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

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

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

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 

Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán    műszaki irodavezető  
Albertus László  könyvtárigazgató  
Jankó Erzsébet   Kalocsa Róza Kft. ügyvezető igazgatója 
Nagy Lajos  rendőrkapitány Mezőkovácsházi Rendőrka-

pitányság  
Dr. Kis Péter   rendőr ezredes BM Rendőr-főkapitányság  
Merényiné Szentmiklósi Etelka Vöröskereszt területvezetője  
Csíkos Imréné  
Czuth Lajosné 
Varga Béláné  
Butora Jánosné  
Szabó Ákos    Vöröskereszt önkéntesei  
Bontovics Krisztián   érdeklődő állampolgár  

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző asz-
szonyt, Aljegyző asszonyt, intézményvezetőket, irodavezetőket és a meghívott vendé-
geket.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjainak létszáma ismételten 9 fő, a jelenlévő 
képviselők létszáma: 9. fő.  
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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 A 
155/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat végrehajtása tárgyában készült szóbeli előterjesz-
tést a Képviselő-testület vegye napirendjére.  
  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele  
   

209/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete A 155/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat végrehajtá-
sa tárgyában készült szóbeli előterjesztést a Képviselő-
testület jelen ülése napirendjére vette.   

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A napirend elfogadása előtt a munkaterv módosítása 
tárgyában készült „0”-ás jelű előterjesztés tárgyalását javaslom. Az előterjesztést az 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati 
javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Munkaterv módosítása  
   

210/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. évi munkatervét az alábbiak szerint mó-
dosítja: 
A júniusi soros ülés napirendjéről a „Helyi esélyegyenlő-
ségi Program elfogadása” napirendi pontot törli, azzal, 
hogy a 2018. októberi soros ülés napirendjére a „Helyi 
Esélyegyenlőségi Program elfogadása” napirendi pontot 
fel kell venni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt, 
és a fentiek szerint módosított és kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg. 
 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
 

211/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. június 21-i soros, ülése napirendjét az aláb-
biak szerint fogadja el:  

   
N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-

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

 
2.) A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár éves beszámolója 

az intézmény tevékenységéről  
 Előadó: Albertus László könyvtárigazgató  
 
3.) A Vagyongazdálkodási Terv felülvizsgálata  

Előadó: Varga Gusztáv polgármester  
 
4.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása  

Előadó: Varga Gusztáv polgármester   
 
5.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyze-

téről  
Előadó: Nagy Lajos rendőrkapitány 

 
6.) Előterjesztések 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Vöröskeresztes Világnap alkalmából 
mezőkovácsházi önkéntesek is kitüntetésben részesültek. Így Őket külön köszöntöm a 
testületi ülésünkön. Először Merényiné Szentmiklósi Etelkát a Vöröskereszt vezetőjét, 
és a kitüntetett mezőkovácsháziakat név szerint: Czuth Lajos és Novák Máté ifjúsági 
vöröskeresztes munkáért kaptak kitüntetést, Csíkos Imréné és Czuth Lajosné vöröske-
resztes munkáért bronz elismerésben részesültek, Zalai Csaba dicsérő oklevelet kapott, 
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Varga Béláné és Butora Jánosné elnöki oklevél kitüntetésben részesültek és Szabó Ákos 
vöröskereszt önkéntesi munkájáért dicsérő oklevélben részesült. Gratulálok! 
 
Átadom a szót Merényiné Szentmiklósi Etelkának a Vöröskereszt vezetőjének.  
 
M e r é n y i n é    Szentmiklósi Etelka Vöröskereszt területvezetője: A testületnek és 
Polgármester úrnak is köszönetet kell mondanom a civil szervezetünk nevében, hogy 
ilyen figyelemmel kísérik a munkánkat. Nagyon sok intézet dolgozik ebben a szerve-
zetben. Az 5 vöröskeresztes alapszervezet, a 3 bázisintézmény nagyon komoly munkát 
végez. Czuth Lajos az előző évben az év önkéntese volt, az idén pedig az Országos Ifjú-
sági Tanács javaslatára kapta meg ezt a megtisztelő kitüntetést és még csak a következő 
évben fog érettségizni. Ez a fiatalember példaértékű társai számára.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A testület az előző ülésén támogatásban részesítette a 
mezőkovácsházi Vöröskeresztes Szervezetet.  
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj-

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

   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Május 30-án a Magyar Hősök emléknapján adtuk át 
az I. világháborús áldozatok hadisírjait. Albertus László könyvtárvezető szép előadásá-
val kezdődött a nap. Utána a hadkiegészítő parancsnokság munkatársai toborzást illetve 
a tartalékos haderőbe történő belépés lehetőségét ismertették a megjelenő hallgatóság-
gal, akik elsősorban gimnazista diákokból és általános iskola felső tagozatosaiból állt. 
Díszzászlóalj is részt vett a Hősök terén is és kint a reformátuskovácsházi temetőben. 
Sok vendégünk volt, közöttük Simonka György Országgyűlési képviselő, dr. Holló Jó-
zsef nyugállományú altábornagy, kegyeletei diplomáciáért felelős miniszteri biztos, 
Molnár Virág református lelkész, Orbán Sándor római katolikus plébános és az intéz-
ményvezetők. Levélben megköszöntem azoknak, akik nagyon sokat tettek érte, de most 
a jelenlévők közül is szeretném megköszönni Csepreghy Elemér alpolgármester úrnak, 
Kálmán András tanácsosnak, Sóki Zoltán műszaki irodavezetőnek és Albertus László 
könyvtárvezetőnek, hogy nagyon sokat tettek azért, hogy ez az emlékű és ez a rendez-
vénysorozat létrejöjjön.  
 
Pedagógusnapot tartottunk. 8 kitüntetés és 4 pedagógiai szolgálatért emlékérem került 
átadásra, valamint az Országos Pedagógus Napi ünnepségen Duma Zsolt Bonis Bona díj 
elismerésben részesült.  
 
Szintén nagy rendezvényünk volt a 21-i Szupermaratoni futóverseny. 
Mezőkovácsházáról 23 kerékpáros, két gyermekváltó, 3 felnőtt csapat és egy úgyneve-
zett tömegsportcsapat rajtolt, amelynek tagja voltam én is. A gyerekeket köszöntötte 
Márton Anita világbajnok atléta is. 
 
Közvilágítás korszerűsítésre és a Deák utca felújítására írtam alá kivitelezési szerződé-
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seket, 190 millió Ft értékben. A Deák utca felújításának az előkészületei már a jövő hé-
ten elkezdődnek a területátadással és augusztus végére ígérte a kivitelező a megvalósí-
tást.  
 
Nagy esemény volt az orosházi kistérséggel tartott együttes társulási ülésünk, ahol 26 
település polgármestere, Simonka György képviselő úr, Virág Mihály, a Közút Zrt. me-
gyei vezetője, Horváth Mihály a megyei önkormányzat aljegyzője vett részt.  
 
Tegnap a két alpolgármesteremmel közösen ellenőriztük a közfoglalkoztatásban részt-
vevők munkavégzését. A tapasztalatunk az, hogy sajnos a bírálatok nem jogosak, hiszen 
147 közfoglalkoztatottnak kellene lenni, az átlagos létszám 112 fő, akik közül 88 fő, 
akik munkára fogható. A helyszínen leellenőriztük a munkavégzést és a 88 embernek a 
többsége igen jól, kiválóan végzete munkáját. A probléma az, hogy mi 147 főre vállal-
tunk feladatot a közfoglalkoztatási szerződésben és hogyha nem sikerül a létszámot fel-
tölteni, akkor aggályos, hogy meg tudjuk-e valósítani a vállalt feladatokat. A létszám 
feltöltésére ma toborzást tartottunk, 20 munkanélkülit közvetített ki a Munkaügyi Köz-
pont, melyből 10 fő jelent meg. Egy ember ígérte, hogy elgondolkodik rajta, hogy vál-
lalja-e a közfoglalkoztatást. Amikor feladatot adunk és bírálatot fogalmazunk meg ak-
kor ennek tudatában, tegyük. Az ellenőrzést folytatni fogjuk.  
 
