Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
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15/2018. sz. kt.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 15-én 13 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén.
Jelen vannak: Varga Gusztáv
Csepreghy Elemér
Szénási István
Havancsák Piroska
Kálmán András
Papp Zoltán
Sütő Lajos
Szűcs Judit
Zábrák Istvánné

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

képviselők

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit
Szabóné Faragó Julianna
Albertus László
Jankó Erzsébet
Pap Csaba

jegyző
aljegyző
Városi Könyvtár vezetője
Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője
Mezőkovácsházi
Településgazdálkodási
Kft. ügyvezetője
Szekeres Lajos
Mezőkovácsházi
Településgazdálkodási
Kft. FEB. elnöke
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Sóki Zoltán
műszaki irodavezető
Zatykó Attila
költségvetési irodavezető-helyettes

V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző, Aljegyző asszonyokat, irodavezetőket, intézményvezetőket, meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van.
A Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslom, hogy a korábban megküldött a közvilágítási közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában kiadott szóbeli előterjesztést a Képviselő-testület vegye napirendjére.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele
314/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közvilágítási közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában készült szóbeli előterjesztést a Képviselőtestület jelen ülése napirendjére vette.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a meghívóban
közölt, és a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg.
Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása
315/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. november 15-i soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Varga Gusztáv
polgármester
2.) Előterjesztések
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a
GDPR adatvédelmi feladatok ellátása tárgyában készült.
Javaslom Jegyző asszonynak, hogy addig kérjen árajánlatokat, amíg legalább 3 árajánlat
nem lesz, ami alapján dönthet a testület. Az addig fennmaradó időt, vagy leghamarabb a
decemberi testületi ülésre kellene beterjeszteni, használjuk ki arra, hogy például Orosházán, illetve más olyan településen, ahol már van ilyen szabályzat és működik, vegyük
fel velük a kapcsolatot, hogy ők hogyan látják el ezt a feladatot. Az intézményvezetőket
is arra kérjük, hogy a rájuk vonatkozó adatvédelmi szabályokat legyenek szívesek ismerni, megismerni és kollégáikkal is megismertetni.
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Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális valamint Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság együttes ülésen megtárgyalta és mindkét
bizottság javasolja a 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 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Adatvédelmi tisztviselő alkalmazása
316/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy szolgáltatási szerződés formájában 2019. január 1. napjától 2 éves határozott időtartamra
adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az önkormányzatnál és
intézményeinél (Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal,
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, Mezőkovácsházi Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde).
A szolgáltatás díját a legkedvezőbb árajánlat alapján az
Önkormányzat mindenkori költségvetésében tervezi.
A szolgáltatási szerződés tervezete kerüljön előterjesztésre
a testület decemberi soros ülésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 kódszámú, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése című pályázat tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális valamint Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság együttes ülésen megtárgyalta és mindkét
bizottság javasolja a 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.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Könyvtár energetikai korszerűsítési pályázat többletköltsége
317/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 kódszámú, A
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése megnevezésű pályázat megvalósítását rendkívül fontosnak tartja az intézmény energiatudatos működése és
ennek következtében a környezeti káros anyag kibocsátás
csökkentése és érdekében.
A Képviselő-testület a közbeszerzési ajánlatok ismeretében, a beruházás megvalósításához legfeljebb nettó
6.066.366.- forintot, bruttó 7.704.285 forintot biztosít fejlesztési célú hitelfelvétel terhére.
A Képviselő-testület felkéri a pályázat projektmenedzsmentjét, hogy vizsgálja meg és kezdeményezze a projekten belüli átcsoportosítási lehetőségeket és az önkormányzati többlet finanszírozás megtérítését a Közreműködő
Szervezettől és az Irányító Hatóságtól.
A beruházás fedezetének biztosításával együtt felhatalmazza a polgármestert a kedvezőbb ajánlatot adó céggel
történő szerződéskötésre a közbeszerzési előírások szerint.
