Mind, azért mert a beérkezett ajánlatok a pályázatnak lényegesen magasabb vállalási értéket tartalmaztak. Ezzel kapcsolatban mire számíthatunk,
lesz-e konkrét javaslat, megoldás? Az újabb közbeszerzésnél, ha ismételten nem lesz
csak magasabb összegű ajánlat, akkor a saját költségvetésünkből kell kiegészíteni az
összeget, hogy megvalósuljon.
S i m o n k a György országgyűlési képviselő: A bölcsődéből való 10 napos hiányzással kapcsolatban nem látok elmozdulást. Nem olyan régen hozták meg ezt a döntést,
szakmai alapon nem az én szakterületem. Képviselni tudom mind azt, amit szakmai alapon leírnak, és érvelni tud mellette Mezőkovácsháza. azt tudom ígérni, hogy azt, amit
nekem leírtak szakmailag és sérelmezik, képviselni fogom és el fogom mondani azoknál
a szaktárcáknál, ahol ez szükséges.
Az eszközbeszerzéssel kapcsolatban egyetértünk, már kaptam anyagot, azt fogjuk tovább vinni.
Magyarországon minden egyes fejlesztés, ami megvalósul, az Európai Uniós forrásból
valósul meg. Az elmúlt 10 évben amióta beléptünk az Unióba, ha elvennénk azokat a
fejlesztéseket, amit Uniós forrásból valósítottunk meg, legyen szó útépítésről, iskolaépítésről, önkormányzat felújításáról, akkor minden visszahullana abba a helyzetbe, ahol
tartottunk akkor, amikor beléptünk az Unióba. Kiírás Uniós pályázatokra csak abban az
esetben lehet, hogyha azt az Unió jóváhagyja. Azokra lehet pályázni, azoknak a feltételeknek a jobbító körülményeire, amit az Unió támogat. Nagyon sok olyan dolog van,
amit kellene, hogy támogasson az Unió, mi érezzük vidéken, hogy nagy szükségünk
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lenne rá. Nemcsak a belterületi utak kategóriájában, hanem a 3-as vagy a 4-es az 5-ös
utak keretén belül is. Az Európai Unió még is úgy döntött, hogy csak a fő útvonalakat
támogatja illetve a vasútvonalakat. Ha nem lesz Uniós forrás, akkor nagy belterületi úthálózat fejlesztés nem várható. Most indult el a gazdaság, az elmúlt két-három évben
kimutatható az, hogy vannak már tartalékaink és vannak maradványösszegek. Ezeket
próbáljuk úthálózat-fejlesztésre fordítani. Azt gondolom, hogy lesznek pályázatok, de
olyan mértékű, mint ahogy mi azt elvárnánk, belterületi útfelújításra vélhetően nem.
Amiben vállalást fogunk tudni tenni, hogy nagyon sokat dolgozunk Polgármester úrral
azon, hogy a Mezőkovácsháza-Medgyesegyháza útszakasz legyen ismételten a következő Társulási ülésen napirenden, amit meg fogjunk erősíteni, így fogjuk kérni a Közúttól
és fogjuk kérni az államtól. Az is nagydolog, hogy engedni fogja az állam eladósodni
Mezőkovácsházát, mert a Deák utcai útfelújítás több mint 100 millió Ft-ba fog kerülni.
még az is nagy dolog lesz, hogyha el fogjuk intézni, hogy felvehessen hitelt az önkormányzat és ott is megfogják vizsgálni az Államkincstár munkatársai, hogy van-e olyan
adó erőképessége és van-e olyan erős, jó gazdálkodása Mezőkovácsházának, hogy ki
fogja tudni gazdálkodni majd ennek a hitelnek a törlesztő részleteit. Tudomásom szerint
olyan gazdálkodást folytat Mezőkovácsháza ami ezt lehetővé teszi. Ha a következő ciklusban azt a vállalást merem tenni, hogy egy 3-4 belterületi útszakaszt fel fogunk tudni
újítani, akkor ezt még bátram bemerném vállalni. De annál sokkal nagyobbra volna
szükség, de nagyobbra nem lesz, csak akkor, hogyha lesz Uniós forrás. Már pedig az
Unió nem adja erre a pénzt.
TOP közbeszerzésekről: élnék egy javaslattal. Az első és legfontosabb feladatunk az
volt, hogy felmérjük, hogy milyen problémákkal küzd egy-egy település. A kormány
azon dolgozott, hogy erősítse a gazdaságot. A gazdaság erősödésével nagyon sok minden pluszban indult el. Először is megszűnt az infláció. Az infláció megszűnését követően elindultak a bérek felfelé. Azért indultak a bérek felfelé, mert egyrészről új munkahelyek teremtődtek, másrészről sokan döntöttek úgy, hogy külföldön folytatják. Nem
tud másképp kompenzálni egy vállalkozás, egy munkaadó, csak, úgy hogyha elkezdi
emelni a munkabéreket. Ezáltal a rezsidíjak az építőiparban majdhogynem a duplájára
emelkedtek. Sok esetben még meg is haladják a dupláját. Amikor ezeket a pályázatokat,
terveket elkészítették akkor még körülbelül 2 ezer Ft-os rezsióradíjban dolgoztak a kőművesek. Ma már az is ritka, hogy 3 ezer Ft-ban dolgozzanak. Ezek a tervek már elkészültek 3 évvel ezelőtt, amikor a pályázatokat benyújtottuk. Az alapanyagok ára ugyanilyen ütemben elkezdett 20-30%-kal emelkedni. Most tartunk ott, hogy a vállalkozások,
akiknek vállalni kellene a kerékpárút felújítását, vagy az óvodában a felújítását, azok
nem tudják ennyiért vállalni, mert nem férnek bele. Ezért a következő megoldási javaslatom van. A kormány észlelte ezt a problémát és egy tartalék keret terhére 10 %-os tartalék keretet biztosít annak érdekében, hogy az Uniós forrás 10 %-os tartalék keret terhére tudjuk hozzá tenni még pénzt, 10-15-20 %-ot amennyi szükséges. Viszont a TOP
monitoring bizottsága elmondta az álláspontját, hogy úgy nem lehet odaadni, például
egy bölcsődei felújításra, amely 50 millió Ft, plusz 5 millió Ft-ot, hogy az nem pályáztatás keretén belül lett odaítélve, hogy valaki úgy dönt, hogy az Uniós forrásból még hozzá tesz 10 %-ot. Ezt megtiltották, ezért a kormánynak kellett keletkeztetnie vagy kell
képeznie egy külön tartalékkeretet, egy alapot erre. Képzett is az egész TOP forrásra,
sőt nemcsak a TOP-ra hanem a többire is. De ezt úgy határozták meg, hogy azok a közbeszerzéseken lefolytatott kiválasztások melyek nem eredményesek, ha bizonyítható,
hogy nem adtak annyiért ajánlatot, hanem magasabban, akkor a következő közbeszerzés
feltételes közbeszerzésként kell kiírni. A feltételes közbeszerzés kiírása során bele kell
építeni azt a feltételt, hogy csak és akkor tekinthető az aláírt szerződés hatályosnak,
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hogyha az irányító hatósághoz 15 % plusz költség erejéig benyújtunk egy kérelmet a
megyén keresztül. Ez egy gyorsított eljárásban el is tud dőlni. Vélhetően érvelni is kell
mellette és vélhetően időben is fog telni. De a 15 %-ig terjedő plusz hozzáadott költségnövekmény gyorsabban kezelhető. Ha 15 és 30 % között van ez a költségarány, akkor ki
fognak rendelni kettő szakértőt, egy könyvvizsgálót és egy igazságügyi szakértőt. Meg
fogják vizsgálni a költségvetést, a pályázati helyszínt és mindent, ami ahhoz szükséges.
ezt követően fogják jóvá hagyni és a kormány az elkülönített 10 % tartalék keretből fog
hozzá járulni ezekhez a projektekhez. A feltételes közbeszerzés fog eredményezni egy
következő problémát, mert a pályázat tartalmazza a közbeszerzőknek a díját. Azt fogják
mondani erre a közbeszerzők, hogy ez egy közbeszerzés, maximum kettő közbeszerzés
lefolytatására vállalták, valamint a harmadik közbeszerzés esetében nem hajlandóak elvégezni. Ezt vélhetően az önkormányzat saját költségvetésének a terhére kell elvégeztetnie.
V a r g a Gusztáv polgármester: A Szabó Béla-féle házzal kapcsolatban azt tudom
mondani, hogy olyan formában amilyen formában szeretné Béla bácsi, nem tudjuk teljesíteni a kérését. Nincs az önkormányzatnak lehetősége arra, hogy még egy múzeum célja, egy egész épületet megvegyen. Magát a tárgyakat, amely kiállítási tárgyak lennének,
azt át tudnánk venni.
Van-e kérdés, vélemény az írásos beszámolókkal és a szóbeli kiegészítésemmel kapcsolatban?
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
175/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 33/2018. (I. 25.), 109/2018. (III. 22.), 115/2018.
(III. 22.), 135/2018. (IV. 26.), 136/2018. (IV. 26.),
159/2018. (IV. 26.), 160/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozatok
végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két
ülés közötti tevékenységéről valamint a testületi és bizottsági üléseken elhangzott bejelentésekre adott válaszokról
szóló beszámolókat elfogadja.
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság
helyzetéről
és
a
Polgárőrség
és
a
Városgondnokság tájékoztatója az éves
tevékenységéről
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Nagy Lajos rendőrkapitány
Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke
Lipták József Városgondnokság elnöke
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V a r g a Gusztáv polgármester: Nagy Lajos kapitány úr tájékoztatott arról, hogy a
rendőrkapitányság beszámolóján részt kíván venni a megyei Főkapitány úr is. Pénteken
kapták meg a meghívót, csütörtökre nem tudta a programját úgy igazítani, hogy itt
lehessen a testületi ülésen, így kéri, hogy a beszámolójukat vegyük le napirendről és a
júniusi soros testületi ülésünkön tárgyaljuk újra.
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: Rendőrkapitányság beszámolójának napirendről levétele
176/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rendőrkapitányság 2017. évi közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolóját leveszi napirendjéről, azzal, hogy a júniusi soros ülése napirendjén tárgyalja.
V a r g a Gusztáv polgármester: A Polgárőr Egyesület és a Városgondnokság és
Városőrség tájékoztatóját mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem
javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a Polgárőr Egyesület és a Városgondnokság tevékenységéről szóló tájékoztatóját
elfogadni. Továbbá megköszöntük a munkájukat.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja
mindkét tájékoztató elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit képviselő: Szeretnék gratulálni ahhoz a nagyon jó pályázati munkához,
amivel a Polgárőr Egyesület közel 6 millió Ft-hoz jut.
Mivel bővül az Egyesület munkája, milyen eszközökre pályáztak?
K á l m á n András képviselő: 2016-ban egy terepjárót tudott beszerezni az Egyesület.
2017-es évben több mint 1,7 millió Ft-ért tudtak eszközöket beszerezni. Szintén az előző évben egy megyei Polgárőr Napot tudtunk megrendezni. Ebben az évben a működéscélú projekten nem nyert a Polgárőr Egyesület. De pályáztunk a LEADER-en belül egy
közbeszerzésre.
S i m o n k a György országgyűlési képviselő: Szeretném megköszönni a Polgárőr
Egyesület munkáját és mindenkinek, aki önzetlenül a saját idejét áldozva mások biztonságának érdekében. Kevés olyan jól működő Polgárőrség van, mint a
mezőkovácsházi. Hallottam, hogy elfogásokban is közreműködtek és a rendőrséggel
példaértékű az együttműködés. A világ sok országában sokkal jobban lehet élni, sokkal
gazdagabban lehet élni. De minden egyes ilyen gazdag országban a közbiztonság nagy