Van-e kérdés, vélemény az írásos beszámolókkal és a szóbeli kiegészítésemmel kapcso-
latban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Polgármester úr és Alpolgármester urak a város életével 
kapcsolatos beszámolói olyan tartalmasak és a bizottsági és testületi ülésen elhangzott 
képviselői felvetésekre adott válaszok is, hogy javaslom ezt a városunk facebook olda-
lán megjelentetni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása, bejelentésekre adott válaszok elfogadása  

   
212/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 28/2018. (I. 25.), 91/2018. (III. 22.), 147/2018. 
(IV. 26.), 149/2018. (IV. 26.), 155/2018. (IV. 26.), 
172/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a 
polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti tevé-
kenységéről valamint a testületi és bizottsági üléseken el-
hangzott bejelentésekre adott válaszokról szóló beszámo-
lókat elfogadja.  
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár éves beszá-
molója az intézmény tevékenységéről  

   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Albertus László  

könyvtárigazgató  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati 
javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
A l b e r t u s   László könyvtárigazgató: Szeretném megköszönni azt, hogy nem 
tudtam olyan kéréssel ide jönni, amely nem lett volna támogatott. Reményeim szerint 
jövőre úgy fogok itt állni, hogy egy új intézmény, új bútorokkal és egy olyan 
kiadvánnyal, amely méltó Mezőkovácsháza Városhoz.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Szeretném, ha itt is elhangozna az a példaértékű szakmai 
munka, amiből csak kettőt szeretnénk kiemelni. A könyvtárnak van kommunikációs 
terve és nyilvántartott partnerlistája. Azt szeretném, hogyha ez minden intézményben 
így lenne, és úgy működne, ahogy a könyvtárban. Mindamellett a szerteágazó munka 
mellett, amit a könyvtár végez, 189 esetben nyújtottak segítséget a partnereiknek.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el kérem, 
aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Könyvtár szakmai beszámolójának elfogadása 

   
213/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2017. évi 
tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja és 
köszönetét fejezi ki a könyvtár valamennyi dolgozójának a 
színvonalas könyvtári feladatellátásért. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében változáso-
kat lesz szükséges eszközölni.  
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Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárnál 
megüresedő álláshely betöltése iránti kérelem tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 
javasolja az előterjesztésben szerepelő határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfo-
gadni a határozati javaslatot.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Könyvtárban üres álláshely betöltése  

   
214/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár-
ban 1 fő megüresedett álláshely határozatlan idejű betölté-
séhez 2018. augusztus 15. napjától. 
 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Albertus László könyvtárigazgató 
 

 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Vagyongazdálkodási Terv felülvizsgálata  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

   polgármester  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a következő 
Gazdasági Programban, amit már az új testület fog elfogadni, javaslom, hogy a már 
megvalósult beruházási elemeket vagy a már nem célszerűeket húzzuk ki, illetve hang-
súlyosan kerüljön bele a járdafelújításoknak a fontossága, valamint a temetőkben a vi-
zesblokkok kialakításának a szükségessége.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 
javasolja elfogadni az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot mellékletével 
együtt.  
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P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfo-
gadni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mellékletével együtt.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A napirenddel kapcsolatba van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot mellékleté-
vel együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Vagyongazdálkodási terv elfogadása  

   
215/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Mezőkovácsháza Város Önkormányzata közép-és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét felülvizsgálta, a 
módosított Vagyongazdálkodási tervet a határozat mellék-
lete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 6. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a 
Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán megnevezésű beruhá-
zás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívásáról tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogad-
ni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mellékletével együtt.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 
javasolja elfogadni az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot mellékletével 
együtt. Emellett a következő új határozati javaslatot is javasolja elfogadni a bizottság: a 
testület arról dönt, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvételre meghívott 
szervezetek köre kerüljön bővítésre. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A későbbi közbeszerzési eljárásokra érvényes az, hogy sze-
retnénk a minimum létszámtól több céget meghívni. Olyan cégekre gondoltunk, akinek 
már van referenciájuk Mezőkovácsházán. Kértük a költségvetési irodát, hogy azokról a 
cégekről, amelyek most meghívást kaptak, készüljön egy tájékoztató anyag. Ezt a tájé-
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koztatót megkaptam, és úgy tűnik, hogy minden cég alkalmas arra, hogy 
Mezőkovácsházán építkezzen. Egy érdekességet találtam, hogy némely cégek 2018. áp-
rilis 3-tól végeznek építési tevékenységet. Olyan tevékenységi körük a listában nem volt 
felsorolva, ami alapján vakolhattak, falazhattak, építkezhettek volna.  
 
A bizottság nehezményezte, hogy az a cég, aki nyerte és hiánypótlásra volt felszólítva, a 
megadott határidőn belül nem adott be hiánypótlást. A közbeszerzés emiatt hiúsult meg.  
 
A tájékoztatóból megtudtuk, hogy ebben a TOP-os pályázatban bútor nem szerepel. 
Szeretném kérni az illetékeseket, hogy akkor ne menjenek ki sehová, hogy azokat az el-
avult bútorokat elszállítsák, sem a mosogatót, sem a székeket, sem a szekrényt, mert ak-
kor ezekre szükség lesz. Nem tudom, hogy milyen célból mennek ki a felújítandó in-
tézményekhez lefényképezni a gázkazánt, megnézni a mosogatót, mert ez önkormány-
zati vagyon.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az új javaslatokat is megvizsgáltatjuk a közbeszerzési 
szakértőnkkel, hogy arra a felhívásra az a cég pályázhat-e.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Egy korábbi testületi ülésen javasoltam, hogy 
a város honlapján elérhetőek legyenek a pályázatok. Ez megvalósult már?  
 
S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Részben valósult meg, a honlapon még nem je-
lent meg, de ez a három pályázat a helyi újságban elég bőséges információval és rajzok-
kal együtt megjelent. A következő újságban szintén szerepelni fognak a pályázatok, de a 
honlapra is feltesszük.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Amikor a facebookon olvasható a testületi üléssel 
kapcsolatos beszámoló, akkor lehetne egy utalás arra, hogy a honlapon megtekinthetők 
a pályázatok.  
 
Mivel több vélemény nem hangzott el, kérem, aki az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottság által tett határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Közbeszerzésre meghívottak körének kibővítése  

   
216/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a közbeszerzési eljárásban való 
részvételre meghívott szervezetek köre kerüljön bővítésre. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfo-
gadásáról név szerinti szavazást kell tartani.  
 
Kérek minden képviselőt, szíveskedjen a határozati javaslatról szavazni.  
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A név szerinti szavazás eredménye a következő: 
 
Varga Gusztáv  „igen” 
Csepreghy Elemér  „igen” 
Szűcs Judit  „igen” 
Kálmán András „igen” 
Havancsák Piroska „igen” 
Sütő Lajos  „igen” 
Papp Zoltán  „igen” 
Szénási István  „igen” 
Zábrák Istvánné  „igen” 
 
A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése c. pályázat feltételes közbe-

szerzési eljárása 
 

217/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 kódszámú, 
"Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 
Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházás meg-
valósítására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás meg-
indításáról dönt. 
 
