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

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

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

 
Távolmaradását bejelentette:  
 Kálmán András  képviselő 
 
 
Jelen volt még: Süle Katalin  Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalve-

zető-helyettese  
Dr. Szilbereisz Edit   jegyző 
Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Zatykó Attila költségvetési irodavezető-helyettes 
Sóki Zoltán    műszaki irodavezető  
Albertus László  Mezőkovácsházi Városi Könyvtár igazgató-

ja  
Jankó Erzsébet  Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője  
Kovalik Angéla  Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Köz-

pont intézményvezetője 
Pap Csaba  Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 

Kft. ügyvezetője   
Bartha Lajos  Borostyán Camping és Strandfürdő vezető-

je   
Földi-Szabó Andrea Ildikó  
Kása Zsanett  
Butoráné Dorogi Szilvia  
Elmer Erika Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Köz-

pont munkatársai  
Kovács Éva  ÖNO vezetője  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Süle Katalin 
Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesét, Jegyző asszonyt, Aljegyző asszonyt, intéz-
ményvezetőket, irodavezetőket és a meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjainak létszáma 9 fő, a jelenlévő képviselők 
létszáma: 6 fő. Csepreghy Elemér és Szénási István alpolgármester urak érkezése ké-
sőbbre várható, Kálmán András képviselő pedig távolmaradását bejelentette.  
 
A Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom felvenni a napirendi pontok közé  

� az ICON Egyesület támogatása,  
� TOP pályázatok előkészítéséről, 
� a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása,  
� Pályázat benyújtása az I. Világháborús hadisírok és emlékmű rendbetételére 

(felújítása, helyreállítása), 
� Támogatott foglalkoztatás 

tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket.  
  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele  
   

282/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  
� az ICON Egyesület támogatása,  
� TOP pályázatok előkészítéséről, 
� a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. alapító 

okiratának módosítása,  
� Pályázat benyújtása az I. Világháborús hadisírok és em-

lékmű rendbetételére (felújítása, helyreállítása)  
� Támogatott foglalkoztatás 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-
testület jelen ülése napirendjére vette.  

 
 
Csepreghy Elemér alpolgármester megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Jelenlévő 

képviselők létszáma 7 fő.  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A napirend elfogadása előtt a munkaterv módosítása 
tárgyában készült „0”-ás jelű előterjesztés tárgyalását javaslom.  
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Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem ja-
vaslatukat 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 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Munkaterv módosítása  
   

283/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. évi munkatervét az alábbiak szerint mó-
dosítja: 
Az októberi soros ülés napirendjéről a „Helyi esélyegyen-
lőségi Program elfogadása” napirendi pontot törli azzal, 
hogy a 2018. novemberi soros ülés napirendjére a „Helyi 
Esélyegyenlőségi Program elfogadása” napirendi pontot 
fel kell venni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt, 
és a fentiek szerint kiegészített és módosított 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 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
 

284/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. október 18-i soros, ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el:  

   
N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
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1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-

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

 
2.) Beszámoló a fürdő és kemping üzemeltetésének éves ta-

pasztalatairól 
Előadó: Jankó Erzsébet ügyvezető 

 
3.) Az önkormányzat személyes gondoskodás körében ellá-

tott szociális szolgáltató tevékenység értékelése az előző 
beszámolás óta eltelt időszak tapasztalatai alapján 
Előadó: Kovalik Angéla intézményvezető  

 
4.) A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
5.) Beszámoló a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 

éves tevékenységéről  
Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 
6.) Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

végrehajtásáról  
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
8.) Előterjesztések 

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

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

   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A beszámolómból kiemelném, hogy szeptember 28-
án ülésezett a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa. Nagyon so-
kan részt vettünk rajta, a járás polgármesterei mellett jelen volt az Orosházi Kistérség 
Többcélú Társulás elnöke, több orosházi térségbeli polgármester, Kormánymegbízott úr 
Kabinetfőnöke, a Megyei Kormányhivatal Főosztályvezetője, Békéscsabai Tankerült 
Igazgatója, és még sokan mások.  
Simonka György országgyűlési képviselő beszámolt arról a munkáról, melyet a június 
8-i társulási ülésen több határozatban kértük, hogy járjon el a térség települései érdeké-
ben. Képviselő úrtól illetve munkatársaitól tájékoztatást kaptunk a készülő ,,Magyar Fa-
lu programról”, hogy minél hatékonyabban tudjuk a pályázatainkat benyújtani és el-
nyerni.  
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Részt vettem egy alapkő letételi ünnepségen Mezőkovácsházán és Medgyesegyházán. 
Egyenlőre 4 háznak az alapkőletétele történt meg, melyben majd a magyarbánhegyesi 
Szociális Otthonból fognak kiköltözni az ottani lakók. Képezik folyamatosan a kiköltö-
zőket és a velük dolgozókat is.  
 
Ezen a héten egy napelemes egyeztetésen vettünk részt Alpolgármester úrral együtt. 
Van egy vállalkozó, aki körülbelül 30 hektárnyi területet vásárolna Mezőkovácsházán. 
Amennyit tudunk, az önkormányzat részéről kínálunk majd neki fel eladásra, a többiről 
majd a gazdákkal egyeztet. Amikor konkrétumokat tudunk erről, akkor a testület elé tár-
juk ezeket a megbeszéléseket.  
 
Tegnap volt egy ülésünk, melyen a karácsonyi előkészületekről tárgyaltunk. Tavaly na-
gyon jól sikerült, adventi hónapot tudhattunk magunk mögött. Azon vagyunk, hogy az 
idei év is nagyon jól sikerüljön. Két hét múlva fogunk újra leülni és akkor véglegesítjük 
a programot.  
 
Volt egy befektető jelölt a strandnál és a kempingnél, aki megnézte a területet. A fürdő 
beszámolójánál erről részletesen beszélek. Azt ígérte, hogy a jövő héten kijön egy mun-
katársával és konkretizáljuk, hogy lát-e fantáziát az üzemeltetésbe való beszállásba.  
 
Nagyon sok sikeres rendezvényünk volt az elmúlt ülés óta. Ilyen volt a Gyalogló Nap az 
óvodában. Ahol szintén ismét megmozdult a fél város, több mint 300-an voltunk.  
 
Volt egy nagyon jól sikerült Civil Fórumunk, ahol 18 civil szervezet képviselője volt je-
len. Kölcsönösen tájékoztattuk egymást, hogy mit szeretnénk egymástól. 
 
A Dél-Békés Mentőcsoport minősítő gyakorlata is egy nagy rendezvény volt. Pénteken 
és szombaton zajlott Mezőkovácsházán, mely sok embert mozgatott meg. Voltak meg-
előzési, drogprevenciós programok, valamint család és egészségnap is. Ezek a napok is 
megmozgatták az embereket. 
 
Van-e kérdés, vélemény az írásos beszámolókkal és a szóbeli kiegészítésemmel kapcso-
latban?  
 
S z ű c s     Judit képviselő: Szeretném megköszönni a reformátuskovácsházi település-
rész központjában felújított két épületnek szépre sikerült homlokzatát. Szeptemberi ülé-
sen kértem, hogy amennyiben nem lesz pályázat erre a két épületre, legalább a homlok-
zatot hozzuk rendbe. Akkor kiderült, hogy ez a munka már folyamatban van. De az 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke azt mondta, hogy ez egy tavalyról 
megrendelt munka idei elvégzése volt. Ez tényleg egy tavalyi munkának az idei elvég-
zése volt, vagy sem? 
 