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kívánni valót maga után. Egyetlen egy olyan ország sincsen, ahol ekkora biztonságban
tudnának élni az emberek. Magyarország a 10 legbiztonságosabb országok egyike.
Magyarországon belül a mezőkovácsházi és az orosházi járás is az egyik legbiztonságosabb az egész országban. Amiben vélhetően majdhogynem világvezetők vagyunk, az
a biztonság. Ez a biztonság nem köszönhető másnak, mint a rendőrség munkájának, a
polgárőrség munkájának, a katasztrófavédelem munkatársainak, a mentőszolgálat
munkatársainak és mind annak a szerveződésnek, annak a munkának, amit azok az emberek végeznek, akik elsőként jutnak eszünkbe, hogyha baj van. Bízom benne, hogy a
jövőben is ugyanilyen színvonalon fogják tudni végezni a munkájukat és kívánok nekik
sok sikert.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, véleménye?
S z é n á s i István alpolgármester: Amikor elkészül a testület munkaterve, kérném,
hogy küldjük meg a megyei kapitányságnak, hogy a jövőben részt tudjanak venni az
ülésünkön.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés és vélemény nincs, kérem, aki az
előterjesztésben írt 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadása
177/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület Közhasznú
Szervezet 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját
megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a
lakosság érdekében kifejtett munkájáért.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal,
szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Városgondnokság és Városgondnokság Egyesület beszámolójának elfogadása
178/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a
lakosság érdekében kifejtett munkájáért.
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Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszönöm országgyűlési képviselő úrnak azt, hogy
megtisztelte jelenlétével ülésünket, kifejtette véleményét.
Simonka György országgyűlési képviselő elment a Képviselő-testület üléséről.
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A közszolgáltatók beszámolója az átadott
önkormányzati feladatok ellátásáról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: közszolgáltató szervezetek vezetői
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben
szereplő mind az 5 határozati javaslatot javasolja elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: A Gyulai Közüzemi Kft. beszámolójában olvasható,
hogy II. osztályú rétegvíz az amit itt szolgáltatnak. Ez szakmai elnevezés, vagy minőségi?
V i r á n y i István Gyulai Közüzemi Kft. főmérnöke: Szakmai besorolás. Az Uniós
jogszabályok fő paramétereiben megfelel.
V a r g a Gusztáv polgármester: A közkifolyón elég sok hiba volt. Mennyi közkifolyót
kell fenntartanunk?
Az ivóvízen a veszteség 15 ezer m3 éves szinten, ami nagyon nagy mennyiség. Bár %os arányban jóval alatta van a kezdeti veszteségnek.
A szennyvíz esetében azt írja a beszámoló, hogy a biológiai kapacitás csökkent, a csepegtető test meghibásodása miatt. Nem okoz ez problémát?
A Széchenyi ltp-i hálózaton sok a hiba, ezen a részen terveznek-e valamilyen változást?
Olvasható a beszámolóban még az is, hogy 234 ezer m3 víz van és 330 ezer m3 szennyvíz. Ez hogyan lehetséges?
V i r á n y i István Gyulai Közüzemi Kft. főmérnöke: 62 db közkifolyó található a
mezőkovácsházi vízhálózaton. 27 db meghibásodás volt 2017-ben. Ezeknek, a hibáknak
az egyik része abból adódik, hogy kiakasztják és emiatt meghibásodik a közkifolyó. Illetve van olyan, ami korrózióból adódó meghibásodás.
Hálózati veszteség mértéke %-osan még bőven az elfogadható kategóriában van. De
természetesen az a cél, hogy ezeket tovább csökkentsük. Hálózati veszteség két részből
tevődik össze. Az egyik a tényleges hálózati veszteség, ami elfolyik a hálózaton lévő
meghibásodásokon. A vízfolyást addig nem tudjuk észlelni, amíg valamilyen formában
meg nem jelenik a felszínen. Ennek érdekében hálózat bejárásokat szoktunk tartani. A
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legegyszerűbb módja télen, amikor mínusz 2-3 fokos fagy van, mert akkor az ilyen vízfolyás közelében nem fagy meg a víz. Mivel hosszú hálózatról van szó, ezért nagyon
nehéz ezeknek a felderítése. A másik lehetőség, amikor valahol indokolatlanul zöldebb
a fű, mint máshol. Ezek egyszerű módszerek, de sok hibát lehet velük megtalálni. A hálózat azbesztcement, régi kötésekkel, ezekben a kötésekben lévő gumigyűrűk elöregedtek. Sajnos egy-egy ilyen kötésnél, amelyek 5 méterenként találhatók a hálózaton, jelentős mennyiségű víz tud elfolyni.
A szennyvízcsatorna hálózaton a beszámolóban is látszik, hogy a legtöbb dugulást az
átemelőkben szinte minden második napra jut egy átemelő dugulás. ennek az oka, hogy
nagyon sok olyan dolog bekerül a szennyvízhálózatba, aminek nem ott lenne a helye.
Nagyon sokat küszködünk egyre inkább elterjedt nedves törlőkendőkkel. Ezek a nedves
törlőkendők a szivattyúk járókerekét megfogják. De szilvamagtól kezdve macskaalomig
nagyon sok mindent találunk a szennyvízcsatorna hálózatban. A kontrás szakaszon, ami
a Széchenyi ltp-en jelentkezik, ott viszont kiül a mélyponton, amit rendszeresen át kell
mosni. Ennek a megoldása csak az, hogyha felbontjuk az adott vezetékszakaszt, és újra
fektetjük.
A kitermelt víz és a szennyvíz közötti különbségre nagyon egyszerű a válasz. A Pannon
Lúd Kft-nek saját kútja van, saját vízkitermelése. Viszont a szennyvizet a közcsatorna
hálózaton keresztül a hálózatba bocsátja, ami mérés alapján kiszámlázásra kerül. Ennek
az eltérésnek ez az oka.
A szennyvíztisztító telepen lévő csepegtető test már régebben üzemképtelenné vált. Ez
azt jelenti, hogy a telepnek a biológiai tisztító kapacitása csökkent. Az engedélyben ez
átvezetésre került, módosításra került. Jelenleg a telepnek a kapacitása elégséges, a telepnek a nem egyenletes terhelése az még problémát okoz. Illetve ami a problémát
okozza, hogy a telepen is vannak elhasználódott műtárgyak, gépészeti egységek, aminek
a cseréjét el kell végezni. Ezért is lenne szerencsés, hogyha sikerülne pályázati forrásból
erre megoldást találni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z é n á s i István alpolgármester: Több lakos keresett meg azzal a problémával, hogy
a Szárazér mellett laknak, hol irtózatos bűz van. Tejsavós, fehér színű folyadék látható a
Szárazérben. Nem tudjuk, hogy honnan származik.
V i r á n y i István Gyulai Közüzemi Kft. főmérnöke: Munkatársaim nem jelezték, valamint a laboreredményeket én is mindig megkapom. Ennek utána fogunk nézni. Volt
olyan meghibásodás tavaly év végén illetve ez év elején, amikor az iszapvíztelenítő berendezés meghibásodott és úszott el iszap a szennyvíztelepről. Kénytelenek voltunk
mobil iszapvíztelenítőt igénybe venni.
V a r g a Gusztáv polgármester: A legjobb módszer, hogyha a szemléletformását a
gyerekekkel kezdjük, akkor jut el legjobban a szülőkhöz.
V i r á n y i István Gyulai Közüzemi Kft. főmérnöke: A Víz világnapja alkalmából
Gyulán ez már hagyomány, hogy óvodákban, iskolákban megjelenünk. Illetve elég jó
szóróanyagokat tudunk a Magyar Viziközmű Szövetségtől igényelni, amely kimondot-
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tan gyerekek számára készül. Arra is nyitottak vagyunk, akár az ügyfélszolgálaton keresztül, hogy környezetismeret órán tartsunk egy előadást a gyerekeknek.
S z ű c s Judit képviselő: A temetővel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a
temető új részénél majd jó lenne kijelölni a díszsírhelynek való részt.
V a r g a Gusztáv polgármester: A temetőkkel kapcsolatos beszámolóban olvasható,
hogy kegyeleti szolgáltatásként 902 ezer Ft-ot szed be. Ezzel kapcsolatban az üzemeltetési költségek 3 millió Ft-ot tesznek ki. A különbözetet a vállalkozó saját bevételéből
egészíti ki.
Megtekintettük az alpolgármesterekkel a temetőt. Mindent rendben találtunk. Apróbb
dolgokra tettünk javaslatot a vállalkozónak. Kettő javaslatom lenne, az egyik, hogy a
bizottság jó volna, ha minden évben egyszer megtenné a temetők körbejárását. Tajki
urat pedig arra kérem, hogy ha a lakosság valamilyen fejlesztési javaslatot kérnek, akkor az kerüljön a testület elé.
A ravatalozó előtti területet jó lenne térkövezni és a vízelvezetést valamilyen módon
megoldani. Észrevettük azt, hogy a ravatalozó épület mellett nagyon közel két hatalmas
fa, amely a járdát felnyomta és a levelei a lapos tetőnél, eldugítja a vízlefolyást, ami miatt beázás van. Illetve jogos elvárás volna, hogyha egy vízöblítéses WC állna a temetőlátogatók rendelkezésére.
T a j k i István temetkezési vállalkozó: A díszsírhellyel kapcsolatban még van 3 hely.
A temető új részén meg a testület kijelöli, hogy hol legyen a díszsírhely.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A reformátuskovácsházi temetőnél lévő WC-t ki kellene meszelni, környékét rendbe tenni. A régi temetői részen nagyon nagy a fű. A parkoló gránitkövei hiányosak, amit pótolni és lemeszelni kellene.
Jött egy lakossági jelzés, hogy úgy vágják a füvet, hogy rámegy a sírokra, ahonnan nagyon nehéz letakarítani.
T a j k i István temetkezési vállalkozó: A fű nyírása a mai napon megtörtént. Fűkaszával történik a vágás és a sírokról nem tudjuk letakarítani, mert nagyon nagy a terület.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Azt javasoltam, hogy a városban köztiszteletben álló személyek részére jelöljünk ki egy külön parcellát. Van-e erre lehetőség? El
kellene kezdeni az új temetőrésznek a fásítását, parkosítását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Korábban született olyan határozatunk, hogy a temetkezésről szóló rendeletünket vizsgáljuk felül. Ez a júniusi ülésen kerül megtárgyalásra.
Kérném Alpolgármester urat, hogy vegyen részt a rendelet kidolgozásában.
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő 1.
sz. határozati javaslatot, 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: Hulladékgazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása
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179/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
szóló beszámolót megtárgyalta, és a DAREH Bázis Zrt.,
mint
2017.
április
1-től
a
települési
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátó
közszolgáltató beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület megköszöni a közszolgáltató
tevékenységét és az átadás-átvételkor tanúsított segítő