A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi 
felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az aláb-
bi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 
 
1. Trínium Alfa Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-
7. (Lev. cím: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.) (sza-
bo.zoltan@triniumalfa.hu), 
 
2. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. 
(Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.) 
(maxicargokft@gmail.com), 
 
3. Agrippa Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Nádtető u. 20. 
(info@agrippakft.hu), 
 
4. Kerámiaház Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Vöröske-
reszt u. 11. (keramiahaz@gmail.com), 
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5. Békefalvi Építőipari Kft. 5600 Békéscsaba, Kőmíves 
Kálmán sor 32. (bekefalvik@gmail.com) 
  
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok 
összeállítását, az eljárás megindításához szüksé-
ges, nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését, 
rendelkezésre állását követően haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Közbeszerzési szaktanácsadó 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 7. sz. előterjesztés megtárgyalását javaslom, mely 
„A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése” megnevezésű beruhá-
zás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívásáról tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogad-
ni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mellékletével együtt.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 
javasolja elfogadni az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot mellékletével 
együtt. Emellett a következő új határozati javaslatot is javasolja elfogadni a bizottság: 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testület arról dönt, hogy a 
közbeszerzési eljárásokban való részvételre azon szervezetek ne kerüljenek meghívásra, 
amelyek korábbi eljárásban a meghívás ellenére nem tettek ajánlatot, vagy a 
hiánypótlást nem teljesítették. Ugyanakkor kerüljenek meghívásra Mezőkovácsházán 
referenciával rendelkező vállalkozások.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérni szeretném, hogy, majd amikor elindul 
a kivitelezés, a műszaki iroda kellő körültekintéssel figyeljen arra, hogy a könyvtárban 
egy korábbi pályázat keretében beépítésre került a fűtésrendszer és nem szeretném, ha 
eltűnne. El kell gondolkodni azon, hogy azt a fűtésrendszert hová tudnánk áttelepíteni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Azt is meg kellene nézni, hogy az orvosi rendelőből 
kiköltöztetett eszközök biztonságban legyenek.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A leszerelt eszközökről tételes leltárt kellene készíte-
ni, amelyeket fel lehetne értékelni és eladni.  
 
K á l m á n   András képviselő: A közbeszerzési eljárás meghívásos eljárás. Hogy eze-
ket a cégeket a testület ki akarja zárni, ezt véleményem szerint nem tehetjük meg. Ez 
működik egy 300 millió Ft-os beruházásnál értékhatárig.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Úgy gondolom, hogy a bizottságot nem az 
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motiválta, hogy zárjuk ki a cégeket, hanem hogy akit meghívunk és egy hiánypótlást 
nem teljesít, azt a többi eljárásba nem hívjuk. Erre viszont van lehetősége a testületnek.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Jegyző asszonnyal konzultálva, az lenne a vélemé-
nyünk, hogy ilyen határozatot nem hozhat a testület. Fogunk tárgyalni egy előterjesz-
tést, amelyben a rendelet módosítása szükséges. A kormányhivatal ellenőrzési osztálya 
kifogásolta meg, hogy a szubjektum megjelenik a döntésben. A döntésben a jogszabály 
jelenjen meg és a szubjektum ne.  
 
Mivel több vélemény nem hangzott el, kérem, aki az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottság által tett határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 nem szavazattal –3 tartózkodással – a javaslatot nem fogadta el: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfo-
gadásáról név szerinti szavazást kell tartani.  
 
Kérek minden képviselőt, szíveskedjen a határozati javaslatról szavazni.  
 
A név szerinti szavazás eredménye a következő: 
 
Varga Gusztáv  „igen” 
Csepreghy Elemér  „igen” 
Szűcs Judit  „igen” 
Kálmán András „igen” 
Havancsák Piroska „igen” 
Sütő Lajos  „igen” 
Papp Zoltán  „igen” 
Szénási István  „igen” 
Zábrák Istvánné  „igen” 
 
A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Könyvtár felújítás közbeszerzés feltételes megindítása  
 

218/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 kódszámú, "A 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsí-
tése" megnevezésű építési beruházás megvalósítására irá-
nyuló feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
 
A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi 
felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
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A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az aláb-
bi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 
 
1. HPQ Plus Kft. 6720 Szeged, Arany János u. 7. 
(peter.istvan@hpqkft.hu), 
 
2. Provanti Építőipari Kft. 6726 Szeged, Borostyán u. 12. 
(provantikft@gmail.com), 
 
3. Trínium Alfa Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-
7. (Lev. cím: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.) (sza-
bo.zoltan@triniumalfa.hu), 
 
4. Deta-Ép Épületszerviz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 
26-32. (detaep@detaep.hu), 
 
5. GEKO Generál Kft. 1163 Budapest, Bábos u. 22. 
(hullmannotto@t-online.hu), 
 
6. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. 
(Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.) 
(maxicargokft@gmail.com) 
 
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok 
összeállítását, az eljárás megindításához szüksé-
ges, nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését, 
rendelkezésre állását követően haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 
              Közbeszerzési szaktanácsadó 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a 
Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán megnevezésű 
beruházás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívásáról tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogad-
ni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mellékletével együtt.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 
javasolja elfogadni az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot mellékletével 
együtt.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadásáról név szerinti szavazást kell tartani.  
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Kérek minden képviselőt, szíveskedjen a határozati javaslatról szavazni.  
 
A név szerinti szavazás eredménye a következő: 
 
Varga Gusztáv  „igen” 
Csepreghy Elemér  „igen” 
Szűcs Judit  „igen” 
Kálmán András „igen” 
Havancsák Piroska „igen” 
Sütő Lajos  „igen” 
Papp Zoltán  „igen” 
Szénási István  „igen” 
Zábrák Istvánné  „igen” 
 
A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Nappali szociális ellátás pályázat feltételes közbeszerzési eljárása  
 

219/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 kódszámú, 
"Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése 
Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházás meg-
valósítására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás meg-
indításáról dönt. 
  
A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi 
felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az aláb-
bi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 
 
1. Agrippa Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Nádtető u. 20. 
(info@agrippakft.hu), 
 
2. Provanti Építőipari Kft. 6726 Szeged, Borostyán u. 12. 
(provantikft@gmail.com), 
 
3. Deta-Ép Épületszerviz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 
26-32. (detaep@detaep.hu), 
 
4. Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, Álmos u. 9. 
(szilalajos67@gmail.com), 
 



 15 

5. GEKO Generál Kft. 1163 Budapest, Bábos u. 22. 
(hullmannotto@t-online.hu) 
 
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok 
összeállítását, az eljárás megindításához szüksé-
ges, nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését, 
rendelkezésre állását követően haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Közbeszerzési szaktanácsadó 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 15. sz. előterjesztés megtárgyalását javaslom, mely 
a közbeszerzési tanácsadás tárgyában készült.  
 
Előzetesen az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem 
javaslataikat ismertetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogad-
ni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mellékletével együtt.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A napirenddel kapcsolatba van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot mellékleté-
vel együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Dr. Domján Ákos ügyvéd megbízása közbeszerzési tanácsadás nyújtására  
 

220/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
az elektronikus közbeszerzés miatt szükségessé vált felül-
vizsgálatához és módosításához közbeszerzési szakértő 
közreműködésének igénybevételéről dönt. 
 
A fenti feladattal megbízza dr. Domján Ákos egyéni ügy-
védet, mely feladatra bruttó 530.000 Ft megbízási díjat 
biztosít az általános célú tartalék terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete sze-
rinti tartalmú megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely  
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a Hősök tere 4-6 ingatlan vagyonkezelésbe adott ingatlanrészének közös költségei vise-
léséről szóló Együttműködési Megállapodás tárgyában készült.  
 
Előzetesen az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem 
javaslataikat ismertetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja elfogad-
ni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, mellékletével együtt.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A napirenddel kapcsolatba van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot mellékleté-
vel együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Hősök tere 4-6. sz. Tankerület Szolgáltatási Szerződése  
 

221/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6 számú 
ingatlannak a Békéscsabai Tankerületi Központ részére 
vagyonkezelésbe adott ingatlanrész közös költségeinek vi-
seléséről a határozat melléklete szerinti tartalmú Szolgálta-
tási Szerződést köti.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 11. sz. előterjesztés megtárgyalását javaslom, mely 
a köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosításáról tárgyában 
készült.  
 
A kiemelt parcella létesítéséről és a díszsírhelyekről a bizottsági ülésen elhangzott, hogy 
ezek további vizsgálatokat igényelnek és a 2019-es költségvetés tárgyalásakor történhet 
a rendeletbe való beépítése. Áttekintettem a díjakat, javaslom, hogy ezt is a 2019-es 
éves költségvetési rendelet elkészítésekor tárgyaljuk.  
 