Határidő: közbeszerzési szakértő tájékoztatására: azonnal
egyebekben: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2019. évi Üzleti terve tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális valamint Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság együttes ülésen megtárgyalta.
Módosító határozati javaslat került elfogadásra a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
részéről, miszerint csak a 10 fő álláshely bővítését javasolja. Az Ügyrendi, Kulturális és
Szociális Bizottság az előterjesztésben szereplő, valamint a módosított határozati javaslatot sem javasolta elfogadásra.
V a r g a Gusztáv polgármester: A határozati javaslatban olvasható, hogy az üzleti
tervében a Kft-nek ezeket szerepeltetnie kell. A 12 fő közfoglalkoztatottat viszont ne is
szerepeltesse az üzleti tervében?
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K á l m á n András képviselő: A 9 fő foglalkoztatásához, 10 hónapból 8 hónapot fog
finanszírozni a Munkaügyi Központ. Kettő hónapot kellene megfinanszíroznia az Önkormányzatnak, amely 4.327.000 Ft. A béren kívüli juttatás 3.308.000 Ft, abban az
esetben, hogyha hozzá tennénk 419 eFt-ot, akkor tudnánk még 9 főt foglalkoztatni. Így
nem 9 főt tudnánk a Munkaügyi Központtal közösen foglalkoztatni, hanem 18 főt.
V a r g a Gusztáv polgármester: Megkérjük a Felügyelő Bizottságot, hogy vizsgálják
meg és tegyenek javaslatot a megoldásra.
S z e k e r e s Lajos FEB. elnök: A költségvetési irodavezetővel egyeztettem, hogy
mikor kellene foglalkozunk a koncepcióval és az üzleti tervvel. Ha úgy dönt a testület,
akkor lesz alkalma arra is a Felügyelő Bizottságnak, hogy véleményezze ezt az előterjesztést és megalkossa határozati javaslatát. Jövő héten kedden tartunk felügyelő bizottsági ülést.
V a r g a Gusztáv polgármester: Januárban kerül elénk a költségvetés, csak december
7-ig kellene a Kft-nek benyújtania az Üzleti tervét.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata az volt, hogy csonkán fogadjuk el a
határozati javaslatot, miszerint a 10 fő foglalkoztatásához járuljunk hozzá, valamint
egészítsük ki azzal, hogy megkérjük a Felügyelő Bizottságot, hogy a decemberi testületi
ülésre tegyen javaslatot az elhangzottak alapján.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit képviselő: Ez egy 8 + 4 hónapi foglalkoztatásról beszélünk? Ez nem
egy határozatlan idejű, hosszú távú munkavégzés lenne? Ha hosszú távú lenne, akkor
lehetett volna álláshelyeket meghirdetni, hogy hátha szakembereket is ide tudott volna
vonzani ez az ajánlat.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ennyit kötelező, a 8 + 4 hónapot. Mi bővíteni szeretnénk a létszámot 10 fővel. Az első évben így tudjuk a béreket megtermelni, hogy 8+4
hónapos foglalkoztatást. Hogyha elfogadjuk, hogy szükség van erre a 10 főre, ahhoz
hogy a város feladatait ellássa, az egy év leteltével is szükség lesz rá.
P a p Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: Ezek az álláshelyek szakmunkás
minimálbéren lesznek szerepeltetve az Üzleti tervünkben.
V a r g a Gusztáv polgármester: Ez a pályázat bizonyos feltételeket ír elő, hogy kiket
lehet ebben a 8 + 4 havi bértámogatásban foglalkoztatni. Munkanélkülinek kell lennie,
valamennyi közfoglalkoztatotti jogviszonnyal kell rendelkeznie stb.
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által javasolt módosítással valamint az általam javasolt kiegészítéssel 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: Településgazdálkodási Kft. Üzleti terve
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318/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy gazdasági
társasága, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.
esetében hozzájárul 10 álláshely bővítéséhez a 2019. évben. A Kft. 2019. évi Üzleti tervét a határozat értelmében
készítse el.