hozzáállását, a szolgáltatás zökkenőmentes átvételét.
Kéri a szolgáltatótól a lakossági jelzések fokozott
figyelembe
vételét
különösen
a
zöldhulladék
elszállításával kapcsolatban.
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot,
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. beszámolójának elfogadása
180/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vízi közmű vagyon hasznosításáról és az ezzel
kapcsolatban átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
szóló beszámolót megtárgyalta, és a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft., mint a települési vízi közműveket működtető közszolgáltató beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan ügyeljen a befogadott és a kibocsátott szennyvíz minőségére, valamint a környezetvédelmi, illetve egyéb jogszabályi előírások betartására, betartatására.
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki elfogadja a 3. sz. határozati javaslatot,
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: MEZEI-VILL Kft. beszámolójának elfogadása
181/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési közvilágítás üzemeltetéséről szóló
beszámolót megtárgyalta, és a Mezei-Vill Kft. mint a
közvilágítást
2017.
november 1-től
üzemeltető
közszolgáltató beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy
tevékenysége során fokozottan kísérje figyelemmel a
hibajelzések határidőben történő kijavítását.
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki elfogadja a 4. sz. határozati javaslatot,
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: Tajki és Társa Bt. beszámolójának elfogadása
182/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
szóló beszámolót megtárgyalta, és a Tajki és Társa Bt.
mint a köztemetők üzemeltetését ellátó közszolgáltató
beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy
tevékenysége során fokozottan ügyeljen a temetők
rendjére, tisztaságára és a temetkezési szertartások
kegyeleti szempontból megfelelő végzésre.
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő 5.
sz. határozati javaslatot, 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: Gáspár Tamás gyepmester beszámolójának elfogadása
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183/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról
szóló beszámolót megtárgyalta, és Gáspár Tamás mint a
gyepmesteri, illetve az állati hulladék gyűjtési, elszállítási
tevékenységet
ellátó
közszolgáltató
beszámolóját
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy
tevékenysége során fokozottan ügyeljen az állatvédelmi
előírások betartására.
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az állami tűzoltóság tájékoztatója a 2017. évi
tevékenységéről
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tóth Péter tűzoltóparancsnok
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési javasolja az előterjesztésben
lévő határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Átadom a szót Parancsnok Úrnak.
T ó t h
Péter tűzoltóparancsnok: A tavalyi évben az esetek száma 46 volt
Mezőkovácsházán, amely össztekintetben emelkedést mutat. De 2012-től ha viszonyítjuk akkor csökkenő tendencia mutatkozik. A tavalyi évben az esetszámok az időjárás
miatt megnövekedtek. Mindenki emlékszik hogy Orosházán kétszer is végig vonult egy
hatalmas nagy vihar. Segítségnyújtásban vonultunk, valamint a Dél-békés Mentőcsoport
is szerepet vállalat. A Mentőcsoport két járásnak az önkéntes mentőszervezete.
A tavalyi évben a legnagyobb előrelépés mind Mezőkovácsháza és mind pedig a térség
tűzvédelmi tekintetében az új típusú rábagépmű-fecskendőnek a megérkezése
Mezőkovácsházára.
A prevenciós tevékenység az idei évben még inkább kiterjesztve, látványosabbá lett téve. Prevencióként tekintünk az iskolai bemutatókra, óvodai bemutatókra illetve különböző településeken, a működési területünk településein a bemutatónkon való részvétel
folyamán.
A közösségi szolgálatot illetve az ifjúság nevelést fontosnak tartom. Az iskolákban a
mentő és tűzvédelemmel kapcsolatában a felkészítés nagyon fontos. A szeptemberi hónaptól kezdve a jövő érvre az általános iskolában a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre a diákokat szeretnének felkészíteni. Ezzel is szeretném Kovácsházának a hírnevét tovább vinni, hogyha jó eredményt elérünk.
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A hétvége folyamán nyitott szertárkapuk rendezvény lesz, gyermeknappal egybekötve,
amely egy országos rendezvény.
Szeretném megköszönni a két közbiztonsági referensnek a munkáját, Augusz Zoltánnak
és Szénási Gábornak. Valamint még szeretném megköszönni a Flórián napi ünnepségen
az önkormányzatnak a segítségét, illetve a két tűzoltó munkájának elismerését.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?
S z ű c s Judit képviselő: Tavaly novemberben volt egy rendezvény az Orosházi Katasztrófavédelemi Kirendeltség szervezete, a téli időjárásra és annak veszélyére való
felkészülés jegyében. Tudomásom szerint mi erre az eseményre nem kaptunk meghívást.
Ez egy zártkörű rendezvény volt? Szeretném kérni, hogyha a jövőben ilyen nagy volumenű gyakorlat van, amit a lakosság vagy akár a testület látogathatnak, akkor tiszteljen
meg bennünket egy meghívóval Parancsnok úr.
T ó t h Péter tűzoltóparancsnok: Ez egy zárt gyakorlat volt, bemutató formában mivel
a média képviselői is jelen voltak. Ilyen gyakorlatot tervezünk majd, folyamatban van.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A közelmúltban volt szerencsém tevékenyen
megtapasztalni azt a hihetetlen profi hozzáállását, ahogy egy aktuális tűzoltásnál a kollégái részt vettek. Nálam, az üzemben volt egy probléma, amihez riasztottuk a tűzoltókat. A helyzetet hihetetlen profin, körültekintően, nagyon emberin kezelték.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 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: Tűzoltóparancsnokság beszámolójának elfogadása
184/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.
A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a
Tűzoltóparancsnokság teljes személyi állományának a beszámolási időszakban végzett tevékenységéért, áldozatos
munkájukért.
Határidő: értesítésre 10 napon belül
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
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V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde
2018/2019.
tanév
óvodai
csoportlétszámának meghatározása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság
megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását. Valamint egy új határozati
javaslatot is megfogalmazott a bizottság, miszerint az Óvoda maximális óvodai csoportlétszáma a 2018-2019-es nevelési évben 20%-kal átléphető legyen és hatalmazza fel az
intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadni. Valamint a mi a bizottságunk
is elfogadott egy új határozati javaslatot, hogy a IV. sz. feladat-ellátási helyen javasolja
engedélyezni a maximális csoportlétszámtól való eltérést.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit képviselő: Javaslok egy 3. sz. határozati javaslat elfogadását, mely arról
szólna, hogy a bízzuk meg az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy a következő tanévi beiratkozásig vizsgálja felül az intézmények férőhelyeinek számát.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 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: Óvodai csoportok számának meghatározása
185/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében a 2018-2019-es nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát 9 délelőtti és 7 délutáni csoportban határozza meg.
A döntés Alapító Okirat módosítást nem igényel.
Határidő: az intézmény értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki azzal egyetért, hogy hozzá járulunk a IV.
sz. óvodában, a 2018-2019-es nevelési évben a 20 %-kal való maximális létszám átlépéséhez, 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: Óvodai csoportlétszám maximális átlépése (IV. sz. óvodában)
186/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete engedélyezi a Mezőkovácsházi Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde IV. sz. feladat-ellátási helyén a 20182019-es nevelési évben a maximális csoportlétszám legfeljebb 20 %-kal történő átlépését.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért Szűcs Judit képviselő asszony által javasolt 3. 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: Óvodai férőhelyek felülvizsgálata
187/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza az Ügyrendi, Kulturális és Szociális
Bizottságot, hogy vizsgálja felül a Mezőkovácsházi Négy
Évszak Óvoda és Bölcsőde óvodai feladat-ellátási helyén
a férőhelyek számát. Javaslatukat a 2019. évi költségvetési koncepció tárgyalására terjessze a Képviselő-testület
elé.
Határidő: 2019. november
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérdezem a jelenlévőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
S t r a s i n s z k i Istvánné Szivárvány Egyesület képviselője: Érdeklődnék a fürdő
fejlesztésével kapcsolatban, hogy van-e már konkrét elképzelés?
A Szivárvány Egyesület kérését szeretném tolmácsolni. Van négy olyan aktív tagunk,
akik országos énekversenyeken vesznek részt és hírt visznek Mezőkovácsházáról. Az
Egyesület új fellépő ruhát szeretne az énekesek részére biztosítani. Az lenne a kérésünk,
hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten valamennyi összeggel támogatná a fellépő ruhák megvásárlását.
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A fürdővel kapcsoltban Polgármester úrral
együtt egy felhatalmazást kaptunk a testülettől, hogy folytassuk tovább a tárgyalásokat.
Szeptemberig kell, hogy eljussunk oda, hogy ők át tudják venni a fürdőt, a kempinget és
akkor fogunk tudni többet mondani erről.
V a r g a Gusztáv polgármester: A fellépő ruhával kapcsolatban annyit tudok mondani,
hogy a testület a költségvetésében 800 ezer Ft-ot biztosított civil szervezetek támogatására. Erre az Egyesület is beadta pályázatát, csak nem szerepeltették benne a fellépő ruhát. A mai ülésen a 800 ezer Ft-ot nagy valószínűséggel el fogjuk osztani. Egyedi kérelmeket a testület meg szokott vizsgálni. Ha itt lett volna kérelem előttünk, akkor a Civil Kerekasztal Fórum vizsgálta volna, hogy kinek mekkora összeget biztosít. Legközelebb az áprilisi határidőig úgy adják be a kérelmet, hogy az összes megvalósítani való
dolog benne szerepeljen.