Nekem nagy szívügyem a pontos és precíz munkavégzés. Pénteken kaptunk egy 
pendriveot, reggel egy telefonhívást, hogy van e-mailünk, ezt követően borítékban még 
egy anyagot, hétfőn ismételten egy anyagot, és most ülés előtt négy anyagot. Azt gon-
dolom, hogy ezt egy kicsit komolyabban kellene venni. 
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Polgármesteri Hivatal be fog számolni a tevékeny-
ségéről az 5. sz. napirendi pontnál, ott erre Jegyző asszony vissza fog térni. A szóbeli 
előterjesztések közül, amit ma kaptatok meg, Kiss Tamás a Projektfelügyelet Kft-nek a 
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vezető szaktanácsadójával csütörtök délután egyeztettünk, akkor derült ki, hogy van két 
ilyen pályázati lehetőség. De ezt meg kellett beszélni, hogy testület elé terjesszük-e. 
Múlthéten szabadságon voltam, Alpolgármester urak írták alá az előterjesztéseket.  
 
A két épülettel kapcsolatosan is van előterjesztésünk, arra a kérdésre ott fogok válaszol-
ni.  
 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye az írásos beszámolókkal és a szóbeli kiegészí-
tésemmel kapcsolatban?  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
   
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása, bejelentésekre adott válaszok elfogadása  

   
285/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 222/2018. (VI. 21.), 250/2018. (VIII. 30.), 
251/2018. (VIII. 30.) 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.  

 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében változás 
szükséges eszközölni.  
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat személyes gondoskodás köré-

ben ellátott szociális szolgáltató tevékenység ér-
tékelése az előző beszámolás óta eltelt időszak 
tapasztalatai alapján 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Kovalik Angéla  

 intézményvezető  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A költségvetés tárgyalásakor kaptunk felhatalmazást 
a Képviselő-testülettől, hogy a Házi Segítségnyújtás és az Idősek Nappali Ellátása te-
kintetében kezdjünk tárgyalásokat a Közösségi Misszióval. El is kezdtük, és elénk is ke-
rült egy együttműködési megállapodás, melyről szavaztunk is. Ezek után a kollegák til-
takozását látva úgy döntöttem, hogy nem továbbítom a Közösségi Misszióhoz, hanem a 
Békési Cigány Misszió Szervezettel felvettük a kapcsolatot, Kovács Évával voltunk ná-
luk. Meggyőződtünk arról, hogy jó szakmai munka folyik náluk, illetve minden juttatást 
biztosítanak a dolgozóknak. Abban maradtunk, hogy velük próbálunk megállapodást 
kötni. Sajnos ezt a megállapodást visszautasította a Misszió. Azt mondták, hogy csak a 
Házi Segítségnyújtás és az Idősek Nappali Ellátása számukra is veszteséges volna, nem 
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volna kifizetődő. Akkor folytatják velünk a tárgyalásokat, ha a szociális étkeztetést is 
bevesszük az átadandó feladatok közé. A koncepció tárgyalásakor erről fogjuk kérni a 
véleményeket.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
taikat ismertetni. 
 
 
Szénási István alpolgármester megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Jelenlévő kép-

viselők létszáma 8 fő.  
 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja elfogadni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és egyben elismerésün-
ket és köszönetünket fejeztük ki a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ szociá-
lis intézményegységeiben dolgozó szakembereknek a beszámolási időszakban végzett 
munkájukért. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérdésként hangzott el az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság ülésén részemről, hogy hétvégén 57-65 fő veszi igénybe a szociális 
étkeztetést és mivel aránytalanul nagy teher ennyi, viszonylag kevés főre főzni, nem le-
hetne-e ezt másképpen megoldani? 
 
K o v a l i k    Angéla intézményvezető: Igen, ez egy valóban jó és hatékony ötlet volt. 
Ugyanis két évvel ezelőtt néztük meg a hétvégi étkeztetés hatékonyságát. Az akkori 
nyersanyag árak és bérek figyelembe vételével került kimutatásra, hogy ha 40 fő alá le-
megy a hétvégi étkeztetés, akkor nem célszerű, tehát gyakorlatilag nulla az eredmé-
nyünk. Most még nem sikerült a kimutatást elkészíteni, de az Irodavezető-helyettes úr-
ral megbeszéltük és visszamenőleg teljes évet, illetve a jelenlegi évet meg fogjuk nézni, 
hogy mi az ellátotti létszám, aminél pozitív irányban mozdulunk el.  
 
V a r g a      Gusztáv polgármester: A Humán Szolgáltató Központ munkatársai részé-
ről elhangzott egy javaslat, hogy jövő évtől a legidősebb polgárok köszöntésére szánt 
összeg az 5.000 Ft kerüljön megemelésre 10.000 Ft/fő összegre.  
 
A napirenddel kapcsolatba van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfo-
gadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Szociális tevékenységről beszámoló elfogadása  
 

286/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat személyes gondoskodás köré-
ben ellátott szociális szolgáltató tevékenységéről szóló 
éves beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 
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A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fe-
jezi ki a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
szociális intézményegységeiben dolgozó szakembereknek 
a beszámolási időszakban végzett munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a fürdő és kemping üzemeltetésének 

éves tapasztalatairól 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Jankó Erzsébet  

     ügyvezető  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Gyenge pont a büfészolgáltatás, amely két hónappal a 
fürdő nyitása után kezdett üzemelni. A tervezett bevételt nem sikerült elérnie a fürdőnk-
nek, a fürdővezető szerint túl volt tervezve. Azt az információt kaptam, hogy a fürdőnek 
a honlapja sok információt nyújt, viszont hiányolták, hogy román nyelven nem érhető 
el.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a beszámolót és a 
bizottság is úgy gondolja, hogy túl lett tervezve a fürdő bevétele. Az előző évek tapasz-
talataihoz képest nagyon sokat fejlődött a fürdő a vízi tornával, a masszőrrel, az ugráló 
várral. Jónak minősítettük az idei tevékenységét a fürdőnek.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Egy korábbi tanácskozáson a jövő évi programot pró-
báltuk összeállítani, ahol elhangzott, hogy a Mozdulj Kovácsháza! rendezvényt elég 
volna egynapos rendezvényként megtartani, amikor a váltóállomás itt van. A második 
napot pedig mozgással együtt a strandfürdőhöz kivinni. Valamint gyermeknapon a gye-
rekek ingyenesen látogathassák a fürdőt, akik a délelőtti programokon részt vesznek.   
Az jól látszik a beszámolóból, hogy a nagy rendezvények sikeresek voltak. Lehet, hogy 
még a nagy rendezvényekből kellene többet a strandfürdőre kivinni, evvel is növelve 
bevételét.  
Délelőtt kint voltunk a fürdőnél egy szakmai befektetővel, aki Zalakaroson, Zamárdiban 
és Siófokon üzemeltet kempingeket. Folytatni fogjuk a tárgyalásokat, több jó elképzelé-
se is volt a befektetőnek. Ő a kemping szálláshely oldaláról közelítette meg a fürdő 
üzemeltetési részét és egyenlőre nem zárkózik el egy közös fejlesztéstől.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Fürdő, kemping üzemeltetéséről beszámoló  

   
287/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. által a 
fürdő és kemping üzemeltetésének éves tapasztalatairól 
szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

A fürdő és kemping 2019. évi működtetésével kapcsolatos 
elképzeléseket és annak tervezett szakmai, gazdasági, 
személyi feltételeit a 2019. januári testületi ülésre elő kell 
terjeszteni. 
 