Előzetesen az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslata-
ikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot elfogadni, valamint a rendelet-
tervezetet is.  
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P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az elő-
terjesztésben szerepelő határozati javaslat elfogadását, valamint a rendelet-tervezetet is.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki 
a határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Temetőben díszsírhelyek, kiemelt parcellák kialakításának megvizsgálása  
  

222/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alkotmány utcai köztemető bővítményében 
díszsírhelyek és kiemelt parcella kialakításáról további 
előkészítést lát indokoltnak, mivel az ehhez szükséges inf-
rastrukturális feltételek teljes körűen nem biztosítottak a 
bővített területen. 
 
Ezért meg kell vizsgálni a bővített területen a központi he-
lyek (díszsírhelyek, kiemelt parcellák, urnafülkék, hamv-
szóró terület stb.) jogszabályi előírásoknak való megfele-
lését és a szükséges infrastrukturális feltételek biztosításá-
nak lehetőségeit, igényeit.  
 
A vizsgálat elvégzésével, a műszaki tartalom megállapítá-
sával és annak előterjesztésével a Műszaki Iroda előkészí-
tése mellett megbízza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottságot. A feladatot a 2019. évi költségvetési koncepció 
elkészítéséig kell elvégezni, a szükséges források a 2019. 
évi költségvetésben tervezhetők.  
 
A bővítményre vonatkozó változásokat a feltételek biztosí-
tásával egy időben kell beépíteni a rendeletbe. 

 
Határidő: előterjesztésre: 2018. októberi testületi ülés 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztés mellé csatolt ren-
delet-tervezettel, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 

     
16/2018. (VI. 26.) sz. önkormányzati rendeletet  

 
A köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
15/2008. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely 
Dr. Hedvig Beáta kérelme tárgyában készült.  
 
Előzetesen az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, ké-
rem javaslataikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Doktornő jelezte, hogy a feladat-ellátási 
szerződést ki kellene egészíteni azzal, hogy használatra térítésmentesen megkapja a 
Táncsics u. ingatlant. A feladat-ellátási szerződés 4. pontjának második bekezdését az 
alábbiak szerint javaslom kiegészíteni: „(Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulaj-
donában lévő ingatlan, melyet térítésmentesen biztosít. Az ingatlant érintő Területi 
Operatív Program keretében megvalósuló „Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesz-
tése – Mezőkovácsházán” TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019. azonosító számú projekt 
megvalósítása idejére Mezőkovácsháza Város Önkormányzata helyiségbérleti szerződés 
alapján az SZGYF IOKK vagyonkezelésében álló 5800, Mezőkovácsháza, Táncsics utca 
46-48. sz. alatti ingatlanban térítésmentesen biztosítja a rendelőhelyiséget és a kapcso-
lódó helyiségeket.).” 

V a r g a  Gusztáv polgármester: A napirenddel kapcsolatba van-e még valakinek kér-
dése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot és mel-
lékletét a fentiek alapján ismertetett kiegészítéssel együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Dr. Hedvig Beáta feladat-ellátási szerződés módosítása  
 

223/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a COR HUMANUM Egészségügyi Szolgáltató 
Bt.-vel házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására 
megkötött, többszörösen módosított feladat-ellátási 
szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
módosítja 2018. augusztus 1. napjától. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás 
aláírására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 13. sz. előterjesztés megtárgyalását javaslom, mely  
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a Központi orvosi ügyelet szakdolgozóinak kérelme tárgyában készült.  
 
Az előterjesztés alapján nem javasoltam az óradíjemelést a korábbi eltérések miatt. A 
bizottsági viták befolyásolták, megváltoztatásra késztetnek, azt javaslom, hogy 100 
Ft/hóval emeljük meg a díjukat. Ez Mezőkovácsháza önkormányzatának havonta 
36.258 Ft többlet hozzájárulást jelentene.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az alábbiak sze-
rint javasolja módosítani a határozati javaslatot: Mezőkovácsháza Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet szakdolgozóinak óradíj emelésére 
irányuló kérelmét részben támogatja, a szakdolgozók óradíját 2018. július 01-től 1200 
Ft/órában állapítja meg. A dologi kiadások fedezetére 218 eft-ot biztosít az általános 
célú tartalék terhére.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az 
alábbiak szerint módosított határozati javaslatról döntött: Mezőkovácsháza Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyelet szakdolgozóinak 200,- forintos 
óradíj emeléséről dönt. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Azt tudni kell, hogy a partner önkormányzatok még 
nálunk is szegényebbek, és nem tudják időben, illetve jelentős kieséssel tudják fizetni az 
ügyeleti díjat. Az önkormányzatok fegyelmezett magatartása mellett mi ki tudjuk gaz-
dálkodni.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Az előterjesztésből olvasható, hogy csak 
Magyarbánhegyes teljesíti az ügyeleti hozzájárulást. Ágostonné Dohányos Ivett költ-
ségvetési irodavezető asszonytól kérdezem, hogy a többi településsel kapcsolatban ez 
automatikusan kerülne utalásra, vagy a pénzügy küld számlát? Ezzel együtt, hogy az 
emelést 200 Ft-ban fogadták el, teljesen mindegy, hogy mi lesz a szavazás eredménye, 
úgy gondolom, hogy az emelt díjhoz érdemes lenne még mellé tenni, hogy kérjük a ha-
táridő pontos betartását. Tudom, hogy más települések is nehezen tudják ezt kifizetni.  
 
Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Battonya település tavaly 
az utolsó negyedévvel illetve teljes évre eddig, ami eltelt tartozásban van, a többi tele-
pülés a mezőkovácsházi orvosi ügyelet tekintetében december 31-ig teljesítette a fizeté-
si kötelezettségeit, tárgyévre viszont csak Magyarbánhegyes. Ezek a kimutatások fo-
lyamatosan készülnek, fizetési felszólításokat mindig kapnak a települések, de általában 
a MÜKI támogatás az, amit minden település vár, hogy ezeket a hozzájárulásokat ki 
tudja rendezni. Általában az a tapasztalat, hogy év vége felé mindig igyekeznek utolérni 
magukat. Valóban, mikor az ügyeleti egyeztetések folytak a mi településeink illetve a 
Kunágotai orvosi ügyelet települései bele voltak vonva, és szembesültek ezzel, hogy 
abban a rendszerben előre megelőlegezés történik, nálunk pedig az önkormányzat áll 
helyt likviditásilag addig, míg ők ezeket a támogatásokat befizetik. Nem elfelejtve van-
nak részükről a kötelezettségek, hanem ők is próbálják úgy rendezgetni a dolgaikat, 
hogy támogatást tudjanak rá igényelni. Sajnos ez a gazdasági környezet is hozza ezt 
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magával, ettől függetlenül a felszólításokat mi mindig küldjük. Az OEP finanszírozás 
hozzánk érkezik, a szolgáltatási díjaknak a jelentős részét fedezi. De mindig van egy 
olyan rész, melyet az önkormányzatnak meg kell előlegezni. Ezt általában az OMSZ-al 
kötött szerződésünk bánja. A másik oldalon ők egy kicsit toleránsabbak felénk, a szak-
dolgozók jobban ragaszkodnak hozzá, hiszen náluk munkabér jellegű tételek. Sajnos 
ilyen a rendszer, de próbáljuk egyensúlyban tartani.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Múlt héten a Kunágotai orvosi ügyelet számláján 
még 100.000 Ft volt, egy hétvégi orvosi ügyelet több mint 200 eFt-ba kerül.  
 
S z ű c s    Judit képviselő: Bizottsági ülésen jelen volt Farkas Károly ügyeletvezető, 
köszönetét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy mi ezzel a dologgal foglalkozunk. Azt 
mondta, hogy bármilyen összeget is szavaz meg a Képviselő-testület, mindenképpen 
elégedettek lesznek a szakdolgozók. Szeretné, ha szerepelne a határozati javaslatban, 
hogy a következési költségvetési évben is foglalkozzunk ezzel a témával. Ez nem az 
önkormányzatoknak a problémája, hanem ez sajnos országos probléma. Kellene segít-
ség, itt gondolok ismételten Országgyűlési Képviselő Úrral. Ez az állami normatíva na-
gyon kevés, az irányba kellene lépni, indulni, hogy milyen segítséget kérhetünk Kor-
mány szinten. Sajnos ezek az ápolók, akik az ügyeletben részt vesznek többszörösen 
képzett szakemberek és előbb utóbb elfogják hagyni ezt a tevékenységet, ha nem tudnak 
megfelelő bérhez jutni. Valamilyen segítséget kellene kérni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Továbbítani fogom Országgyűlési Képviselő Úr felé. 
Itt volt végig a vitán június 8-án a Társulási Tanács ülésén, ahol szinte minden elhang-
zott. Valóban nem jönnek ki a normatívából sehol, de nekünk 2 millió Ft-tal több egy 
évben, mint mondjuk Orosházán. 
Csepreghy Elemér alpolgármester úr részt vett Orosházán egy egyeztetések a központi 
orvosi ügyeletekkel kapcsolatban.  
 