Szénási István alpolgármester kiment a Képviselő-testületi ülésről. Jelenlévő képviselők létszáma 7 fő.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Központnál
megüresedett álláshely betöltése iránti kérelem 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 javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, 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: Család- és Gyermekjóléti Központnál megüresedett álláshely betöltése
188/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központban 1 fő megüresedett álláshely határozatlan idejű
betöltéséhez 2018. június 20. napjától.
Határidő: értesítése azonnal
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Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Kovalik Angéla intézményvezető HSZK

Szénási István alpolgármester visszajött a Képviselő-testületi ülésre. Jelenlévő képviselők létszáma 8 fő.
V a r g a Gusztáv polgármester: A 17. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár kérelme 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 javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Könyvtár kiadványának elkészítéséhez többletbevétel felhasználása
189/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtárnak engedélyezi a többletbevételéből származó 700e Ft felhasználását a
„Mezőkovácsháza” kiadvány elkészítési munkálatainak
megkezdéséhez.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 18. sz. előterjesztés tárgyalását, mely pályázat benyújtása a közgyűjtemények kollégiuma címzett, nyílt pályázati felhívásokra
tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem
javaslatukat ismertetni.
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P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadni azzal a módosítással, hogy a fedezet a fejlesztési célú tartalék legyen.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a bizottság
által javasolt módosítással elfogadja a határozati javaslatot, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Könyvtár eszközbeszerzésére pályázat benyújtása
190/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közgyűjtemények kollégiuma címzett, nyílt pályázati felhívások keretében a Könyvtár eszközbeszerzésére pályázat benyújtásáról dönt.
A pályázat igényelhető összköltsége legfeljebb 3.000.000
Ft, melynek 10 %-os önerejét, bruttó 300.000 Ft-ot a fejlesztési célú tartalék terhére biztosít.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A 16. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
közművelődési intézményrendszer átszervezése tárgyában készült. Az ülés megkezdése
előtt kiosztásra került Szűcs Judit képviselő asszony kiegészítő anyaga.
A bizottsági üléseken elhangzottakat összefoglalva azonban Alpolgármester úrral konzultálva egy 2. sz. határozati javaslat is megfogalmazódott.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: A 2. sz. határozati javaslat arról szól, hogy:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy az
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a közművelődés és könyvtár hatékonyabb
feladatellátása érdekében egyeztetéseket folytasson a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
és a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. szorosabb együttműködése lehetőségének
feltérképezésére. Az egyeztetések eredményéről a 2018. szeptemberi Képviselő-testületi
ülésre nyújtson tájékoztatást. Határidő: 2018. szeptember 20. Felelős: Zábrák Istvánné
ÜKSZB. elnök.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság
megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását. Az Alpolgármester úr által
javasolt határozati javaslatra azt szeretném mondani, hogy mint bizottsági elnök ezzel
én nem szeretnék foglalkozni. Úgy gondolom, hogy a két intézmény eddig is jól
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együttműködtek, mindenféle megbeszélés nélkül. Ha a bizottságból bárki felvállalja,
hogy ezt az egyeztetést lebonyolítja és beszámol róla, nagyon szívesen átadom.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit képviselő: Mindenkinek a saját lelkiismeretére bízom, hogy az elmúlt 4
évben történtekre gondoljon vissza és a saját emlékezetéből vésse elő, hogy mikor ejtette ki a száján azt, hogy valami nem jól működik. Most csak kettő dolgot szeretnék kiemelni, amikor úgy tűnik az emlékezetemben, hogy egyforma véleményen voltunk. Az
egyik, amikor a Kft. ügyvezetője bérbe adta kánikulában a strandot. A másik, amikor
nem készült el a város jubileumi 30 éves kiadványa. De nagyon sok példát tudnék felhozni ezzel kapcsolatban.
Januárban úgy gondoltam, hogy ezt a privát beszélgetést talán lehetne egy testületi ülésen tovább boncolgatni és megvizsgálni ennek a lehetőségét pénzügyileg és szakmailag.
Ez az előterjesztés többségében feltételezésekre alapul, van benne konkrét tény is pénzügyileg, szakmailag kevésbé van alátámasztva, hogy ennek a két intézménynek így kell
működni. Polgármester úr engem felhívott hogy esetleg tudnék-e konkrétumokat mondani, hogy miből gondolom azt, hogy ennek az átszervezésnek most aktualitása van.
Mivel ezt az anyagot nem mellékelte Jegyző asszony mivel nem kapta meg, mert csak a
testület tagjainak küldtem tovább.
Az aktualitást szeretném idézni, hogy jegyzőkönyvbe kerüljön. „Ennek az integrált intézmény létrehozásának szerintem, azért lenne aktualitása, mert Jankó Erzsébet ügyvezető megbízatása 2018. december 31-én lejár. Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy
2018. szeptemberétől nagy valószínűséggel a fürdőt üzemeltetésre át tudjuk adni egy
vállalkozónak. A 2012-es évhez képest programakkreditáció ami, probléma volt az már
nincsen. a Mutasd Magad Dél-Békés és Százszorszép gála támogatás lejárt. A TOP-os
pályázat és TÁMOP-os pályázatok megvalósítását nem érinti. Folyamatosan csökken a
Kft. bevétele és a számára nyújtott támogatás pedig folyamatosan n”.
Készítettem egy SWOT analízist miben az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek vannak feltüntetve.
Az analízis a csatolva van a jegyzőkönyv mellé.
A módosító javaslatom az lenne, miután egyértelmű, hogy az átszervezés nem fog megvalósulni, hogy a Kft. csökkenő bevétele és az egyre több önkormányzati támogatás miatt a Művelődési Ház ne Kft. hanem intézmény formájában működjön tovább 2019. január 1-jétől.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A véleményünk nem azért változik, mert a gerincünk
nem elég egyes. Igen, volt egy pár évvel ezelőtt, amikor nekem is problémám volt nagyon sok mindennel. De azt is be kell, hogy lássuk, hogy ez a múlt. Az ügyvezető aszszony felvette a tempót, jó próbálkozásai vannak.
Annak nem vagyok ellene, hogy a Kft. helyett önkormányzati intézmény legyen a Művelődési Ház, de külön álló intézmény legyen.
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C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság ülésén hangzott el, hogy fejleszteni, segíteni kellene, hogy szakemberrel legyen ellátva a Művelődési Ház. Ebben a testületben többen vagyunk, akik kultúra, könyvtár
vonatkozásában nem vagyunk szakemberek. Mivel a Hivatalban is kulturális referens
ezért nem tudok más megjelölni, csak az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottságot.
Én is azok között vagyok és voltam, hogy talán lehetne ezt jobban. De az előbbi indokaim alapján nem tudom azt mondani, hogy mi az a jobb. Nagyon szeretném megtudni a
két intézményvezető véleményét. Az analízisben felsorolt erősségek és lehetőségek alatt
megfogalmazott pontok, nem feltétlenül azt támasztja alá, hogy a két intézményt össze
kell vonni. Azt alátámasztja, hogy a Kft-nél valami problémás és megoldásra vár.
P a p p Zoltán képviselő: Azért nem kell megszüntetni egy Kft-t mert hibázott az
ügyvezetője. Az intézményvezetőknek erről mi a véleménye? A minősített könyvtár címet ezzel az összevonással veszélyeztetjük.
Z á b r á k Istvánné képviselő: A bizottság tagjai sem szakemberek ebben a témában.
Nagyon nagy baj, ha közülünk bárki is úgy gondolja, hogy szakember. Most oka fogyottnak látom, hogy a három évvel ezelőtti problémák miatt döntsünk bármit is.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kovácsházán kiváló közművelődési tevékenység folyik, hála a két intézménynek.
A bizottsági ülésen elhangzott hogy van egy kiváló könyvtárunk. Megerősítettem, hogy