A Képviselő-testület felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy
vizsgálja meg 12 fő megbízási díjazását és alternatív lehetőségként pályázati forrásból további álláshelyek létesítésének lehetőségét a Kft-nél. A vizsgálatról a decemberi soros ülésre készüljön előterjesztés.
Határidő: decemberi soros ülés
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A 5. sz. tájékoztató tárgyalását javaslom, mely A
Napközi Konyha üzemeltetésével és feladatellátásával kapcsolatos javaslatok tárgyában
készült.
A tájékoztatót mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A tájékoztatót az Ügyrendi, Kulturális és Szociális valamint
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság együttes ülésen megtárgyalta és mindkét bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: A Napközi Otthonos Konyhán három olyan álláshely
van, amely a számlák befogadásával, kezelésével foglalkozik. Egy álláshely a Konyhán
van, kettő álláshely pedig a Polgármesteri Hivatalban. A konyha vezetőjének olyan
megállapodásokat kellene kötnie a beszállítóival, hogy ne legyen naponta több számla,
hanem a beszállítók havi kettő számlát állítsanak ki és akkor már csökkenne a feladat. A
saját javaslatainak megfelelően tegyen meg mindent, hogy megvalósuljanak, például a
beszállítókkal való tárgyalás, a kedvezmények kiharcolása, népszerűsítse magát. Sokat
várok a savanyító üzem konyha általi működtetésétől, főleg ha racionalizálva lesz, hogy
három termékre összpontosítanak, amelyeket vagy a start közmunkaprogram vagy helyi
vállalkozók megtermelik hozzá az alapanyagot olcsóbban. Ezt felhasználják bartell keretében, környező települési konyhákkal megállapodás kötésével. Javasolja az anyag,
hogy kezdjünk el kitekinteni, lehetőségeket nézni arra, hogy nem lehetne-e ez a konyha
báziskonyha, amely kisebb települések, esetleg munkahelyek számára vállalna főzést,
kiszállítással, ottani kiadagolással.
S z ű c s Judit képviselő: A város honlapja is alkalmas lehet arra, hogy felajánljuk a
Humán Szolgáltató Központnak szolgáltatásait, amit mi is tapasztalatunk minden szakmanapon, hogy milyen magas szakmai színvonalon biztosítják például a hidegtálakat
vagy a gyümölcstálakat, salátákat, így lehetne teret adni, hirdetni minden fórumon.
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V a r g a Gusztáv polgármester: A honlapunkon közzé lehetne tenni a konyha étlapját.
A városi kiadványunkban reklámozási tevékenységet nem folytathatunk. De a saját intézményeink ilyen jellegű tevékenységét népszerűsíthetnénk.
C s e p r e g h y
Elemér alpolgármester: Az állandó létszám melletti plusz
közfoglalkoztatotti létszám már üzemletetési formában nem garantált.
Javasolnám, hogy a HSZK vezetője ezt gondolja végig jobban. Savanyító üzemre kitérve bizonyos helyi vállalkozások, akik éttermet működtetnek a saját személyzetükkel képesek arra, hogy alkalomszerűen konyhai éttermi vendéglátás keretében savanyítsanak.
A rendezvényekkel kapcsolatban többször folytattunk megbeszéléseket. Láttuk a költségbeli kimutatásokat, amelyekről álláspontunk az volt, hogy ott is talán lehetne némileg nagyobb megtakarítást elérni. Olyan megtakarítást is lehetne elérni, amely visszaforgatható lenne egy-egy rendezvénynek azon költségébe, amit mi biztosítunk. Például
fürdőfesztivál, zenekari hozzájárulás, sátorbérlés.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az intézményvezető javaslataiban vannak olyan lehetőségek, amelyeket érdemes volna továbbgondolni. Ahogy korábban is említettem a
létszámmal kapcsolatban, hogy kettő személy itt dolgozik a Hivatalban és a konyhai feladat költségein mi látjuk el, viszont hogyha ez az álláshely náluk volna, akkor a rezsiköltségek közé beépülhetné annak a munkaerőnek az árát.
Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el több 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: Napközi Konyha tevékenységéről tájékozató
319/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Napközi konyha üzemeltetésének és feladatellátásának tárgyában nyújtott tájékoztatást tudomásul veszi és
elfogadja.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely a
közvilágítási közszolgáltatási szerződés módosításáról tárgyában készült.
A MEZEI-VILL Kft. 2017. novemberétől látja el a közvilágítási közszolgáltatási feladatokat önkormányzatunknál és határozott idejű szerződése 2018. október 31-ig szól. A
tegnapi napon a cég jelezte felénk, hogy javasolja a szerződés határozott idővel történő
meghosszabbítását. A Kft. ez évben közbeszerzési eljárás keretében elnyerte a közvilágítás korszerűsítése beruházás megvalósításának lehetőségét, majd a korszerűsített közvilágítási rendszer üzemeltetését. Az üzemeltetési szerződés a korszerűsített rendszer
műszaki átadás-átvételétől kezdődik és 12 éves időtartamra szól. A korszerűsítés legkésőbbi várható megvalósulása 2019. február hónap. A két szerződés közötti átmeneti időszakra célszerű a közszolgáltatóval a szerződést változatlan feltételek és díjak mellett
módosítani és lejáratának határidejét legfeljebb fél évvel meghosszabbítani.
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Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot mellékletével 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: MEZEI-VILL Kft. közvilágítás üzemeltetésére szerződés meghosszabbítása
320/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közvilágítás üzemeltetése és karbantartása tárgyában a MEZEI-VILL Kft. 4100 Berettyóújfalu, Puskin
u. 12. alatti céggel 2017. október 27-én kötött szerződés
határozott időtartammal történő meghosszabbításáról dönt.
A szerződés időtartamát legfeljebb 2019. 04. 30.-ig hoszszabbítja meg azzal, hogy amennyiben Mezőkovácsházán
a közvilágítás LED korszerűsítése megtörténik, a jelen határozattal módosított szerződés a műszaki átadás-átvételt
követő napon érvényét veszíti.
A határozat mellékletét képező szerződés aláírására meghatalmazza a polgármestert.
Határidő: ajánlattevők tájékoztatására: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság
megtárgyalta. A döntéseket egy táblázatba foglalták, javaslom, az alapján folytassuk a
tárgyalást, a szavazást.
Következő alkalommal a 2018. évi költségvetésről a januári ülésünkön fogunk tárgyalni, azt követően fognak kezdődni az intézményi és egyéb egyeztetések.
Megkérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a bizottságok véleményét röviden foglalja össze és ismertesse.
P a p p Zoltán képviselő: A bizottságok megtárgyalták az intézmények 2019. évi költségvetésük tervezetét, majd az előterjesztésben írt határozati javaslatról pontonként szavaztunk.
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Többségében a bizottságok egyhangú döntéseket hoztak, azonban voltak olyan tételek,
amelyek eltértek a határozati javaslatban szereplőkkel. Ezeket az eltéréseket szeretném
ismertetni.
(Az együttes bizottsági javaslatokat tartalmazó anyag az előterjesztés mellé csatolva
van.)
V a r g a Gusztáv polgármester: A határozati javaslat pontjai közül, amelyeket mindkét bizottság egyhangú szavazattal támogatott, egyszerre teszem fel szavazásra, a többiről egyenként hoz a Képviselő-testület döntést.
Általánosságban van-e valakinek véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, javaslom a határozati javaslat pontjairól a szavazás megkezdését a bizottsági javaslat alapján.
Az 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,
35. pontokat a bizottságok egyhangúan támogatták, ezért ezekről egyszerre szavazunk.