Határidő: Üzemeltető tájékoztatására: 10 napon belül, elő-

terjesztésre: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja 
elfogadni az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot az alábbi módosításokkal és 
kiegészítéssel:  
1. Az állami normatíva igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás, elszámolás 

jogszabályok előírásainak megfelelő létszámadatokon és kapcsolódó analitikus 
nyilvántartásokon alapszik-e (köznevelési feladatok) 
felhasználható revizori napok: 15 

2. A Román Nemzetiségi Önkormányzat pénztárának ellenőrzése 
felhasználható revizori napok: 8 

3. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft-nek a mezőkovácsházi Strandfürdő és Kemping 
működtetésére átadott pénzeszköz szabályszerű, gazdaságos és hatékony 
felhasználásának ellenőrzése 
felhasználható revizori napok: 10 

4. A 2018. évben benyújtott pályázati kifizetési kérelmek felülvizsgálata 
felhasználható revizori napok: 17 

5. 2018. évi belső ellenőrzés utóellenőrzés 
felhasználható revizori napok: 10 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki az előterjesztésben szereplő hatá-
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rozati javaslatot a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által javasolt módosítással és 
kiegészítéssel 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: Belső ellenőrzési terv jóváhagyása  

   
288/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatra vonatkozó 2019. évi bel-
ső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Az állami normatíva igénybevételét megalapozó adat-

szolgáltatás, elszámolás jogszabályok előírásainak 
megfelelő létszámadatokon és kapcsolódó analitikus 
nyilvántartásokon alapszik-e (köznevelési feladatok) 
felhasználható revizori napok: 15 

 
2. A Román Nemzetiségi Önkormányzat pénztárának el-

lenőrzése 
felhasználható revizori napok: 8 

 
3. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft-nek a mezőkovácsházi 

Strandfürdő és Kemping működtetésére átadott pénz-
eszköz szabályszerű, gazdaságos és hatékony felhasz-
nálásának ellenőrzése 
felhasználható revizori napok: 10 
 

4. A 2018. évben benyújtott pályázati kifizetési kérelmek 
felülvizsgálata 
felhasználható revizori napok: 17 

 
5. 2018. évi belső ellenőrzés utóellenőrzés 

felhasználható revizori napok: 10 
 
Felhasznált ellenőrzési napok száma 60. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely 
a Táncsics Mihály u. 42. és 44. épületének homlokzati felújítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, kérem javaslatukat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javas-
latot az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni: A Mezőkovácsháza, Táncsics Mi-
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hály utca 42. és 44 szám alatti ingatlanok felújítási munkálataira bruttó 635 eFt összeget 
biztosít a fejlesztési tartalék terhére. A Településgazdálkodási Kft. működési célú át-
adott pénzeszközeiből 320 eFt elvonásra kerül, mely az önkormányzatnál a rendkívüli 
támogatások összegét csökkenti. A 3. bekezdés pedig kerüljön törlésre. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki az előterjesztésben szereplő hatá-
rozati javaslatot a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által javasolt módosítással el-
fogadja, 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: Táncsics u. 42. és 44. sz. ingatlanok felújítása  

   
289/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete kizárólagos tulajdonát képező Mezőkovácsháza, 
Táncsics Mihály utca 42. és 44 szám alatti ingatlanok fel-
újítási munkálataira bruttó 635 eFt összeget biztosít a fej-
lesztési tartalék terhére. A Településgazdálkodási Kft. 
működési célú átadott pénzeszközeiből 320 eFt elvonásra 
kerül, mely az önkormányzatnál a rendkívüli támogatások 
összegét csökkenti. 

 
Határidő: kivitelezésre: 2018. november 30. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 14. sz. előterjesztés megtárgyalását javaslom, mely 
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár álláshely betöltésének engedélyezése tárgyában ké-
szült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ha-
tározati javaslat elfogadását.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki az előterjesztésben szereplő hatá-
rozati 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.) 
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Tárgya: Könyvtárnál üres álláshely betöltése  
   

290/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárnál 
az üres álláshely 2018. december 01. napjától történő be-
töltéséhez. Felkéri a könyvtárigazgatót, hogy az álláshely 
fedezetét a 2019. évi költségvetésében biztosítsa. 

Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 18. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely 
a téli szóróanyag beszerzéséről tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, kérem javaslatukat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a hatá-
rozati 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: A Felügyelő Bizottság ülésén felmerült egy 
gép, amivel fűnyírási és hó eltakarítási munkálatokat végez a Kft., hogy tönkre ment. 
Körülbelül 1 millió Ft-ba kerülne a javítása, garanciát nem vállalnak rá. Egy új gép be-
szerzése pedig 2,5 millió Ft-ba kerülne. Kálmán András tanácsos ígéretet tett, hogy 
LEADER-es pályázatból megpróbálja ezt a gépet megpályázni. De a bizottsági ülésen 
az a döntés született, hogy a novemberi koncepció kapcsán készüljön erről egy előter-
jesztés.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Amikor a hó nem munkaidőben esik, akkor ki az a felelős 
személy, aki elrendelheti a hó eltakarítást? 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van egy téli üzemeltetési terv a hó helyzetre, amely-
ben ki van jelölve a felelős is, aki a munkahelyi vezető és ilyen esetben intézkedik. Ha 
jól tudom tavalyi évben Vitális Gábor volt. Valamint ki vannak még jelölve a riasztandó 
kollégák, akiknek készenlétben kell lenni.  
 
A tavalyi esetben az volt a probléma, hogy nem gondolták, hogy akkora hó fog leesni. 
Van ebben az üzemeltetési szerződésben egy olyan megállapodás is, hogyha nagyon 
nagy a hó, akkor a Termelőszövetkezet, Barecz Mihály és Almási Tibor vállalkozók gé-
peikkel is beszállnak a hó eltakarításában. Nekik szóltunk későn. Ezt az üzemeltetési 
tervet koordinálja Szénási István alpolgármester úr.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Ha már novemberben leesik a hó, akkor nem fog-
juk mivel letakarítani a járdákat. Minél gyorsabb döntést kérnénk a testülettől, vagy 
pénzt biztosítani erre a gépre. Ez egy 11 éves gép. Ha vennénk egy új gépet, akkor en-
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nek az alkatrészeit fel tudnánk használni. A reformátuskovácsházi Innovációs Központ 
viszont láttam egy hó eltakarításra alkalmas gépet, esetleg azt kölcsön kérhetnénk.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Múlt héten részt vettem a Helyi Védelmi Bi-
zottság ülésén, ahol beszámolt a közúti igazgatóság is. Elhangzott az ülésen, hogy a 
technikai színvonaluk nagyon sokat változott, de jó lenne, ha a települési kamerák képe-
ihez hozzá tudnának férni, hogy lássák például Mezőkovácsházán, hogy esik a hó, mert 
az ügyelettől 30-40 km-re nem tudják, hogy milyen a hó helyzet.   
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A Felügyelő Bizottság 
ülésén, amikor felmerült ez a téma akkor Kálmán András tanácsos jelezte, hogy van 
olyan pályázat, amire ezt a gépet lehet igényelni, de az már az önkormányzatnak késő 
lenne. Azonban van egy olyan lehetőség, hogyha benyújtásra került a pályázat, akkor 
utána már be lehet szerezni a gépet, saját felelősségre. De mivel itt az a helyzet fog elő-
állni, hogy a gépre mindenféleképpen szükségünk lesz és hogyha november 8-án be-
visszük a költségvetési koncepció tárgyalásakor, akkor valószínűleg már olyan állapot-
ban előkészítette Tanácsos úr, vagy már be is nyújtotta ezt az igénylést, hogy ezt köve-
tően a beszerzést meg lehet ejteni és jó esetben akár még támogatást is nyerhetünk rá.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: November 5-én kerül benyújtásra ez a pályázat. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: A közmunka beruházásokba nem lehetne ezt a gépet 
beírni?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Csak a jövő évi beruházásokba tudjuk beírni.  
 
P a p   Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: Ha közmunkaprogramba beírjuk 
ezt a gépet, akkor április 25-e előtt nem kapunk rá pénzt. Ez a beszerzés csak a jövő év-
re vonatkozhat.  
 