a Művelődési Ház is kiváló. A kézműves tevékenysége a Művelődési Háznak megye
szerte ismert. Nem véletlenül vannak közös projektben a megyei közművelődési egyesülettel, illetve van olyan projektjük, ami 8 település általános iskolájában folyik.
A Felügyelő Bizottság miden alkalommal, amikor értékelősről volt szó, azt mondta,
hogy Művelődési Ház tevékenysége javul.
Alpolgármester úrral azért értek egyet, mert a két határozati javaslat kiegészítené egymást. Rögzítjük, hogy mi az eredeti formában akarjuk működtetni a két intézményt. de
elfogadjuk azt a gondolatmenetet, ami Szűcs Judit képviselő asszonyban felmerült, és
ami szakmai okok miatt merülhetett fel benne, hogy lehetne a közművelődést jobban
csinálni. De csak az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottságnál lenne jobb helyen,
hogy ezt megvizsgálja. A két intézményvezető segítségével beszélné át a bizottság a lehetőséget.
S z ű c s Judit képviselő: A 2. sz. határozati javaslatot magam sem támogatom. Ebben
a vitában eldőlt a kérdés, ezzel többet foglalkozni ilyen formában nem kell. Nem három,
négy, öt évvel ezelőtti dolgokra alapozom azt a véleményt, amit magam kialakítottam.
A Felügyelő Bizottságnak, amikor még én is tagja voltam, és a mostani is bőven adott
javaslatot az ügyvezető asszonynak ahhoz, hogy ezt a közművelődési munkát hogyan
lehetne jobban, változatosabban, másképp végezni.
A bizottsági ülésen és itt a testületi ülésen is világossá vált, hogy az intézményeket eredeti formában kívánjuk működtetni. Ennél fogva mindenféle jobbító és javító szándék
nyitva áll mindannyiunk előtt.
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A l b e r t u s László könyvtárigazgató: Immár 16 éve vagyok itt és dolgozom a
könyvtárban. Megéltem azt, amikor 2003-ban mindenkit elküldtek a Művelődési Házból
és a könyvtár végezte a kulturális részt. Nem volt egyszerű. Nekünk van egy speciális
könyvtárosi munkánk, amiből ki kell lépnünk, mert nekünk a törvény azt írja elő, hogy
ki kell terjeszteni a feladatainkat a közművelődési rendezvények felé is. Ez látszik a pályázatainkból is. Nagyon sok olyan pódiumesteket, rendezvényeket szerveztünk, ami
valószínűleg inkább a Művelődési Háznak lenne a feladata. Ez nekünk kötelező, továbbra is kell csinálni. De van egy olyan része, amely nem metszet, hanem csak a
könyvtárhoz kötődik, ami még mindig markáns, a könyvekkel, azokkal a feladatokkal
rendhagyó órákkal, amit lehet hogy csak a könyvtárosok tudják végrehajtani. A két intézmény nagyon sokat dolgozik együtt. A pályázatok folytán olyan lehetőségünk volt,
hogy sok eszközt tudtunk vásárolni, amit átadjuk használatra.
Az összevonásra szakmailag bizonyos esetben van benne ráció. De ha azt nézzük, hogy
mennyit csorbulna egy-egy intézménynek a presztízse, hogyha a könyvtárnak elvennék
a minősített könyvtári címét, akkor nagyot esnénk. Hogy lehetne a humán erőforrást, az
infrastrukturális erőforrásokat összpontosítani, vagy éppen ésszerűsíteni valamennyire a
rendezvényeket, ebben biztos vagyok. De azt hogy megéri-e, abban nem, főleg pénzügyileg, presztízsileg.
J a n k ó Erzsébet ügyvezető: Nagyon nehéz itt állnom, mert minden esetben Janó Erzsébetként támadnak. Nem Jankó Erzsébet a Művelődési Központ, hanem egy intézmény és mögötte állnak emberek. Mindenki tudja, hogy volt egy nagyon rossz évem.
Lehet, hogy akkor nem úgy tettem a dolgomat, ahogy kellett volna, vagy ahogy szerették volna, de azt gondolom, hogy a munkatársaim megtették, amit meglehet. Globálisan
nézem az elmúlt 10 év munkáját, mert 10 éve vagyok vezető. Nagyon sok kezdeményezésem van, ami működik, amit 8 évvel ezelőtt elkezdtünk. Nem lenne Fürdőfesztivál, ha
nem lenne Művelődési Központ, nem lenne a Mutasd Magad Dél-Békés, nem lett volna
Itthon vagy Magyarország, nem lenne esküvő-kiállítás stb. Nagyon sok rendezvény van
amihez a Művelődési Ház mellé állt és megrendezésre került. Nemcsak azt az 1 évet
kellene nézni, hanem az elmúlt 10 évet, hogy milyen lehetőségeink voltak és melyeket
használtuk ki, amikor átvettem a Művelődési Központot az óta mi változott. megújulásra kerültek a szociális helyiségek, a nagyterem ki lett meszelve, a színpad felújításra került, megcsináltuk LEADER pályázatból a közösségi teret, hangtechnikai eszközök kerültek beszerzésre, amit nemcsak a Művelődési Központ használja, hanem az általános
iskola, óvoda.
Korábban is volt egy összevonás, ugyanúgy mondhatom azt, hogy minden embert elküldtek és néhány hónap múlva rájöttek, hogy nincs szakember. Akkor is a Művelődési
Központ sérült. Miért szoktak összevonni intézményeket? Azért hogy pénzügyileg megtakarítsanak. Kimutatta az előterjesztés, hogy itt nincs megtakarítás, hanem csak költség.
V a r g a Gusztáv polgármester: Módosító javaslatom lenne a 2. sz. határozati javaslattal kapcsolatban, hogy Csepreghy Elemér Alpolgármester úr, Havancsák Piroska és
Duma Zsolt Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tagjai, illetve a két intézményvezető kötetlen beszélgetés keretében tekintsék át a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
és a Kalocsa Róza Kft. szorosabb együttműködésének a lehetőségét. Kérjük Alpolgármester urat, hogy erről a beszélgetésről szeptemberi testületi ülésen tájékoztassa a testületet.
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Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot elfogadja, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Közművelődési feladatellátás jelenlegi formában való fenntartása
191/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közművelődési feladatellátást a jelenlegi formában kívánja fenntartani.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Varga
Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot az általam
javasolt módosítással elfogadja, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 3 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. és Könyvtár hatékonyabb együttműködésére egyeztetés lefolytatása
192/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy Csepreghy Elemér alpolgármester, Havancsák Piroska és Duma Zsolt az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tagjai a közművelődés és
könyvtár hatékonyabb feladatellátása érdekében az intézményvezetők
bevonásával
vizsgálják
meg
a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és a Kalocsa Róza
Nonprofit Közhasznú Kft. szorosabb együttműködésének
lehetőségét.
Az egyeztetések eredményéről a 2018. szeptemberi képviselő-testületi ülésre nyújtsanak tájékoztatást.
Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Csepreghy Elemér alpolgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem
javaslatukat ismertetni.
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Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben szereplő 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: Kalocsa Róza Kft. Alapító Okirat módosítása
193/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint alapító a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának VI. 1./ pontjában a társaság
ügyvezetőjének lakcímét az alábbiak szerint módosítja:
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 54. B lph.1 a.
Határidő: Cégbírósághoz történő továbbításra: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A 6. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely álláskereső foglalkoztatott bérköltségének támogatása tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem
javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Eddig is azt láttam, hogy az illetékes kolléganővel erősödött a hivatal, erősödött a facebook-on megjelenő városi rendezvényekről
történő megjelenés. Ha ez a pályázat lejár, akkor szeretném kérni, hogy próbáljunk
megoldást találni erre.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben szereplő 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: Polgármesteri Hivatalban határozott idejű álláshely-növelés
194/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul egy fő álláskereső munkavállaló
GINOP-5.1.1.-15-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezé-
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sű programban való foglalkoztatásához legfeljebb 4+2 havi 70 %-os konstrukció szerint 2018. június havi kezdéssel. A munkavállaló 6 havi alkalmazása 928.600 Ft