C s e p r e g h y     Elemér alpolgármester: Az Orosházi egyeztetésen szóról szóra ez 
elhangzott, amit Képviselő asszony elmondott. Az orosházi alpolgármester asszony meg 
is ígérte, hogy képviselő úr felé ezt térségi elvárásként továbbítják. Körülbelül 42 Ft/fő 
az állami normatíva, mihez még mellé teszünk 80 Ft-ot, de valahol ez 43 Ft és 50 Ft. Az 
Orosházi térségben 43 Ft és 53 Ft-ból sok helyen ezt megoldják. A Képviselő úrnak tol-
mácsolták is a kérést ezzel kapcsolatosan. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Attól függetlenül Szűcs Judit képviselő asszony ja-
vaslatát javaslom határozati javaslat formában is megfogalmazni, hogy kérjük Képvise-
lő urat, hogy járjon közben annak érdekében, hogy a normatíva fedezze a központi or-
vosi ügyelet kiadásait. Ezt pedig eljuttatjuk Képviselő úr számára.  
 
Mivel több kérdés és vélemény nincs, kérem, aki egyetért a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság javaslatával, hogy 1.200 Ft-ra emeljük az eddig 1.100 Ft-os 
óradíjat, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Orvosi ügyelet szakdolgozóinak óradíj emelése  
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224/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a központi orvosi ügyelet szakdolgozóinak óradíj 
emelésére irányuló kérelmét részben támogatja, a szakdol-
gozók óradíját 2018. július 01-től 1200 Ft/órában állapítja 
meg. A dologi kiadások fedezetére 218 eft-ot biztosít az 
általános célú tartalék terhére. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy kérjük fel Ország-
gyűlési Képviselő urat, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a normatíva 
fedezze a központi orvosi ügyelet kiadásait, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Simonka György országgyűlési képviselő felkérése  
 

225/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri Simonka György országgyűlési képvise-
lőt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a 
normatíva fedezze a központi orvosi ügyelet kiadásait 

 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 14. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely 
a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 
2/2018. (I. 30.) sz. önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Dr. Fritz Izabella képviselő asszony igazolatlan, szankcióval nem sújtott hiányzása mi-
att született meg az önkormányzati rendelet, melynek két pontját a kormányhivatal ag-
gályosnak tartotta. E két kifogásolt pont elhagyása, illetve módosítása teszi szükségessé 
önkormányzati rendeletünknek a módosítását. 
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztés mellé csatolt rendelet-tervezetet elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is 
megtárgyalta, és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
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D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Szeretném ha kihúzásra kerülne a rendelet-
tervezet a.) pontjából a „betegség” szó. Ugyanis van egy központi jogszabály a távolma-
radással kapcsolatosan.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel több javaslat nem hangzott el, kérem, aki az előterjesztés mellé csatolt rendelet-
tervezettel, s annak ismertetett módosításával is egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 

     
17/2018. (VI. 26.) sz. önkormányzati rendeletet  

 
a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és ta-
nácsnok tiszteletdíjáról szóló 2/2018. (I. 30.) sz. önkor-
mányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.  

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 16. sz. előterjesztés megtárgyalását javaslom, mely 
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 19/2017. (IX. 26.) sz. ön-
kormányzati rendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Korábbi döntéseink szerint a Központi orvosi ügyeletet már januártól nem Társulás for-
mában látjuk el, a gyermekorvos reformátuskovácsházi rendelése okán ezt a helyi ren-
deletünket is módosítani kell.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, ezért kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elfoga-
dásra javasolja a rendelet-tervezetet.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki 
egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 

     
18/2018. (VI. 26.) sz. önkormányzati rendeletet  

 
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
szóló 19/2017. (IX. 26.) sz. önkormányzati rendelet módo-
sításáról.  

 
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.  
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V a r g a    Gusztáv polgármester: Javaslom a 17. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely 
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Képviselő úr segítségét kértem, hiszen sok állampolgár kereste fel önkormányzatunkat, 
hogy mi lesz azokkal a mezőkovácsházi lakosokkal, akik nem gázzal fűtenek. 
Alpolgármester urakkal egyeztetve megígértem, hogy mindenképpen őket is 
támogatásban fogjuk részesíteni. Ha nem lesz kormányzati segítség, akkor saját erőből, 
erre a lépéseket meg is tesszük. Láttam a facebook bejegyzését a Képviselő úrnak, hogy 
már tárgyalt a Belügyminisztériummal ebben a kérdésben. A mi kezdeményezésünkre a 
Járás többi lakossága is jól járhat. 
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elfoga-
dásra javasolja a rendelet-tervezetet.   
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfo-
gadásra a rendelet-tervezetet.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Ha Képviselő úr sikerrel jár, akkor a fát később segélyezésre 
fordíthatja? 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Lesz nekünk 500 q fánk, melyet segélyezésre fordít-
hatunk.  
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Módosítást szeretnék javasolni, mivel a je-
lenlegi szöveg arról szól, hogy a kérelmező jogosult. Tehát ha megfelel az itt leírt felté-
teleknek, akkor adni kell. Ha Kormányzati intézkedés is lesz esetleg, akkor duplán fog 
kapni. A módosítás következő lenne, a kérelmező jogosult helyett úgy szerepeljen a 
11/A. § (1) belekezdése, hogy tűzifa támogatás adható annak a kérelmezőnek. Itt van 
mérlegelési jogkörünk.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az elő-
terjesztés mellé csatolt rendelet-tervezettel, s annak ismertetett módosításával is egyet-
ért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 

     
19/2018. (VI. 26.) sz. önkormányzati rendeletet  

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

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 18. sz. előterjesztés megtárgyalását javaslom, mely 
a Hősök tere 6. központi fűtésének felújítása tárgyában készült.  
 
A volt ÁFÉSZ irodában több bérlőnk is van, akiktől folyamatosan panaszok érkeztek. 
Két különálló gázkazán van, ezek jól működnek, viszont a rendszer elavult, eltömődött 
és rozsdás. Diákok járnak a bérleménybe, ezért a nyári szünetben kellene felújítani ezt a 
rendszert. Eddig négy helyről kértünk árajánlatot, és egy érkezett. Ő 1.700.000 Ft-ért 
vállalná anyaggal együtt a munkát. Bizottsági ülésen hangzottak el módosító javaslatok.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság módo-
sított határozati javaslatot javasol elfogadásra, miszerint a Mezőkovácsháza Hősök tere 
6. szám alatti ingatlan központi fűtés korszerűsítéséről döntünk, melyre legfeljebb brut-
tó 1.703.315 Ft összeget biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére. A beérkezett árajánlat 
mellé még egy részletes árajánlat beszerzését kérjük. A munkálatok elvégzésével meg-
bízzuk a legkedvezőbb ajánlattevőt. A munkálatok előkészítéséről a következő testületi 
ülésre készüljön tájékoztatás.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is ezeket a módo-
sításokat javasolja elfogadásra.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Átadom a szót Sóki Zoltán műszaki irodavezetőnek.  
 