B o n t o v i c s   Krisztián Innovációs Központ vezetője: Az eszközt tudjuk biztosítani 
az önkormányzat részére, viszont adapter nincs hozzá, amit már tavaly is jeleztem. Ha 
erre az eszközre igény merül fel, akkor adaptert kellene hozzá beszerezni, ami pár 100 
eFt-ba kerülne.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, 
aki az előterjesztésben szereplő 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: Téli szóróanyag beszerzése  

   
291/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. té-
li üzemeltetési feladatai körében szükségesnek tartja 1 
tonna kalcium-klorid granulátum beszerzését és annak 
megelőző használatát a városközponti járdákon, kerékpár-
út szakaszon és útkereszteződésekben. 
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A granulátum beszerzése a Kft. részére településüzemelte-
tésre átadott pénzeszközből finanszírozható. 
 
A Képviselő-testület kéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a téli 
felkészülési tervben rögzítse az esti-éjszakai havazás ese-
tén történő munkakezdés időpontját úgy, hogy reggelre az 
utakról, járdákról, kerékpárútról már le legyen takarítva a 
hóréteg. 
 
Határidő: Kft. tájékoztatására: 10 napon belül, előterjesz-

tésre: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
    Pap Csaba ügyvezető 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása tár-
gyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ha-
tározati 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: Gép bérbeadás, bérlet van most jelenleg te-
vékenységi körként? Javaslom, hogy az alábbi tevékenységi körök is kerüljenek bele: 
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése, 7732 Építőipari gép kölcsönzése, 7731 
Mezőgazdasági gép kölcsönzése, 7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett), 7711 
Személygépjármű kölcsönzése, 0161 Növénytermesztési szolgáltatás.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, 
aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot Alpolgármester úr által javasolt  
módosításokkal kiegészítve elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. Alapító Okiratának módosítása  

   
292/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint alapító a Mezőkovácsházi Településgazdál-
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kodási Kft. Alapító Okiratának 4. pontját a társaság tevé-
kenységi körét az alábbi tevékenységi körökkel kiegészíti:  
0161 Növénytermesztési szolgáltatás 
4520 Gépjárműjavítás, karbantartás. 
4941 Közúti áruszállítás,  
7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött),  
7711 Személygépjármű kölcsönzése,  
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése,  
7732 Építőipari gép kölcsönzése,  
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése,  

 
Megbízza a Bagdi Ügyvédi Irodát a tevékenységi körök 
Alapító Okiraton történő átvezetésére, valamint a Cégbíró-
ságon történő átjegyzésével kapcsolatos teendők ellátásá-
val.  

 
Határidő: Cégbírósághoz történő továbbításra: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

     Pap Csaba ügyvezető Mezőkovácsházi Telepü-
lésgazdálkodási Kft.   

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 4. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Pályázat benyújtása az I. Világháborús hadisírok és emlékmű rendbetétele (fel-
újítása, helyreállítása) tárgyában készült.  
 
Átadom a szót Albertus László könyvtárigazgatónak.  
 
A l b e r t u s   László könyvtárigazgató: Múlt héten szerdán volt egy utóellenőrzés, vá-
ratlanul jöttek ki Békéscsabáról a hadisírgondozók és rendben találtak mindent 
Reformátuskovácsházán és bent Mezőkovácsházán is. Akkor mérték fel, hogy melyek 
azok a hadisítok, amelyek nem kerültek be a pályázatba. Reformátuskovácsházán kettő 
ilyen sír van, amely különálló, illetve Mezőkovácsházán 6. Akkor közölték, hogy még 
nyitva áll ez a rendszer és ha lezárt pályázatunk van, akkor be lehet adni. Felhívtuk a 
Honvédelmi Minisztériumot és elmondták, hogy az önkormányzat beadhatja a pályáza-
tot. Síronként 100 eFt-ra lehet pályázni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A határozati javaslatban fordítva szerepelnek a sírok 
száma, ezt kérném javítani.  
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki az előterjesztésben szereplő hatá-
rozati javaslatot a fentiek szerinti módosítással 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: Hadisírok rendbetételére újabb pályázat benyújtása  

   
293/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarországon található I. világháborús hadi-
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sírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által a Ma-
gyarországon található I. világháborús hadisírok és em-
lékművek felújítása (HIM-HF16 kódszámú) pályázat be-
nyújtásáról dönt, legfeljebb 800.000 Ft összeg erejéig. A 
HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében a Mezőkovács-
házi Régi Köztemetőben található 6 db I. világháborús ha-
disír, a Reformátuskovácsházi Köztemetőben található 2 
db I. világháborús hadisír felújítására kerülne sor.   
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a pá-
lyázati dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hi-

vatal éves tevékenységéről  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 
javasolja elfogadni az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja elfo-
gadni az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Elhangzott a bizottsági ülésen 
hogy át kellene gondolni a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét, hogy legyenek 
ügyfélmentes délutánok.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Átadom a szót Jegyző asszonynak.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A beszámolóból két pontot szeretnék kiemelni. 
Ebben az évben az alaptevékenység mellett a hivatalnak jelentős plusz feladatot adott az 
elektronikus ügyintézésre történő átállás január 1-jétől. Jelentős ügyirat elektronikusan 
nem keletkezett, de ez az év egy átmeneti időszak, mert az elektronikus ügyintézés lehe-
tőségének biztosítása az önkormányzatnak január 1-jétől kötelező. Viszont mi még nem 
csatlakoztunk az ASP-hez. Ebben az átmeneti évben az elektronikus ügyintézés feltét-
eleinek a biztosítása is ránk hárult. Ez több szabályzat elkészítését jelentette, illetve 
azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzését, amelyekkel tudtuk az elektronikus ügyinté-
zést biztosítani az ügyfelek számára. Bizonyos ügyfelek már elektronikus ügyintézésre 
voltak kötelezve. Nagy feladatot jelentett a hivatal számára még a pályázatok nagyon 
nagy száma, amely folyamatos feladatot jelent.  
 
Szűcs Judit képviselő asszony felvetésére reagálva, el szeretném mondani, hogy pénte-
kig egy előterjesztés kivételével, a Polgármesteri Hivatal beszámolóját nem tudtam át-
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nézni, mivel azt mindenki írja. Így került kiküldésre az anyag a pénteki napon. A szóbe-
li előterjesztésekhez az anyag pedig később futott össze a hivatalban és így tudtunk csak 
megfelelően megalapozott előterjesztéseket a testület elé tárni. Ezért elnézést kérek.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kértük már korábban is, hogy azok az előterjesztések, 
amelyek hamarabb elkészülnek email-en kerüljenek kiküldésre. Az utolsó napokban ké-
szültek el az előterjesztések így nem tudtuk megküldeni email-en.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Képviselőként maximálisan igyekszem felkészülni minden 
egyes testületi ülésre. Sokszor van olyan helyzet, amikor visszafelé kell néznem adato-
kat, előterjesztéseket. A pendriveon lévő anyagok között a papíralapon megküldött elő-
terjesztések nem szerepelnek, amelyeket már képtelen vagyok tárolni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Utólag rárakjuk azokat az anyagokat melyek nem let-
tek rámásolva a pendrivera.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Polgármester úr szabadságát töltötte azon a 
héten, így nehézkesebb volt az előterjesztések aláíratása. Csütörtökön én nem voltam 
elérhető, amikor délután elkészültek az anyagok, így Alpolgármester úr írta alá őket és 
pénteken lett kiküldve. A hivatali beszámoló pedig szombaton készült el.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Elhangzott egy kérés a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság ülésén Kálmán András bizottsági tagtól, hogy kellene lenni olyan fél napok-
nak, amikor ügyfélfogadás nincs, mert gyakran előfordul, hogy egy fontos tanácskozás, 
pályázattal kapcsolatos megbeszélés miatt az ügyfelek több órát is várakoznak az ügyin-
tézőre. A hivatal munkarendje a Járási Hivatal valamint a közüzemi szolgáltatók ügyfél-
fogadási rendjével szinkronban legyen.  
Hozzám érkezett egy olyan jelzés, hogy a mezőkovácsháza.hu honlap nem elég napra-
kész. Nézzük meg annak a lehetőségét, hogy az információk minél hamarabb felkerül-
jenek a honlapra.  
 