Kérem, aki e pontokkal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatokat elfogadta.
Javaslom megkezdeni a részszavazásokat.
V a r g a Gusztáv polgármester: 2.) Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2018. évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 10 mFt-ot biztosít.
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: 7.) A Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet nem biztosít.
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester:11.) A strand és kemping működtetésére a következő
javaslatot teszi: A Borostyán Strandfürdő és Kemping 2019. évi működtetésére a Kalocsa Róza Nonprofit Kft-nek átadott működési célú pénzeszköz 10.500 eFt-ot biztosít.
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: 13.) A közalkalmazottak kedvezményes adóköteles
juttatásaira 30 eFt/fő/év fedezetet biztosít.
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a
Gusztáv polgármester: 15.) A köztisztviselők jutalom keretét 1.400
eFt+járulék összegben állapítja meg.
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: 18.) A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. működését 15
mFt-tal támogatja.
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: 22.) Az intézmények költségvetésében a dologi kiadások tervezése a 2018. évi bázis szintjén valósuljon meg. Az áfa 27 %-kal kerül megtervezésre. Az áram és tüzifa esetében a 2018. évi ténylegesen felhasznált mennyiség
a 2019. évi áramszinttel tervezhető.
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: 23.) Az intézmények beruházásainak, felújításainak
meghatározására a következő javaslatot teszi: A Polgármesteri Hivatal fejlesztéseire
4.580 eFt-ot biztosít. A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire, informatikabiztonságra 4.480 eFt-ot biztosít. A Humán Szolgáltató Központ fejlesztéseire 1.720
eFt-ot biztosít. A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztéseire 8.236 eFt fedezetet
biztosít. A Városi Könyvtár fejlesztéseire 4.643 eFt-ot biztosít.
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: 29.) A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központban működő Napközis Konyha működtetéséről, üzemeltetéséről készüljön előterjesztés
a decemberi soros ülésre. Ezt a javaslatot elutasította mindkét bizottság. Az új javaslat
az, hogy ne készüljön előterjesztés a decemberi soros ülésre.
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: 36.) A gazdaságos eredményes működés érdekében
hozott egyéb döntések: Az ASP gazdálkodási modul bevezetésére tanácsadói szolgáltatásra legfeljebb 1.000 eFt-ot biztosít. Szerződés a legjobb ajánlattevővel köthető.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: 37.) Az anyakönyvi rendeletben a külső helyszínen
megtartott házasságkötések díjának 30.000 Ft-ra történő emelését javasolja. A
rendeletmódosítást a decemberi soros ülésre javasolja előterjeszteni.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – a javaslatot elfogadta. (A
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: 38.) A helyi adó rendelet nem kíván módosítani.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: 39.) A bérlakások díjait nem kívánja módosítani.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
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V a r g a Gusztáv polgármester: 40.) A közterület használati díjakon nem kíván
módosítani.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: 41.) Sírhely megváltás.
P a p p Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott hogy adatok vesztek el valamelyik évben. Most már készülünk egy-egy fotósorozattal ezt feltárni, hogy mely sírhelynek járt le, és melyiknek nem járt le a megváltása. Már van egy adatbázis, amiből ki
lehet deríteni, hogy van, akinek lejárt és azokat értesíteni fogjuk.
S z é n á s i István alpolgármester: Javaslom, hogy a sírmegváltás díján ne változtassunk.
V a r g a Gusztáv polgármester: 41.) Lejárt sírhely megváltás. A rendeletmódosítást a decemberi soros ülésre javasolja előterjeszteni.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
V a r g a Gusztáv polgármester: 42.) Anyakönyvi költségekre 350 eFt-ot, hétvégi
munkavégzésre 500 eFt és járulékai összeget, hivatali rendezvényekre 230 eFt-ot
biztosít.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
A Képviselő-testület a fenti részszavazások eredményeként az alábbi határozatot hozta:
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.)