S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: A bizottsági ülésen felmerült két vállalkozót már 
megkerestük, még nem adtak konkrét választ. Valamint a céget is megkerestük az 
anyagbeszerzés esetleges csökkentése érdekében. Még lehet, hogy másik cégtől is fo-
gunk csak az anyagra árajánlatot kérni. Ahogy a bizottság javasolta, úgy fog megvaló-
sulni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kér-
dése, véleménye? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság módosító javaslatával, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Hősök tere 6. sz. ingatlan fűtéskorszerűsítése  
 

226/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza Hősök tere 6. szám alatti in-
gatlan központi fűtés korszerűsítéséről dönt, melyre legfel-



 25 

jebb bruttó 1.703.315,- Ft összeget biztosít a fejlesztési cé-
lú tartalék terhére. 
A beérkezett árajánlat mellé legalább még egy részletes 
árajánlat beszerzését kéri és a munkálatok elvégzésével 
megbízza a legkedvezőbb ajánlatot tevőt. 
 
A munkálatok előkészítéséről a következő Képviselő-
testületi soros ülésre készüljön tájékoztatás. 

 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely 
a Temető ravatalozó és irodaépület tető felújítása tárgyában készült.  
 
A mezőkovácsházi temető irodaépülete, valamint a ravatalozó beázik. Ezek felújítása a 
köztünk lévő megállapodás szerint a mi feladatunk. Egy bádogostól kértünk árajánlatot, 
aki 360.000 Ft-ért vállalná a két felújítást. A bizottsági ülésen felmerült a ravatalozó 
melletti fák nyesése is, hiszen ez is közrejátszik a beázásban. Illetve a 
reformátuskovácsházi és a benti temetőnél is korszerű vizesblokk kialakításának a szük-
ségessége. Ezt a jövő évi költségvetésünkbe betervezzük. Addig is kérjük a temető 
üzemeltetőjét, hogy a jelenlegi WC-k tisztaságáról, használhatóságáról nagyobb odafi-
gyeléssel gondoskodjon.  
 
Az előterjesztést Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem 
javaslatukat ismertetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az alábbiak szerint 
javasolja a határozati javaslat elfogadását: Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, Köztemető ravatalozójának valamint irodaépü-
letének tetőszigeteléséről dönt, melyre legfeljebb bruttó 360.750.- Ft összeget biztosít a 
fejlesztési célú tartalék terhére. A munkálatok, elvégzésével megbízza a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő vállalkozót.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s     Judit képviselő: A májusi testületi ülésen szóba került a ravatalozó előtti te-
rületnek a térkövezése, valamint az új résznek a fásítása, parkosítása. Bizottsági ülésen 
Polgármester úr adott egy ötletet, hogy a ,,Modern Falvak” programban erre lehetőség 
lehetne. Azt javaslom, hogy a határozati javaslatba fogalmazzuk bele, hogy nem felej-
tettük el és lehetőség szerint ezt beépítjük.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Sütő Lajos képviselő úr javaslata volt korábban, 
hogy a reformátuskovácsházi épületrész fásítása együtt az Aradi Vértanuk emlék ligeté-
nek a kialakítása. 
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Ha most a lapos tetőszigetelés megvalósul, 
akkor a Kft. nézze meg a ravatalozó melletti fasort. Szükségszerűen meg kellene azokat 
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a fákat metszeni. Most is a fő probléma az volt, hogy a lapos tető tele van falevéllel, és 
ott rohad el.  
 
Z á b r á k     Istvánné képviselő: Amikor átadtuk a hadisírokat, akkor felmerült az ot-
tani lakosok részéről, hogy kevés a reformátuskovácsházi temetőben a parkoló. A gaz-
dáktól el lehetne kérni egy-egy darabot a kert végéből. Erre oda kellene figyelni a jövő 
évi költségvetésnél. A mezőkovácsházi temetőben is kevés a parkoló. Két emberrel be-
széltem, ők felajánlanának 2-3 métert a kertjéből. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozati 
javaslata, hogy legfeljebb 360.750 Ft-ot biztosít, a munkálatok elvégzésével megbízza 
legkedvezőbb ajánlattevő vállalkozót. Valamint a mai ülésen elhangzott javaslatok ke-
rüljenek bele a határozati javaslatba.  
 
S z é n á s i    István alpolgármester: Mivel itt is több vállalkozó volt felkeresve és egy 
adott árajánlatot. Ő most hátrányba kerül, hiszen a következő ajánlattevő lehet, hogy 
5.000 Ft-tal kevesebb ajánlatot tesz. Ezt diszkriminatívnak tartom.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Van két határozati javaslat, a módosított valamint az 
eredeti határozati javaslat. Az eredeti határozati javaslatban név szerint meg van jelölve 
a vállalkozó, akit megbíznánk a munkálat elvégzésével. A módosító javaslatban pedig 
az van, hogy legfeljebb 360.750 Ft és kérjünk még árajánlatokat. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Nekem az aggályom az, hogy így kitoljuk a munka 
elvégzését. Nem biztos, hogy kapunk jobb ajánlatot. Nem sokallottuk az árat, csak elvi 
kérdés, hogy egy árajánlat érkezett, viszont a munka elvégzését elodázzuk ezzel.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Először a módosító javaslatot teszem fel szavazás-
ra, amelyet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasol.  
 
Kérem, aki a módosított határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással– az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Temető ravatalozójának, irodaépületének tetőszigetelése  
 

227/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza, Köztemető ravatalozójának 
valamint irodaépületének tetőszigeteléséről dönt, melyre 
legfeljebb bruttó 360.750.- Ft összeget biztosít a fejlesztési 
célú tartalék terhére.  
A munkálatok, elvégzésével megbízza a legkedvezőbb 
ajánlatot tevőt. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság 
helyzetéről  

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Nagy Lajos  

       rendőrkapitány 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést tárgyalta Pénzügyi és Városfejlesz-
tési Bizottság valamint az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság, kérem javaslatu-
kat ismertetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását és köszönetét fejezte ki a Rendőrkapitányságnak 
a munkájáért. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is ja-
vasolj az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, valamint a mi bizott-
ságunk is megköszönte a rendőrség munkáját.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérdezem Kapitány urat, Ezredes urat, hogy kíván-
nak-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
N a g y    Lajos rendőrkapitány: Megköszönöm a Képviselő-testület, önkormányzat és 
az önkormányzati intézmények együttműködését és a jövőben is egy jó együttműködést 
kívánok! 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, vélemé-
nye? 
 
S z ű c s    Judit képviselő: Nagyon sok mindent megtudtunk ebből a szakmai beszámo-
lóból, ami egy tartalmas és széleskörű tájékoztatást ad a rendőrség munkájáról. Azt a 
munkát szeretném megköszönni, ami talán ebből a beszámolóból nem derül ki. Ez a 
Rendőrkapitányság Nagy Lajos rendőrkapitány vezetésével folyamatosan évek óta lehe-
tőséget biztosít a város intézményeinek, fiataljainak arra, hogy betekintést nyerhessenek 
ebbe a szerteágazó és nagyon felelősség teljes munkába. Azt gondolom, hogy az óvodá-
sok és iskolásoknak egy életre szóló élmény az, amikor Kapitány úr és beosztottai végig 
kísérik a gyermekeket a rendőrség épületében, megismerkedhetnek a rendőrjárművek-
kel, a rendőrkerékpárral, kattan a csuklójukon a bilincs, hallgathatják a sziréna hangját. 
Gyakran halljuk az óvodásaink szájából, hogy ők is rendőrök szeretnének lenni.  
A másik, amit nagyon fontos dolognak tartok, hogy mindig fordulhatunk a rendőrséghez 
kéréssel. Nem csak a rendezvényeink biztosításában, hanem aktív résztvevői is például 
az óvoda vándorgomba rendezvényén.  
Nagy Lajos, mint kapitányságvezető aktívan részt vesz a város közéletében, nem csak a 
város kiemelt rendezvényeink képviseli a rendőrséget, hanem mint magánember a város 
intézményeinek rendezvényein is rendszeresen képviseli magát. Részt vesz a Balogh 
György Honismereti Egyesület munkájában, tehát olyan példaértékű vezetője ennek a 
Rendőrkapitányságnak, amit reményeim szerint más város kapitányságvezetője is el-
mondhat magáról. Nagyon szépen köszönjük, hogy Lajos ennyire aktív ennek a város-
nak az életében.  
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C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Volt szerencsém az elmúlt időszakban részt 
venni a Főkapitány úr által tartott megyei rendezvényeken, ahol Mezőkovácsháza több 
autót vett át. Szeretném, ha erről egy pár szó elhangozna, hogy milyen autók, mire 
használják stb. Úgy gondolom, hogy nekem megtiszteltetés volt jelen lenni ezen a ren-
dezvényen, és megtapasztalni azt, hogy mezőkovácsházi Rendőrkapitányság a megyé-
ben is elismert és ennek megfelelő létszámú új autó is rendelkezésre állt.  
Szeretném, ha elhangozna a mezőkovácsházi körzeti megbízottak neve, hogy a jegyző-
könyvbe szerepeljen.  
A Rendőrkapitányság a Polgárőrséggel 1076 rendőr, 1386 fő polgárőr és 7726 órában 
teljesítettek közösen szolgálatot. Ezen kívül még a rendőrség a saját állományával dol-
gozik. Ezek nagyon nagy számok. Több olyan rendezvényen részt vettem, ahol Főkapi-
tány úr is részt vett. A Büntető törvénykönyv módosításra került, ennek az átállásával 
hol tartanak, és ez milyen feladatot ró a kapitányságra? 
 