Elhangzott az egyik bizottsági ülésen, hogy néhány kollégának a munkaidő kezdésével 
baj van. Nem tartjuk megnyugtatónak a jelenléti ívek vezetésének a mostani gyakorlatát 
sem.  
 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben szereplő 
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: Polgármesteri Hivatal tevékenységéről beszámoló  

   
294/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt el-
fogadja. 
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A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri 
Hivatal apparátusának a beszámolási időszakban végzett 
munkájáért. 

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stra-

tégia végrehajtásáról  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Előzetesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja 
elfogadni az előterjesztésben szerepelő határozati javaslatot.  
Bizottsági ülésen felmerült az általános iskola tornatermének kérdése. Ez nem az ön-
kormányzat beruházása lesz, csak a mi városunkban fog megtörténni, és reméljük, hogy 
2019-ben meg fog valósulni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben szereplő hatá-
rozati 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: Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtása  
 

295/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájá-
nak 2017. október - 2018. szeptember közötti időszakban 
történő végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések   
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 8. sz. előterjesztés megtárgyalását javaslom, mely 
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság megkeresésének tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Kértem a vagyongazdát, hogy döntésünk megküldé-
sekor írjuk bele a levélbe, hogy folyamatosan kérünk egy döntést a Nemzeti Vagyonke-
zelőtől, hogy az elhagyott közúttelepet adják ide számunkra.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben szereplő hatá-
rozati 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: Csatornák vagyonkezelésbe adása ATIVIZIG-nek 
 

296/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a tulajdonát képező Mező-
kovácsháza 017 hrsz., 2016 hrsz., 1917 hrsz., 1880 hrsz., 
2413/2 hrsz. Refkovácsháza-Kunágotaéri csatorna megne-
vezésű, a Mezőkovácsháza 025 hrsz. Tótkomlóséri mellék 
megnevezésű, és a Mezőkovácsháza 0201/1 hrsz. és 
0199/14 hrsz. Montágh mellékág megnevezésű, kivett csa-
tornák művelési ágú ingatlanok a Magyar Állam tulajdo-
nába és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság va-
gyonkezelésébe kerüljenek. 
 
Határidő: az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság érte-

sítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a 
Kereskedők Vendéglátósok Könyvelőirodája Kft. helyiségbérlete tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását mellékletével együtt.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben szereplő hatá-
rozati javaslatot mellékletével együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Könyvelőirodával helyiségbérleti szerződés kötése  
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297/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a kizárólagos tulajdonát képező 5800 Mezőko-
vácsháza Árpád u. 176 sz. alatti ingatlan (a Polgármesteri 
Hivatal épülete) földszinti nagyterme előtti várakozóhelyi-
ségre vonatkozóan a Kereskedők Vendéglátósok Könyve-
lőirodája Kft-vel helyiségbérleti szerződést köt. A bérleti 
díj összegét 1.000.-Ft+áfa/hó összegben határozza meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalmú helyiségbérleti szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal, 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 10. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely  
a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata és intézményeire vonatkozó energia-
megtakarítási intézkedési terv tárgyában készült.  
 
Ahogy az intézkedési tervet áttanulmányoztam találtam pontatlanságokat az épület neve 
száma esetében. A vezetői összefoglalóban úgy szerepel Mezőkovácsháza Község Ön-
kormányzata, illetve a feladatoknál a felelősök neve sehol nem szerepel. Valamint az is 
kérdésként fogalmazódik meg bennem, hogy a MEZTEP Kft-t nem kellene-e bevonni?  
Sóki Zoltán műszaki irodavezetővel konzultáltam ez ügyben és elmondta, hogy bármi-
kor lehet módosítást eszközölni. El fogom hívni a Sorcing Hungary szakértőit és ezeket 
a kérdéseket felteszem nekik, és hogyha szükséges, akkor egy rendkívüli testületi ülésen 
újra elétek fogom terjeszteni a módosítási javaslatot.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben 
szereplő mindkét határozati javaslatot javasolja elfogadásra.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Bizonytalan vagyok az ügyben, hogy az in-
tézmények, gazdasági társaságok vezetői tudják-e, hogy mennyi a közüzemi fogyasztá-
suk. Kinek tudják jelenteni az elhasznált mennyiséget? A 2. sz. határozati javaslatban 
szerepel, hogy az önkormányzat részére, ez egy tág fogalom. Önkormányzaton belül ezt 
a nyilvántartást a vagyongazda fogja vezeti, aktualizálni?  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Már beszéltünk erről a vagyongazdával. Nagyon 
sok helyen a számlázás nem a tényleges fogyasztás alapján történik, ott bizony az órát le 
kell olvasni. Az intézményvezető felelőssége hogy minden hónapban lejelentik az óraál-
lást a vagyongazdálkodónak. Az önkormányzati épületeknél, mint például a Járóbeteg 
Szakellátónál, vagy az általános iskolánál a Polgármesteri Hivatal fogja megoldani a le-
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olvasást. Erre is van javaslatunk, hogy ki fogja ezt elvégezni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A célja az volna ennek a tervnek, hogy energia-
megtakarítás, amit nem látok a felelősségi körökben.  
 
Mivel nincs több hozzászólás, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal egyetért, sza-
vazza meg.  
 
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: Energia-megtakarítási intézkedési terv elfogadása  
 

298/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, arról dönt, hogy a Sorcing Hungary által elkészí-
tett és a Békés Megyei Kormányhivatal által jóváhagyott 5 
éves energia megtakarítási intézkedési tervet elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szük-
séges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: értelem szerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
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: Közüzemi fogyasztásról intézményektől nyilvántartás megkérése   
 

299/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a hatályos jogszabályok betartása érdekében fel-
hívja az Önkormányzat tulajdonában és használatában ál-
ló, közfeladatot ellátó intézmények és gazdasági társasá-
gok vezetőit, hogy havi rendszerességgel küldjék meg a 
Polgármesteri Hivatal részére a közüzemi fogyasztásuk 
nyilvántartása céljából vezetett analitikus nyilvántartásu-
kat.  

   
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző, intézményvezetők, 

ügyvezetők  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: A 11. sz. előterjesztés megtárgyalását javaslom, mely  
az Alkotmány u. 48. sz. alatti ingatlan területén kialakított népkonyhai szolgáltatás biz-
tosításának feltételei 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 elfo-
gadásra javasolja mindhárom határozati javaslatot.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra ja-
vasolja az előterjesztésben szereplő mindhárom határozati javaslatot.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben szereplő 1. sz. 
határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Határozat visszavonása 112/2018. (III. 22.) sz. kt.  
 

300/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a 112/2018 (III. 22.) sz. kt. hatá-
rozatát visszavonja. 

 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot mellékleté-
vel együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központtal (Budapest) népkonyhai ellátásokra megállapo-

dás kötése  
 

301/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete szociális étkeztetés, ezen belül népkonyhai szol-
gáltatások ellátása céljából feladat-ellátási megállapodást 
köt a Humán Szolgáltató Központtal (székhelye: 1143 Bu-
dapest, Gizella út. 37.) 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete sze-
rinti tartalmú feladat-ellátási megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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V a r g a     Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslatot mellékleté-
vel együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központtal (Budapest) népkonyhai ellátásokra ingatlan-

használati szerződés kötése  
 

302/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete közös megegyezéssel megszünteti a Humán 
Szolgáltató Központtal 2018. március 14. napján kötött 
ingatlanhasználati szerződést és ezzel egyidejűleg térítés-
mentesen használatba adja a Humán Szolgáltató Központ 
részére az 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 48. szá-
mú ingatlannak 117,6 m2 területű részét határozatlan idő-
re, népkonyhai szolgáltatás nyújtásának céljából a határo-
zat melléklete szerinti Ingatlan-használati szerződésben 
szereplő tartalommal. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan-használati szer-
ződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Magyarországi Légimentésért Alapítvány kérelme tárgyában készült.  
 