összerejű bérköltségének fedezetét az általános célú tartalék képezi, melyből 694.600 Ft személyi juttatások kiadásának irányzata, 234.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok kiadásának előirányzata biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Mezőkovácsháza, Deák Ferenc utca felújításának költségeiről tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem
javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Bízom abban, hogy lesz belterületi útra felújítási pályázat. De amennyiben nem lesz, akkor azon kell dolgoznunk, hogy minden évben képesek legyünk egy ilyen nagyságrendű hitel felvételére.
A Modern Falu Program komplex vidékfejlesztési program lesz, amely nemcsak a falvakat érinti, hanem a mezőkovácsházi járást is. Mivel minden településen rossz állapotban vannak az utak, bízom benne, hogy a Modern Falu Programban lesz forrás belterületi utak felújítására is.
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben szereplő 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: Deák u. felújítására többletköltség biztosítása
195/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete "A, Deák Ferenc utca burkolat felújítása
Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházásra öszszességében 121.559.208.- forintot biztosít. Ezen belül a
rendelkezésre álló hitelfedezeten túlmenően 1.618.256.forintot fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.
Határidő: a közbeszerzési döntések meghozatalára: haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,
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Közbeszerzési szaktanácsadó
V a r g a Gusztáv polgármester: A 8. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a tájékoztatás közbeszerzési eljárások állásáról tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem
javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: A mostani döntés alapján ígéretet kaptunk, hogy a
többletköltség megtérül, és lehetőséget kaptunk, hogy az október 31-i határidő helyett a
december 31-ig valósítsuk meg. Bízunk benne, hogy hathatós segítséget fogunk kapni.
Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Z á b r á k Istvánné képviselő: A II. sz. óvoda ki szeretne pakolni, de elmondtam,
hogy nem lehet tudni, hogy mikor lesz a közbeszerzésnek vége.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az óvodavezető azt mondta, hogy azért költöznek ki
mert a passzív időszak ez a nyári szünet. Nevelés zavarása nélkül most tudnak kiköltözni. A tervezése folyik ezeknek a pályázatoknak, ahogy a tervezés készen lesz, ki tudjuk
írni a közbeszerzést.
S z ű c s Judit képviselő: Azt mondta az óvodavezető, hogy nevelés nélküli napot nem
rendelhet el. Szorgalmi időben a köznevelésnek folynia kell, a munkának folynia kell és
5 nevelés nélküli nap áll rendelkezésre.
K á l m á n András képviselő: Körülbelül még fél évig ne költözzön az óvoda. Azokat a projekteket, amelyek nem közbeszerzés kötelesek, azokat meg kellene indítani. A
fogorvosi rendelőre gondolok.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem,
aki az előterjesztésben szereplő 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: Közbeszerzési eljárásokról tájékoztató
196/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzési eljárások állásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. A TOP pályázatok közbeszerzéseinél kialakult helyzet rendezésével, az azzal összefüggő
tárgyalások, egyeztetések lefolytatásával megbízza a polgármestert.
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Az egyeztetések eredményéről tájékoztatást kér a júniusi
testületi ülésen.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a civil- és sport célú civil szervezetek, valamint az egyházak támogatási kérelmeinek elbírálásáról tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben írt mindkét határozati javaslat elfogadását.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az előterjesztésben szereplő mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja. De a bizottság egy új 3. sz. határozati javaslatot is megfogalmazott miszerint javasolja
Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egyesület támogatási kérelmét a
26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében elutasítani.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Az önkormányzatnak négy egyesülettel van
együttműködési megállapodása. Ebből van olyan egyesület, aki az összes önkormányzati rendezvényen valamilyen szinten jelen van, tevékenyen közreműködik. Ők nem kaphatnak támogatást. Viszont egy egyedi kérelemmel, ha ide fordul egy egyesület, akkor
100-150 ezer Ft támogatást kaphat. Számomra ez igazságtalan, vagy szüntessük meg az
együttműködési megállapodást. A költségvetésből kapnak valamennyi összegű támogatást, de az a támogatás lényegesen kevesebb vagy nulla, mint amit itt most kiosztunk.
Vagy megszabjuk, hogy az egyedi támogatás összegek nem lehetnek magasabbak, mint
amit egyébként az együttműködési megállapodásban érintett egyesületek kapnak. Vagy
jelen esetben költségvetésből támogassuk azokat az egyesületeket, akik egyébként a
koncepciónál nem kaptak támogatást, pedig együttműködési megállapodással rendelkeznek.
S z é n á s i István alpolgármester: Pont egy olyan szervezetet zárunk ki, aki tenne a
városért.
V a r g a Gusztáv polgármester: A Városőrség elnöke lemondott emiatt a döntés miatt
és ki is lépett az egyesületből.
Elképzelések: vagy a jövőre vonatkozóan módosítjuk a rendelet, mint ahogy a
Kerekasztal Fórum is javasolta. Vagy az önkormányzat költségvetéséből biztosítunk valamennyi forrást, hogy ezeket az egyesületeket is támogassuk. Vagy pedig lecsökkentjük a kerekasztal által megszavazott összeget.
Z á b r á k Istvánné képviselő: 100 ezer Ft összegnél többet ne adjuk támogatást. A
Szivárvány Egyesület 50 ezer Ft-ot kapjon, a Vöröskereszt 100 ezer Ft-ot, a Mozgáskor-
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látozottak Egyesülete 50 ezer Ft-ot, OVIMEZŐ Alapítvány 50 ezer Ft-ot, M.A.SZ.K.
100 ezer Ft-ot és a két egyház is. A fennmaradó 250 ezer Ft összegből a többieknek is
tudnánk adni támogatást.
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Az egyik egyesület 150 ezer Ft támogatást
kap a feladat-ellátási szerződés alapján, a másik pedig 300 ezer Ft-ot.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot
azzal a módosítással elfogadja, hogy a Képviselő-testület az Egyházak támogatására
200.000,-Ft átcsoportosításáról dönt, a Civil szervezetek támogatására elkülönített
800.000,-Ft támogatási összeg terhére, 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: Egyházak támogatása
197/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egyházak támogatására 300.000,-Ft átcsoportosításáról dönt, a Civil szervezetek támogatására elkülönített 800.000,-Ft támogatási összeg terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot az alábbi módosítással elfogadja, szavazza meg.
1. Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület részére 50.000,-Ft támogatást nyújt, kirándulásszervezés költségeire,
2. Vöröskereszt részére 100.000,-Ft-ot, véradás szervezés, elsősegélynyújtás népszerűsítése,
3. Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezete részére 50.000,-Ft-ot, rendezvény- és kirándulásszervezés,
4.) OVIMEZŐ Alapítványnak 50.000,-Ft-ot, az alapítvány 20. jubileumi rendezvényének lebonyolítására,
5. Atlétikai Szabadidő Klubnak 100.000,-Ft-ot, sport és egészségmegőrző programok
szervezése,
6. Mezőkovácsházi Református Egyházközség részére 100.000,-Ft-ot a gyülekezet történelmében fontos szerepet játszó személyek rossz állapotban lévő sírjainak felújítása,
karbantartása,
7. Kisboldogasszony Plébánia részére 100.000,-Ft-ot biztosít eszközbeszerzésre.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Civil és sportszervezetek és egyházak támogatása
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198/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Civil- és sportszervezetek támogatására kiírt és
a 2007. évi CLXXXI. törvényben előírt feltételeknek megfelelő pályázatokat elbírálta és a 2018. évi költségvetési
rendeletében e célra biztosított keretből az alábbi civil-, és
sporttevékenységet folytató szervezeteket, valamint egyházat támogatja:
1.)

Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület (székhely:
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63.) 50.000,-Ft, kirándulásszervezés költségeire.

2.)

Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területi Szervezete
(székhely: Békéscsaba, Bajza u.15.) 100.000,-Ft,
véradás szervezés, elsősegélynyújtás népszerűsítése.

3.)

Mezőkovácsházi Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezete (székhely: Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.)
50.000,-Ft, rendezvény- és kirándulásszervezés.

4.)

OVIMEZŐ Alapítvány (székhely: Mezőkovácsháza,
Ifjúsági ltp.1. 50.000,-Ft, az alapítvány 20. jubileumi
rendezvényének lebonyolítására.

5.)

Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő Klub (székhely: Mezőkovácsháza, Árpád u. 136.) 100.000,-Ft,
sport és egészségmegőrző programok szervezése.

6.)

Mezőkovácsházi Református Egyházközség (székhely: Mezőkovácsháza, Táncsics u. 43.) 100.000,-Ft
a gyülekezet történelmében fontos szerepet játszó
személyek rossz állapotban lévő sírjainak felújítása,
karbantartása.

7.)

Kisboldogasszony
Plébánia
(székhely:
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 50.) 100.000,-Ft,
eszközbeszerzés.

A támogatások folyósításának határideje: 2018. június 30.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási megállapodások aláírására.
Határidő: kérelmezők értesítésére azonnal, a támogatási
megállapodások aláírására: június 15.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
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V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által javasolt új 3. sz. határozati javaslattal egyetért, miszerint a Mezőkovácsházi
Városgondnokság és Városőrség Egyesület támogatási kérelmét a 26/2011. (XI. 30.) sz.
önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében el kell utasítani, szavazza meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 3 nem szavazattal – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Városgondnokság és Városőrség támogatási kérelmének elutasítása
199/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelen határozatával arról dönt, hogy a
Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egyesület támogatási kérelmét a 26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében elutasítja.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A fennmaradt 250 ezer Ft-tal mi legyen?
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Egyenlőre maradjon így
és a következő alkalommal hozunk be egy olyan átcsoportosítási kérelmet, amely szerződésmódosítással együtt lesz ahol az összeg szerepel.
V a r g a Gusztáv polgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott pályázatok pályázatírási költségeiről tárgyában készült.
Átadom a szót Kálmán András képviselőnek.
K á l m á n András képviselő: Az előterjesztésben szereplő táblázatban szerepelnek
olyan projektek, amelyeknél nulla Ft-os pályázatírási költségek szerepelnek. A háromoldalú együttműködési megállapodást technikailag sok esetben nem tudom bevállalni.
Van kiírási időszak, benyújtási időszak, amire van 1 hónap. Feltételezem, hogy ezeket
az együttműködési megállapodások abban az 1 hónapban nem fognak megkötődni. Addigra ezek a projektek le is zárultak. Nem tudom, hogy ezt a problémát hogyan lehetne
megoldani. Olyan projekteket fogunk a közeljövőben elutasítani, amely a város vagyonát gyarapítaná.
V a r g a Gusztáv polgármester: A Társulási Tanácsnak van egy olyan határozata,
hogy a pályázatírásért pénzt kell fizetni az íratóknak. ha felkeres egy civil szervezet és
nem hozza az önkormányzattal a megállapodást, akkor azt az összeget neki kell befizetnie. A legutóbbi Társulási ülésen felvetette az egyik polgármester asszony, hogy miért ő
finanszírozza a pályázat írással foglalkozó társulási alkalmazottnak a bérét, amikor ő
nem írat vele pályázatot. Az önkormányzatok egy része már nyilatkozott, hogy bizonyos
pályázatokat elfogad, mert az a település érdekében valósult meg, de bizonyos pályázatokat nem fogad el. Ebben az esetben a Társulásnak kell behajtania.
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Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztés napirendről való levételét.
V a r g a Gusztáv polgármester: Június 8-án dönt a Társulás ez ügyben. Jegyző aszszonyt arra kérem, hogy legyen szíves Kálmán Andrással és ezt az anyagot összeállító
kollégával egyeztetve pontosítani, hogy ezek a listák jók-e. A következő testületi ülésre
kellene egy olyan anyag is, hogy a többi település az adott pályázatok esetében hogyan
döntött. A június 21-i testületi ülésre vissza kerülne ez az előterjesztés.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az előző napirendnél megmaradt 250 ezer Ft-ot nem
lehetne, hogyha úgy dönt a Társulás, hogy nem ad rá pénzt, hogy abból ezeket a pályázatírási költséget támogatnánk?
K á l m á n András képviselő: Bármilyen típusú pályázatnál nem engedik az írási díjat elszámolni.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Úgy gondolom, hogy 3-4 millió Ft-os pályázat esetében ez a pályázatírási költség, amely 50 ezer Ft-ba van meghatározva, nevetséges összeg.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, véleménye nem hangzott el, kérem, aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával egyetért, hogy az előterjesztést vegyük le napirendről, 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 napirendről levétele
200/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása által
benyújtott pályázatok pályázatírási költségeiről készült
előterjesztést levette napirendjéről azzal, hogy egyeztetések lefolytatását követően készüljön ismét előterjesztés a
Képviselő-testület ülésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 14. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által használatba adott szippantó tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem
javaslatukat ismertetni.
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P a p p Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen megkérdeztük Ügyvezető úrtól, hogy
ehhez van-e embere, aki ezt a szippantót működtetni tudná. Azt nyilatkozta, hogy jelen
pillanatban van.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a
határozati javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft-vel szippantó használatba adási megállapodás kötése
201/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, az YKF512 rendszámú, MAJEVICA gyártmányú, M436 típusú szippantóra vonatkozóan térítésmentesen használatba adási megállapodást köt a Gyulai Közüzemi Kft-vel 2018. június 01. napjától a vízi közmű feladatok elvégzésére 2014. 04. 30. napján megkötött bérletiüzemeltetési szerződés fennállásáig.
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú használatba adási megállapodás
aláírására.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A 15. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-vel érvényben levő bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz.
mellékletének módosítási kérelme tárgyában készült.
Átadom a szót Csepreghy Elemér alpolgármester úrnak.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Korábbi testületi ülésen tárgyaltunk egy viszonylag hosszú szóbeli előterjesztést, mely 8 határozati javaslatot tartalmazott. Az öszszes határozati javaslatot elfogadta a Képviselő-testület. Ezek után ezzel a felhatalmazással mentem a Taggyűlésre. A Taggyűlésen a két darab szerződésmódosítással, mely
Kondorost és Újkígyóst érintette, a Kft. jogtanácsosának az volt a felvezetése, hogy
Gyula Város polgármestere megállapodást kötött Újkígyós és Kondoros települések
polgármestereivel, melynek értelmében hivatkozva arra, hogy a településen ivóvíz minőségjavító programot hajtottak végre, ezért megnövekedtek a költségeik és Gyula Város polgármestere, mint többségi tulajdonos hozzájárult ahhoz, hogy ezt a költséget a
két településnek ne kelljen bepótolni, a szerződésükből ezt a fejezetet törölték. Magával
az elvvel egyetértettem, csak azzal nem, hogy ezt Mezőkovácsháza illetve a többi település számára fel sem ajánlották, nem is jelezték, igazából ott kellett ezt megtudnom.
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Szót kértem, és elmondtam, hogy természetesen a mezőkovácsházi Képviselőtestületnél hasonlóképpen fogom kezdeményezni, azért, mert nálunk a bepótlási kötelezettség ugyan nem az ivóvíz minőségjavító program miatt, de volt madárinfluenzánk,
ami miatt a Pannon Lúd Kft-nél jelentős szennyvíz kiesések voltak. Valamint bármilyen
más ok is lehet olyan fontos, mint az ivóvíz minőségjavító program. Arról nem is beszélve, hogy a két településnél a tavalyi évre vonatkozó bepótlási kötelezettség 77 millió Ft. A hozzászólásom után Gyula polgármestere finoman kioktatott. Elmagyarázta,
hogy mi mennyire nem vagyunk fontosak, mennyire szemetek vagyunk, mert mi kezdeményeztük a Gyulai Közüzemi Kft-nek a megfúrását Csürhés István polgármester úrral együtt. Ezek után szót kértem, és elmondtam, hogy ez nem igaz. Mi mindig itt álltunk és szakmailag meg vagyunk elégedve ezzel a céggel. Varga Gusztáv polgármester
úr volt az, aki kezdeményezte az egyeztetést többször is korábban. Innentől kezdve volt
egy kicsi politikai vonulata a történetnek. Ezek után egyetlen egyet kértem, kértem
Kondoros és Újkígyós polgármestereit, hogy amennyiben a mezőkovácsházi Képviselőtestület is meghozza ezt a döntést, akkor ugyanúgy, mint ahogy a mezőkovácsházi testület támogatta az ő szerződésmódosításukat, így kértem, hogy ők is támogassák a miénket. Erre a két polgármester úr annyit mondott, hogy természetesen. Ahogy hazaértem
ezt polgármester úrnak elmondtam, ő azonnal felhívta Gyula polgármesterét és kezdeményezett egy egyeztetést.
Saját véleményem az, hogy ezt az eljárást nem érdemeltük meg. Nem érdemeljük meg
azt, ahogy amilyen lekezelő módon bánnak velünk, kezelnek most, mindazok mellett,
hogy ezt eddig nem tapasztaltuk. A cég vezérigazgatója, főmérnöke, vezetése vonatkozásában továbbra is úgy gondolom, hogy jó az együttműködés.
Abban maradtam a vagyongazdálkodónkkal, hogy nem kell konkrét indok, hatalmazzuk
meg a Polgármester urat, ő folytassa le a tárgyalást Gyula Város polgármesterével.
Minimum annyit meg kellett volna tegyen Gyula városa illetve a cég vezetése, hogy fel
kellett volna ajánlani az összes többinek ezt a lehetőséget, vagy jelezni, hogy van egy
ilyen lehetőség. Nálunk szerencsétlen volt a helyzet. Jegyző asszonynak is mondom,
hogy azt szeretném kérni, ha egy 40 oldalas anyag idekerül a testület elé, akkor inkább
vegyük le napirendről, mint hogy hasonló történjen. Erre Polgármester úrnak és Jegyző
asszonynak az volt a javaslata, hogy elküldjük számukra a testület munkatervét és így
tudni fogják, hogy mikor lesz a testületi ülés.
Varga
nye?