S z é n á s i     István alpolgármester: Vannak-e Mezőkovácsházának olyan pontjai, 
ahol jó lenne, ha telepítve lenne kamera, ami a város érdekét és a rendőrség munkáját is 
elősegítené? 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Tárgyaltuk egy korábbi napirendek kapcsán, hogy 
vannak olyan lakbértartozóink, akiknél odáig jutottunk, hogy kilakoltatásra kerül a sor. 
Ilyenkor az együttműködés megvan a rendőrséggel, kérhetjük a rendőrség segítségét 
ennek a lebonyolításában? 
 
D r. K i s      Péter alezredes: A mezőkovácsházi Rendőrkapitányságra, de valamennyi 
rendőrkapitányságunkra jellemző az, hogy az óvodásokra, kisiskolásokra fokozottan fi-
gyelünk. A másik ilyen nagy célcsoportunk az idős embereknél való személyes jelenlét. 
Mind a két célcsoport életkoránál fogva, esetleg fokozottan van kitéve olyan veszélyek-
nek, közlekedés vagy bűncselekmények elkövetése, melyet nyilván úgy látunk, hogy 
célszerű megragadni. Évek óta működik az ovizsaru program, nagyon sok iskolába el-
megyünk. Azon kívül, hogy megismertetjük ezekkel a fiatalokkal magát a rendőri mun-
kát, hogyan történik egy nap a rendőrségen, mindig van egy mögöttes cél, hogy szeret-
nénk elérni, hogy érezzék a gyerekek, hogy bármikor bármilyen körülmények között, ha 
úgy érzik, hogy gond vagy baj van, akkor bátran forduljanak a rendőrséghez. Úgy gon-
dolom, hogy az ilyen programok, amikor Kapitányság úr vezetésével egy ilyen nagy 
boldog óvodás és iskolás családként viselkednek, akkor ezt elő tudják segíteni. Nagyon 
szépen köszönöm az elismerő szavakat. Annak is kifejezetten örülök, hogy elhangzott, 
hogy bármilyen segítséggel fordulnak a rendőrkapitánysághoz és a vezetőjéhez a város 
életének a legkülönbözőbb szegmenséhez, megkapják azt a segítséget. A rendőrségnek 
alapvető feladata a folyamatos párbeszéd. Nyilván nem csak az önkormányzattal, ön-
kormányzat tagjaival, hanem valamennyi intézménnyel, hatósággal, lakossággal is. Ne-
künk van egy elképzelésünk, hogy milyen gondok, problémák vannak, hol tudunk segí-
teni. A Kapitányságvezető úrnak pedig a hivatal és a magánéletbe töltött közéleti sze-
replésével kapcsolatos élményeinek örülök, és kérem, hogy a továbbiakban is így le-
gyen.  
 
A gépkocsikkal kapcsolatosan Kapitány úr hamarosan pontos számot fog adni. Egyéb-
ként a Körzeti megbízottakkal kapcsolatos kérdésnek örülök. Nyilvánvalóan a rendőr-
ség szolgálati életében a KMB-ek a legfontosabbak. Ők azok, akik személyüknél fogva 
akár település, településrésznek az ügyes bajos részeit tudják intézni. Egyébként az ő el-
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érhetőségeiket már több fórumon is publikálásra kerültek. De Kapitány úr el tudja mon-
dani, hogy minél szélesebb körben tudjuk ezt propagálni.  
 
Valóban a rendőrség egyik legfontosabb stratégiai partnere a Polgárőrség. Az egész 
megyében így Mezőkovácsházán is nagyon sok segítséget nyújtanak a Polgárőrök. Ők a 
szabadidejük terhére végzik ezt a tevékenységet. Minden esetben meg kell köszönni a 
polgárőrök segítségét, és azt a segítséget is, amit az önkormányzat nyújt a polgárőrség-
nek.  
 
Valóban a rendőrség bűnügyi szolgálati ága előtt egy kihívás lesz 2018. július 1-vel ha-
tályba lép egy új Büntetőeljárási törvény. Több fórumon és médiában is olvashatták. 
Ennek alapvető célja az, hogy az egész büntetőeljárás a bírói döntésig bezárólag egy 
gyorsabb és korszerűbb jogszabály legyen. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság és 
ezen belül a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság minden olyan intézkedést maradékta-
lanul végrehajtott eddig, ami azt fogja szolgálni, hogy szombatról vasárnapra virradóra 
zökkenő mentesen fogjuk tudni venni az akadályokat.  
 
Szénási István alpolgármester úrnak köszönjük szépen a kérdését. Kértem is Kapitány-
ságvezető urat, hogy minden olyan kérésnek, felvetésnek, ami azt célozza, hogy a ka-
merarendszert bővítsük, nagyon álljunk mögé és támogassuk. Nagyon jó szakmai in-
dokkal alátámasztott anyag fog érkezni önökhöz, hogy hol látjuk jónak, vagy hova gon-
dolnánk mi rendőri szempontból esetleg egy új kamera kihelyezését.  
 
N a g y     Lajos rendőrkapitány: Megköszönöm Szűcs Judit képviselő asszonynak a di-
cséretet. 
 
Gépjárművekkel kapcsolatban elmondanám, hogy valamennyi őrsre került gépjármű. A 
gépjárművek cseréjével a bűnügyi osztály is, a baleset helyszínelő is kapott. Ezeket a 
14-16 éves Borákat sikerült lecserélni. 3,8 és 4,7 év közötti az átlag az őrsökön illetve 
bent az osztályokon. 
 
Körzeti megbízottak nevével kapcsolatosan, Zengő Róbert folyamatosan járja az iskolá-
kat, óvodákat, osztályokat. Molnár Zoltán került Végegyházára, de ugyanúgy KMB-s, 
így van egy hely, amit be kell majd tölteni, ha megfelelő végzettségű és képzettségű 
embert találunk erre a posztra. Azért bővíteném ezt a sort, mert alpolgármester urakkal 
pont beszéltük, hogy megbízással látta el a rendészeti osztályvezetői feladatokat Szőke 
János. Még terv, de azt tudom mondani, hogy július 1-vel kinevezésre kerül Szőke Já-
nos rendészeti osztályvezetői beosztásba. Ő most jelenleg körzeti megbízotti alosztály-
vezető. Az alosztályvezetői megbízása már június 1-vel Kovalik Péter rendőrfőhadnagy 
urat bíztam meg. Ő hozzá is lehet ugyanúgy fordulni.  
 
Vélhetően reformátuskovácsházi rész fog következni a kameratelepítéssel kapcsolato-
san. De ezekre még egy megfelelően alátámasztott anyagnak kell lenni. 
 
A jogszabályok pontosan rögzítik a kilakoltatás feltételeit. Amikor egy konkrét esemény 
van, ezeket azonnal átbeszéljük és a megfelelő, szükséges intézkedéseket megtesszük az 
ügyekben.  
 