Más források is rendelkezésre állnak egészségügyi fejlesztésekre, mint például a 
LEADER-féle pályázat, a Magyar- Román határ menti együttműködési pályázat egyik 
pontja a közös egészségügyi megvalósítás, amelyre Békés megye is pályázott. Valamint 
a Területi Operatív Programnak is van ilyen eleme.  
Azért nem javaslom ennek az alapítványnak a támogatását, mert 32 saját civil szerveze-
tünk közül csak 15 szervezetet támogatunk közel 50 eFt-tal. Más kérések is felmerültek, 
Szűcs Judit képviselő részéről a Koraszülött Alapítvány, amelyet nem támogattunk. Ré-
szemről felmerült a Rákóczi Szövetség kérelme, melyet szintén nem támogattunk.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a kö-
vetkező soros ülésre halasztotta a döntést, úgy hogy mindhárom kérelmezőnek adni 30-
30 eFt-ot.   
Viszont én elfogadhatónak tartom, hogy a helyi civileket támogassuk, a kívülről jövőket 
pedig nem.  
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P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem javasolja el-
fogadni a határozati javaslatot.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s   Judit képviselő: A következő évi EFI program megtervezésénél lehetne 
olyan programokat szervezni, hogy ezeknek az alapítványoknak a képviselői eljönnének 
és tartanának egy előadást és ezért mi adnánk valamennyi összeget, így támogatva őket.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, ké-
rem, aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával egyetért, miszerint az 
Alapítványt ne részesítsük támogatásban, 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: Légimentésért Alapítvány kérelmének elutasítása  
 

303/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Magyaror-
szági Légimentésért Alapítványt (3529 Miskolc, Perczel 
Mór u. 42., 3/12.) támogatásban nem részesíti. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 15. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői pályázat tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem ja-
vaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elfo-
gadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
S z ű c s    Judit képviselő: Továbbra sem értek azzal egyet, hogy a Kalocsa Róza Kft. 
gazdasági társaságként működjön.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Hogy Kft. vagy intézmény, ezek rendszere-
sen felvetődő kérdések. De az biztos, hogy Kft-ként a pályázati lehetőségei a Művelő-
dési Háznak jobbak.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot mellék-
letével együtt elfogadja, szavazza meg  
 
 
 



 25 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. ügyvezetői álláshelye 
 

304/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság ügyvezetői álláshelye be-
töltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal 
pályázatot ír ki.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást 
hozza nyilvánosságra.    
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 16. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a II. 
sz. háziorvosi rendelő használati szerződés módosítás tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra java-
solja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A határozati javaslatban elírás történt, az ingatlan-
hasznosítási szerződés szövetrészt, ingatlanhasználati szerződésre kérném javtani és így 
elfogadni a határozati javaslatot.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki a határozati javaslatot mellékletével 
együtt, valamint Jegyző asszony által javasolt módosítással 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: Orvosi rendelő II. sz. felújítása miatt Ingatlanhasználati szerződés kötése 

SZGYF-el  
 

305/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a II. sz. háziorvosi körzet 5800 Mezőkovácsháza, 
Táncsics u. 28. sz. alatti telephelyének a TOP-4.1.1-15-
BS1-2016-00019. azonosítószámú projekttel való 
érintettsége miatt a projekt megvalósításának idejére a 
házi orvosi rendeléshez szükséges helyiségek biztosítása 
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céljából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 
az 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 46. sz. alatti 
ingatlan vonatkozásában megkötött ingatlanhasználati 
szerződésnek a határozat melléklete szerinti tartalommal 
történt módosítását tudomásul veszi és támogatja.  

 
A Képviselő-testület az ingatlan használatáért 2018. 
október 01. – 2018. december 31-ig terjedő időszakra 
bruttó 243.840.- forint használati díjat biztosít az általános 
célú tartalék terhére.  
 
2019. január 01.-től legfeljebb 2019. május 29-ig terjedő 
időszakra bruttó 396.240.- forint használati díj kerüljön 
betervezésre a 2019. évi költségvetésben.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 17. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az 
általános iskola felvételi körzetének meghatározása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem ja-
vaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elfoga-
dásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, azzal a módosítással, 
hogy 2019/2020-as tanévre szólnak a körzethatárok.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot a bizottság 
által javasolt módosítással 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: Iskolai körzethatárok  
 

306/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményalkotási 
jogával élve, egyetért a Mezőkovácsházi Csanád Vezér 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozá-
sában a Békés Megyei Kormányhivatal által a 2019/2020. 
tanévre meghatározott felvételi körzethatárral. 