Gusztáv polgármester: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, vélemé-

S z ű c s Judit képviselő: Ha ez az előterjesztés időben érkezik, akkor tudtunk volna
olyan döntést hozni, ami ezt kiküszöböli?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Nekünk 5% tulajdonunk van ebben a cégben.
Bármilyen döntést hozunk, ha Gyula Városa megszavazza, akkor az úgy van. Úgy gondolom, hogy együtt alapítottuk ezt annak idején ezt a céget. Finoman felhívták a figyelmemet, hogy Mezőkovácsháza már nem szükséges ahhoz, hogy ez a cég működjön.
Annak idején, amikor ez a Gyulai Közüzemi Kft. a víz, szennyvíz szolgáltatást a környező településeken is elkezdte, akkor szükséges volt az összes település ahhoz, hogy
ők mint víz, szennyvíz szolgáltató egyáltalán megmaradhassanak a piacon. Ha akkor
Mezőkovácsháza nem csatlakozik, akkor nincs víz és szennyvízszolgáltatás. Most valamilyen úton módon növekedett ez az egyenérték szám Újkígyóson és Kondoroson.
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A szerződés 2. sz. mellékletben ez szerepel. Nem azt írja, hogy a bepótlási kötelezettséget törli, hanem azt, hogy az eredeti szerződés 8. bekezdés III. pontját töröljük a szerződésből. Ebből semmit nem vettél volna észre, csak annyit, hogy egy mondat törlésre került. Nem véglegesen törölték, hanem 2020 december 31-ig.
A korábbi testületi ülésen adtunk a költségvetési irodavezetőnek egy feladatot, hogy a
tavalyi évvel kapcsolatos bepótlási kötelezettséget egyeztesse le a Gyulai Közüzemi
Kft-vel. A főkönyvelő asszony azt mondta az irodavezetőnek, hogy az a szerződésmódosítás, amit mi tavalyi évben kezdeményeztünk ez év január 1-től él, abban az szerepel, ha valamelyik ágazat eredményes, akkor annak az eredményét kompenzálja a veszteségbe. Erre a főkönyvelő azt mondta, hogy ez még a tavalyi évre nem vonatkozik,
mert 2018. január 1-től írtuk alá a megállapodást. Újkígyós és Kondoros esetében most
született meg a Taggyűlési döntés és még is érvényes a tavalyi évre.
Varga
Gusztáv polgármester: Az előterjesztést Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Kérem, javaslatát ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, valamint a Munkatervünk megküldését is.
V a r g a Gusztáv polgármester: A többi közüzemi szolgáltatónak is elküldhetjük a
munkatervünket.
Ha elolvastuk volna, akkor is hozzájárultunk volna a szolidaritás jegyében is ehhez a
dologhoz, mert ugyanezt kértük két évvel ezelőtt a többi településtől is. Nem azt mondtuk, hogy Gyula adjon nekünk pénzt, hanem azt, ha valamelyik településnek az ágazata
nyereséges, akkor a nyereségből tegyünk félre egy alapba valamennyi pénzt, őket támogatni tudjuk. Felhívtam Gyula polgármesterét, egyeztettünk időpont.
Kaszaper már kilépett a Kft-ből, Nagybánhegyes december 31-vel lép ki. Mi Végegyházával össze vagyunk kötve, vagy együtt lépünk ki vagy együtt maradunk. Magával a
szolgáltatóval meg vagyunk elégedve, sokat segítenek.
Az 5%-unk arra elég, hogy az indítványainkkal foglalkozniuk kell. Azért álltunk a kis
települések mellé, mert nekik az 1%-uk kevés volt ahhoz, hogy elérjenek valamint.
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, 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: Gyulai Közüzemi Kft-vel bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása
202/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete –mint a víziközmű szolgáltatás ellátásáért felelős
önkormányzat- kezdeményezi a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft-nél mint víziközmű üzemeltető, hogy a felek között a víziközművek üzemeltetésére megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. melléklete kerüljön mó-
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dosításra annak érdekében, hogy az Önkormányzatot terhelő veszteség-visszapótlási kötelezettség megfizetése
alól, a szolidaritás elvére tekintettel az Önkormányzat
mentesüljön.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására, és a megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: értelem szerűen
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. többlettámogatás iránti kérelme tárgyában
készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem
javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, 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: Településgazdálkodási Kft-nek működés támogatás nyújtása főkertész végkielégítés kifizetésére
203/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy gazdasági
társaságának, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási
Kft-nek 500e Ft működési célú támogatást nyújt. A Kftnek a fenti támogatási összeget a 2018. évi Üzleti tervében
szerepeltetnie kell, fedezetét az önkormányzatnál az általános célú tartalék képezi.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Az 1. sz. szóbeli előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely Dr. Biedermann Viktor fogorvos rendelési idő módosítása tárgyában készült.
A fogorvosi körzetben a fogorvosi rendelésre szánt óraszámok a körzetben élők
számától függ. Dr. Biedermann Viktor körzetében Mezőkovácsháza lakosságszáma
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