H a v a n c s á k      Piroska képviselő: Mezőkovácsháza nagyon szerencsés helyzetben 
van, hiszen járási központként óvodája, általános iskolája és középiskolája is van köz-
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igazgatási területén belül. Intézményvezetőként olyan szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy így hivatalosabban is meg tudom köszönni Nagy Lajos alezredes úrnak, azt a tá-
mogató munkát, amivel a köznevelési intézmények mindennapi tevékenységét ellátja. 
Nem egy alkalommal volt, hogy az általános iskolából hívtam telefonon őt, vagy kollé-
gáit és nem volt olyan alkalom, amikor nem tudtuk alezredes urat elérni. Hálás szívvel 
és a legnagyobb tisztelettel köszönöm a szakmai munkájukat, az emberi szakmai mun-
kájukat és bízok benne, hogy még nagyon sokáig fogunk tudni együtt dolgozni.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Köszönjük szépen. Mivel több kérdés, vélemény 
nem hangzott el, kérem, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Rendőrség beszámolójának elfogadása  
 

228/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság 2017. évi 
közbiztonság helyzetéről készített beszámolóját elfogadja. 

 
A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a rend-
őrkapitányság munkatársainak a beszámolási időszakban 
végzett tevékenységéért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 1. sz. előterjesztés megtárgyalását 
javaslom, mely a 155/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat végrehajtása tárgyában készült.  
 
Az előző testületi ülésen határoztunk arról, hogy 2 millió Ft működési célú átadott 
pénzeszközt biztosítunk a MEZTEP Kft-nek, azzal a feltétellel, hogy a támogatás hasz-
nosításáról kerüljön kimutatásra a júniusi soros ülésre. Ezt a kimutatást megkaptuk. Le-
het látni, hogy 695.000 Ft bér és 131.000 Ft járulék lett eddig felhasználva beszámolási 
időszakig. Összesen 28 főt érintett a kifizetés. Ennek célja a munkavállalók megtartása, 
ösztönzése. Ügyvezető úr szerint ez a módszer hatékony és továbbra is élni szeretnének 
a fennmaradó összegnek a kiosztásával. Fele létszámmal látják el a feladataikat és köz-
munkára ösztönzés a többieknek.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s    Judit képviselő: A Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében a karbantartói állás-
hely megszűntetéséről döntött a testület, tehát nincs az óvodában karbantartó. Két köz-
foglalkoztatott továbbtanul, egy pedig nyugdíjba készül. A szeptemberi indulás engem 
nagyon megrémiszt, mert azt hallom, hogy a közfoglalkoztatott programban a közfog-
lalkoztatottak számát csökkenteni tervezzük. Ez majd hogyan fog zökkenő mentesen 
történni, mikor az Ügyvezető ember hiánnyal küzd. 
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V a r g a    Gusztáv polgármester: A Kft-nél vannak szakemberek, és azok a szakembe-
rek a szakmunkákat továbbra is elvégzik az intézményeknél megrendelés esetén. Azokat 
a grátisz feladatokat nem végzik el, amit a közmunkások láttak el idáig. Ezért kértük, 
hogy az intézmények vegyenek fel annyi és olyan szakértelmű közfoglalkoztatottat, aki 
az ő igényeiket ki tudja elégíteni. Az egyes intézményeknek kell átgondolni, hogy 
mennyi embert vesznek fel a jövőben. De a szakmunkákra a Kft. emberei továbbra is 
készen állnak.  
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Hiába alakítottuk át egy évvel ezelőtt a köz-
foglalkoztatási programokat még mindig nem teljesen tiszta minden intézményvezető-
nek, hogy neki olyan közfoglalkoztatottakat kellene felvenni, akivel az aktuális napi 
munkát, mint például nyírd le a füvet, húzd ki a kukát, vedd le a zászló a zászló tartóból 
stb. el tudja végeztetni. Ezzel ne az ügyvezető úrnak kelljen foglalkozni.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Az idei év tanuló év, ezt még át kell beszélni úgy 
gondolom. Reméljük, ha az ország gazdasági helyzete megengedi, hogy valós foglal-
koztatás legyen.  
 
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 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft-nek átadott pénzeszköz végrehajtása  
 

229/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 155/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat végrehajtá-
sát, a működési célú átadott pénzeszköz hasznosulását tu-
domásul veszi. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
B E J E L E N T É S E K  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Arra kértem Jegyző asszonyt, hogy a bizottsági ülé-
sen elhangzott bejelentések kerüljenek feldolgozásra és a választ kapjuk meg a két ülés 
között beszámolónál. 
 
Van-e valakinek bejelentése? 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Arany János utca 2. szám alatti romos ház gondo-
zatlan terület. Mi történt az előző Képviselő-testületi ülés óta? Meglett-e nézve abban a 
rendszerben, ami közös a Földhivatallal, hogy kik a tulajdonosok? Elérték-e a tulajdo-
nosokat, felszólították-e őket arra, hogy gondozzák a területet? Esetleg megvásárolnánk 
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és ott parkot hoznánk létre, hirdető táblával, a hirdető táblát ki lehetne adni.  
 
A csatorna ügyben mi történt? Ugyanis az kevés, hogy megállapítjuk, hogy elrohadt az 
aljnövényzet, eliszaposodott. Az Arany János utca 2. szám alatti ingatlan hátulja takarí-
tatlan. 
 
A Kinizsi utcai útalap porzik. Valami megoldást kérnek a lakók ez ügyben. Lehet egy 
impregnálás vagy tábla kihelyezése, esetleg mindkettő. 
 
Valamint a reformátuskovácsházi temető parkolóját is vegyük figyelembe. 
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Ezekből a kérdésekből a csatornára kaptál írásos vá-
laszt. Jó lesz az írásos válasz, vagy Sóki Zoltán műszaki irodavezető válaszoljon arra, 
amelyre most tud? 
 
Z á b r á k     Istvánné képviselő: Engem a következő lépés érdekelne. Mit fog tenni a 
cég, vagy mit ígér, mi fog történni? 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérdezem, Sóki Zoltán műszaki irodavezetőt, hogy 
erre a kérdésre tud most választ adni, vagy majd írásban? 
 
S ó k i     Zoltán műszaki irodavezető: Most nem tudok választ adni. 
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: A Kinizsi utcával kapcsolatos problémára a lépése-
ket megtettük. Sóki Zoltán műszaki irodavezető bejelentette garanciába, hogy a kátyú-
kat szüntessék meg. Ez egy ilyen utca, de el lehet rajta menni. A táblát meg tudjuk saját 
erőből csinálni.  
 
A reformátuskovácsházi temető előtti parkolót köszönjük Képviselő asszonynak a köz-
benjárását. Kérem, Sóki Zoltán műszaki irodavezetőt, hogy valami elképzelést gondol-
junk ki.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A reformátuskovácsházi településrész központjában a busz-
megálló környékén az IOKK-tól balra két olyan épület található, amely romos és igény-
telen állapota miatt festést, egy kis felújítást igényelne. Ha jól emlékszem a szegregált 
települések pályázatba az egyikre talán sor kerül, a másik pedig nem tudom melyik pá-
lyázatból. Lesz valamilyen változás ez ügyben? A javaslatom az, ha ez a két épület a 
Táncsics utcán nincs benne egyik TOP-os pályázatban sem, akkor legalább a külső 
homlokzattal csináljunk valamit.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Annak idején azt javasoltam, hogy volt egy pályá-
zat, ami a fiatal házasoknak az elhelyezését célozta volna meg. Azt bezárták, visszavon-
ták a pályázatot. A szegregált pályázat nem érinti, a szegregátum a Bethlen utcának a 
túlsó része, valamint a Móra utcai része. Keressük rá a lehetőséget. A túlsó oldali épüle-
tet jelezte a Református egyházközség, hogy ők azt az önkormányzattól használatba 
vennék, megvennék stb. Később valamilyen egyházi célra hasznosítanák. Nekünk csak 
az iskola és az IOKK közötti két épületről kellene gondoskodni.   
 
Munkaterv szerinti ülésünk legközelebb augusztusban lesz a Kovácsházi Napok kap-
csán. De amennyiben a pályázatok igénylik, rendkívüli testületi ülést fogok összehívni.  
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