 
Határidő: Kormányhivatal értesítésére: 2018. október 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Polgármesteri hivatalban megüresedett álláshely betöltésének tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra java-
solja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
A bizottsági ülésen kérés hangzott el miszerint mindenféleképpen pályázati úton történ-
jen az álláshely betöltése.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s   Judit képviselő: Nem lehetne erről a koncepció után dönteni?  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: 34 fővel és közfoglalkoztatottakkal látjuk el azt a fel-
adatot, amit a belügyminisztérium szerint 22,4 fővel kellene ellátni. De egyszer már be-
lefutottunk abba, hogy megszüntettük a vagyongazda munkakört és pár hónap után visz-
szaadtuk. Az tolerálható, hogy akkor csökkentsünk létszámot, hogyha feladatot is ve-
szünk el. Javasoltam a Költségvetési irodavezetőnek, hogy nézzük meg, hogy nem vé-
geznek-e olyan munkát, amely nem kötelező. Végeznek, például koncepciót nem köte-
lező készíteni, negyedéves beszámolókat sem kötelező elkészíteni. Ezek sok kollégá-
nak, több napi munkát adnak. Mérlegelni kell, hogy ezekből a nem kötelező feladatok-
ból vegyünk-e el.  
Az ASP egyszerűsíteni fogja a kollégák munkáját, de lehet, hogy nem az első évben, 
hanem lehet, hogy a második évtől.  
Meg kell nézni, hogy van-e olyan feladat, ami aránytalanul sok energiát vesz el a kollé-
gáktól. Ilyen például az étkeztetés, amivel két kolléga foglalkozik. A környező települé-
seken nagyon sok helyen vállalkozóval végeztetik a közétkeztetést. El kellene gondol-
kodni azon, hogy ne adjuk-e ki vállalkozónak az étkeztetést, természetesen garanciák-
kal. Ebben az esetben, hogyha csökkentjük a kollégák feladatait, akkor joggal mondhat-
juk azt, hogy csökkentjük a létszámot is.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Én is úgy gondolom, hogy sokan dolgoznak a 
hivatalban. Beszéltünk már egy előző előterjesztés kapcsán, a hivatal beszámolója kap-
csán jelenléti ívekről, amit kiegészítenék hatékonysággal. Akinek 8 órás a munkaideje, 
de csak 6 órát tölt a hivatalban és abból csak 4 órát dolgozik, akkor már csak egy félmű-
szakos munkavállaló. Vannak a hivatali apparátuson belül nagyon sok olyan lelkiisme-
retes kolléga, aki megpróbál maximálisan teljesíteni, de vannak, akik nem.  
Nagyon sok pályázati feladat van, nagyon sok pályázati „pénzt” is fizetünk, ami plusz 
munkát ró az apparátusra, de nem biztos, hogy plusz munkaként, plusz munkaidőben 
kerül elvégzésre.  
Szeretném, hogyha Jegyző asszony az irodavezetőkkel, ezzel kapcsolatban hatékonyab-
ban fellépne.  
A közelmúltban kaptam egy email-t, engem regisztrált valaki az ASP rendszerben. Nem 
tudom, hogy itt a hivatalban ki az a kolléga, aki ezzel foglalkozik.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Albertus László könyvtárigazgatóval kezdeményez-
zünk egy digitális koncepció kialakítását Mezőkovácsházán, hogy az állampolgárok is 
gyakrabban éljenek az elektromos ügyintézés lehetőségével.  
Kérem Jegyző asszonyt, hogy bennünket is készítsenek fel az ASP rendszerre.  
Nagyon sok kolléga dolgozik a pályázatokban úgy, hogy nem kap érte egy fillért sem. 
Aki kap díjat, az napi két órát vagy hetente valamennyi órát dolgozik a pályázatokkal, 
így van meghatározva. Ha valaki fél 8-ra jár dolgozni és 16 órakor megy el, akkor vagy 
otthon dolgozik a pályázatokkal, vagy csak 6 órát dolgozik a hivatal részére, és a két 
órát pályázatokkal tölti.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: ASP: mi is a tanulás sza-
kaszában vagyunk és ez olyan szinten igaz, hogy az informatikusunkkal napi szinten 
töltjük fel a beállítás varázslót, ami nem más, mint a következő évtől használatos rend-
szer törzsadatainak a feltöltése. A MÁK nálunk ezt koordinálja, vezeti, itt a helyi mun-
katársakkal, a helyi apparátussal kell ezt a feladatot elvégeznünk. Amikor rájövünk a 
rendszerben, hogy nem látjuk Polgármester urat, nem látjuk Alpolgármester urakat, ak-
kor az informatikus kollégát megkérjük, hogy regisztrálja őket a rendszerben, mert ők a 
kötelezettségvállalók. És akkor kimegy az email, miközben mi sem tudjuk ennek a ho-
zadékát. Szeretnénk minden egyes képzésen jelen lenni, hogy átlássuk az egész rend-
szert. Nagyon sokfelé van szétbontva a gazdálkodási rendszer a munkakörök kapcsán. A 
strassz szintet mindenféleképpen növelni fogja az átállás. És ami már tart egy alap 
stressz helyzetet, az a pályázatok. A pénzügyön a kollégák nagyon leterheltek. Nem le-
het azt mondani, hogy a MÁK megcsinálja a pályázatok elszámolásának a 75 %-át. Ez 
azt jelenti, hogy itt a kollégáknak a MÁK keze alá kell dolgozni, mert nem jön ide ki, 
nem másolja le, nem záradékolja, nem tölti fel, nem egyeztetni az előirányzathoz. Gya-
korlatilag a feltöltésnél nyom egy entert a megye. Nem kis kihívás elé van állítva jelen-
leg ez a csapat. Bízom benne, hogy maximálisan meg tudunk felelni majd ezeknek a ki-
hívásoknak. Amíg ezek a kifizetési kérelmeknek a nagy része le nem fut, addig itt biz-
tos, hogy nem lesz olyan, hogy valaki csak lébecolna. 
 
Elektronikus aláírás: nálunk ez az adósoknál jelentkezik. Az adós kollégák napi szinten 
használják az elektronikus aláírást. A cégekkel, a gazdálkodó szervezetekkel csak elekt-
ronikus úton valósulhat meg kapcsolattartás.  
Mivel az önkormányzatnak elsősorban a képviselője Polgármester úr, helyettesítésére és 
bizonyos feladatoknál meg vannak bízva az Alpolgármesterek, nem kerülhetjük ezek el, 
hogy az ASP-ben is és elektronikus ügyintézésben is be kell vonni Őket. Próbáljuk ezt 
koordinálni, de hogy mindenkinek a hozzáférése meglegyen, ezt biztosítanunk kell. Egy 
kis toleranciát ebben szeretnék kérni összességében, mert sokszor mi sem tudjuk, hogy 
egy-egy kattintásnak mi a hozadéka, csak amikor például felhív az intézményvezető, 
hogy kapott egy email-t. 
 
S z ű c s   Judit képviselő: Most rendkívül stresszes vagyok és én is toleranciát kérek. 
Amit Polgármester úr mondott, hogy néhányan kapnak plusz munkát, plusz pénzért, 
amit plusz munkaidőben kellene elvégezni, de 16 órakor elhagyják a munkahelyet, hogy 
ez így rendben van. Nincs rendben! Kapkodom a fejemet, hogy ezen az ülésen itt mik 
hangoztak el. 8 órás munkaidőből 6 órát bent van a dolgozó és jó ha 4 órát dolgozik. Er-
ről beszélünk így nyíltan?  
 
A költségvetési irodavezető toleranciát kér. Az óvodavezető dolgozóitól abban kért se-
gítséget, hogy érveket sorakoztassunk fel Polgármester úrnak azért, hogy ne vonjon ösz-
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sze óvodai csoportot. Mi próbálkoztunk, sorakoztattuk, hogy szakmailag megfeleljen és 
alátámasztottuk érvekkel stb. Nevelőtestületi ülésen azért vártam az utolsó kérdés lehe-
tőségét, hogy Polgármester úrnak elmondjam, hogy milyen szerteágazó, sokrétű, rend-
kívül magas színvonalú szakmai munkát végzünk és folyamatosan ott lebeg a fejünk fe-
lett, hogy mikor jön Polgármester úr, Alpolgármester urak azzal az ötlettel, hogy megint 
összevonunk csoportokat. Folyamatosan mi is kérjük a toleranciát. Mindenkit meghívok 
egy óvodai napra, nézzétek meg, hogy mit dolgozunk. Elszomorít az, hogy nekünk ál-
landóan bizonyítani kell, hogy mi nagyon sokat dolgozunk, és hogy nagyon jól dolgo-
zunk. Minden csoportban mindig vannak olyan gyermekek, akikre nagyon sok időt kell 
fordítani. A reformátuskovácsházi településrészen az ottani kollégák, amit most dolgoz-
nak, az emberfeletti. És megint ott tartunk, hogy jön a következő költségvetés és nekünk 
megint bizonyítani kell, hogy micsoda emberfeletti munkát végzünk.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az óvodában a köznevelési törvény előírja, hogy 
mekkora a csoportlétszám, mekkora az átlaglétszám, mekkora létszám alatt nem lehet 
csoportot indítani. Ezek határt szabnak a döntéseinknek. A Polgármesteri Hivatalnál 
nincsen ilyen norma. Amikor továbbképzéseken vagyunk a belügyminisztériumnál pró-
báljuk megtudni hogy egy önkormányzatnak hány fő köztisztviselőre van szüksége. 
Iránymutatást ad a költségvetésben betervezett normatíva, 22,4 főre kapunk pénzt. De 
az óvodára sem kapjuk meg az összes pénzt, a HSZK-ra sem kapjuk meg, a bölcsődéről 
nem is beszélve. Sehol máshol nem elég a normatíva. Kormányzati igyekezet az, hogy 
próbálják az állami normatíva összegét a feladatellátás összegéhez igazítani, ami nem 
megy olyan könnyen. Sosem én döntök a létszámokról, közösen döntünk. Mi voltunk 
Jegyző asszonnyal a legnagyobb ellenségei annak, hogy Reformátuskovácsházára ennyi 
gyermeket írassanak. Nem akartunk hozzájárulni ahhoz, hogy túlléphessék a maximális 
létszámot, ti kértétek, hogy léphessék túl. Egy évvel előtte meg az óvodák kérésére ala-
kítottuk úgy, hogy a Reformátuskovácsházáról ide bejárók nem akartak visszamenni 
Reformátuskovácsházára, így nem lehetett két csoportot indítani.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A megyében a kovácsházi pénzügyes csoport 
volt az egyik legjobb adatszolgáltató stb. A műszaki irodán lévő létszám is nagyon ke-
vés. Úgy érzem, hogy talán sokan dolgoznak a hivatalban, amit nem merek kimondani, 
mert itt van az ASP, a pályázati munkák stb.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A köztisztviselői munka amit végzünk nem egysí-
kú. Például a hatósági ügyintézés, ami talán nem is jelenik meg a testület előtt, csak ak-
kor, amikor egy önkormányzati hatósági tevékenységből eredő fellebbezés elbírálásra 
kerül ide. Államigazgatási, hatósági, önkormányzati tevékenységet is végzünk, valamint 
nemzetiségi önkormányzati és társulási tevékenységet is. Ezek az alaptevékenységek 
lennének. Az önkormányzat érdeke az, hogy a pályázatok is jól menjenek, hogy fejlőd-
jön a település. Ezzel annyit szeretnék érzékeltetni, hogy nagyon sok olyan váratlan 
helyzet adódhat a hivatal életében, amelyre azonnal kell reagálni. Ez nagyon erős 
stresszhelyzetet jelent. Visszautalok az óvodára, hogy nem láthattuk előre, hogy több 
gyermek fog beiratkozni Reformátuskovácsházára, ami egy váratlan helyzet volt. Ez a 
váratlan helyzet egy éven keresztül stabilan meghatározza, hogy hogyan reagáljon rá a 
vezető vagy az ott dolgozók. Nálunk ezt a stabilitást semmi nem garantálja. Nagyon sok 
az együttműködő partnerünk, és az ő reakcióik is meghatározzák, hogy mennyi mun-
kánk lesz és mit kell majd rá reagálni. Ez az állandó készenléti állapot rettentő megter-
helő tud lenni számunkra.  
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S z ű c s   Judit képviselő: Amit elmondott Jegyző asszony az érvényes az összes hiva-
tásra. Hogyha én a magamét ismerem a legjobban, a pedagógusét, aki hétvégén, estén-
ként, akár egész nap a város érdekében vagy az óvodás gyerekek érdekében vagy a szü-
lők érdekében dolgozik nap, mint nap, nem plusz munkáért, nem plusz bérezésért, ha-
nem elhivatottságból, akkor elhiszitek és megértitek, hogy ezek a dolgok nekem mell-
bevágóak voltak.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A Felügyelő Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést 
és az a kérése, hogy maradjon meg ez az álláshely. 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki az új határozati javaslatot el-
fogadja, 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 üres álláshely betöltése pályázat útján  
 

307/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával hozzájárulását adja a Mező-
kovácsházi Polgármesteri Hivatalban a megüresedett 1 fő 
álláshely betöltéséhez határozatlan időre, 2018. november 
1. napjától. 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármes-
teri Hivatalban 2019. január 01-től gyed-en lévő munka-
vállaló miatti üres álláshelye határozott időre helyettesítés-
sel betöltésre kerüljön. 
Az álláshelyek a jegyző döntése alapján pályázat útján, il-
letve már meglévő munkavállaló szerződésének módosítá-
sával is betölthetőek lehetnek. 
A foglalkoztatás fedezetét a 2018. évi költségvetés tartal-
mazza. A 2019 évi költségvetés tervezésekor a fedezetről 
gondoskodni kell. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A 20. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ren-
delet-tervezet elfogadását.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a rendelet-tervezettel egyetért, sza-
vazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megal-
kotta a: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 

     
23/2018. (X. 24.) sz. önkormányzati rendeletet  

 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. 
(III. 05.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.  

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 21. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Kertészeti feladatok ellátására megbízási szerződés kötése tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Kertész megbízatása  
 

308/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 1 fő kertész 2018. november 1. napjától 6 hónap 
határozott idejű megbízási jogviszony keretében történő 
foglalkoztatásáról dönt a város arculattervezéséhez, kerté-
szeti munkák tervezéséhez, városképrendezéshez, kivitele-
zési munkák irányításához, kertészeti szaktanácsadás nyúj-
tása céljából. 
A foglalkoztatás fedezetéül a 2018. évi szabad bérmarad-
vány szolgál. A 2019 évi költségvetés tervezésekor a fede-
zetről gondoskodni kell. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a foglalkoztatással kapcso-
latos intézkedések megtételére. 
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Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely az ICON Egyesület támogatása tárgyában készült.  
 
Alpolgármester urakkal egyeztetve azt gondoltuk, hogy két év már elegendő a beveze-
tésre és hátha az önkormányzaton kívül mástól is tudnának támogatást szerezni, így ja-
vasom csökkenteni a támogatási összeget. 600 eFt-tal támogassuk az Egyesületet.  
A bizottsági ülésen az Egyesület elmondta, hogy a Kárpátia együttest szeretnénk meg-
hívni, aki 1,1 millió Ft+Áfa fellépési díjért jönne el Mezőkovácsházára. A kovácsházi 
vállalkozók névsorát eljuttatjuk az Egyesületnek. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Motoros Találkozó támogatása  
 

309/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a 2019. évi V. Nemzetközi Mo-
toros Találkozó megszervezésére 600e Ft összeget bizto-
sít.  
A működési célú átadott pénzeszköz összegét a 2019. évi 
költségvetésbe kell betervezni.  
 
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert a Támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a TOP pályázatok előkészítéséről tárgyában készült.  
 
Múlt héten csütörtökön volt egy olyan egyeztetés a Projektfelügyelet Kft-nek a vezető 
szaktanácsadójával, amikor ez körvonalazódott bennünk. Mezőkovácsházát két pályázat 
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érinti. Az egyik a TOP-4.2.1. jelű szociális ellátás fejlesztése megnevezésű pályázat. Itt 
lehatárolt keretből 8,7 millió forintos eszközbeszerzésre készíthetünk elő pályázatot. 
Mivel a keretre csak mi pályázhatunk, így elnyerésére komoly esélyünk van. 
 
A másik a TOP-1.1.1 jelű ipari terület fejlesztése megnevezésű pályázat. Itt ipari terüle-
tet megközelítő út építésére pályázhatunk, a megyei szabad keret terhére, legfeljebb 135 
millió forint értékben. Itt megpályázhatnánk a Tárház bekötőút megépítését, valamint a 
Bethlen utcán is egy kisebb felújítást megvalósíthatnánk.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: TOP pályázatok előkészítése  
 

310/2018. (X. 18.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja további TOP pályázatok előkészítését. 
Ennek keretében árajánlatokat kell kérni az alábbi TOP 
pályázatok előkészítő tevékenységének elvégzésére: 
 
1. TOP-4.2.1 jelű szociális ellátás fejlesztése megneve-

zésű pályázatban legfeljebb 8,7 millió forint értékű 
eszközbeszerzés pályázati előkészítése. 

 
2. TOP-1.1.1 jelű ipari terület fejlesztése megnevezésű 

pályázatban legfeljebb 135 millió forint értékű - lehe-
tőség esetén ipari területet megközelítő út építése - pá-
lyázat előkészítése. Az ajánlatkérésben tájékoztatni 
kell az ajánlattevőket, hogy önkormányzatunk a Tár-
ház iparterületére új bekötőút vázlattervével rendelke-
zik és kérjük, hogy ajánlattevő ezt az előkészítési 
költségek megfizetésének ütemezésénél vegye figye-
lembe.   

 
Az ajánlatokat a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
 
Határidő: ajánlatkérésre: 3 napon belül, előterjesztésre: ér-

telem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A szóbeli 5. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a támogatott foglalkoztatás tárgyában készült.  
 
A TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések munkaerő-piaci program célja 
a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutás.  
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