Tárgya: Költségvetési rendelet-tervezet készítéséhez szempontok meghatározása
321/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2019. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi
szempontokat határozza meg:
1.) Települési támogatásra szánt keretösszeg:
Rendszeres települési támogatás: 5.000 eFt
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Rendkívüli települési támogatás: 3.500 eFt
Köztemetés: 800 eFt
Újszülöttek életkezdési támogatása: 100 eFt
2.) Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott
2019. évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi ünnepeink,
megemlékezéseink költségére 10 m Ft-ot biztosít.
3.) Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos
feladatokra 3.300 eFt.
4.) Települési sportfeladatok megvalósítására 370 eFt-ot biztosít.
5.) A civil szervezetek támogatására a Civil Kerekasztal véleményét
kikérve 1.000 eFt támogatást biztosít.
6.) Az Egyházak támogatására fedezetet nem biztosít.
7.) A Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet
nem biztosít.
8.) A Polgárőrségnek a 2019. évi működésre átadott pénzeszköz
összege: 300 eFt, valamint az Alkotmány u. 48. szám alatti
ingatlan közüzemi díjainak költségét az önkormányzat viseli.
9.) A Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egyesület
tevékenységére átadott működési célú pénzeszköz összege 150 Ft,
valamint a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 65. ingatlan közüzemi
díjából éves szinten 60 eFt az önkormányzatot terheli.
10.) Az MTE-nek a 2019. évi működésre átadott pénzeszköz összege
1.000 eFt. A Sportpálya működtetésére betervezett összeg 1.200
eFt.
11.) A strand és kemping működtetésére a következő javaslatot teszi:
A Borostyán Strandfürdő és Kemping 2019. évi működtetésére a
Kalocsa Róza Nonprofit Kft-nek átadott működési célú
pénzeszköz összege 10.500 eFt.
12.) A meglévő szolgáltatási szerződések megtartása mellett a
Polgármesteri Hivatal feladatellátásához szükséges szakértői, és
egyéb feladatokra a következő keretet biztosítja:
Pályázati szakértő: 600.000 Ft/év
Közbeszerzési szakértő: 600.000 Ft/év
13.) A közalkalmazottak kedvezményes adóköteles juttatásaira 30
eFt/fő/év fedezetet biztosít.
14.) Az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb végrehajtása
érdekében meghozott szervezeti intézkedések: A negatív
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költségvetési egyenleg csökkentése érdekében továbbra is
javaslom, hogy a megüresedett álláshelyek betöltése csak
Képviselő-testületi engedéllyel legyen betölthető.
15.) A köztisztviselők jutalom keretét 1.400 eFt+járulék összegben
állapítja meg.
16.) A köztisztviselők Caffetéria juttatásának mértéke 200.000 Ft/fő.
17.) A képviselői tiszteletdíjak a 2018. évi szinten kerüljenek
megtervezésre.
18.) A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. működését 15 mFt-tal támogatja.
19.) A Kalocsa Róza Nonprofit Kft-nél 1 fő karbantartó álláshely
létesítését engedélyezi 2019. 01. 01-től.
20.) Az általános célú tartalék mértéke 7.000 eFt.
21.) A fejlesztési célú tartalék mértéke 30.000 eFt
22.) Az intézmények költségvetésében a dologi kiadások tervezése a
2018. évi bázis szintjén valósuljon meg. Az áfa 27 %-kal kerül
megtervezésre. Az áram és tüzifa esetében a 2018. évi
ténylegesen felhasznált mennyiség a 2019. évi árszinttel
tervezhető.
23.) Az intézmények beruházásainak, felújításainak meghatározására a
következő javaslatot teszi:
A Polgármesteri Hivatal fejlesztéseire 4.580 eFt-ot biztosít.
A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire, informatikabiztonságra 4.480 eFt-ot biztosít.
A Humán Szolgáltató Központ fejlesztéseire 1.720 eFt-ot biztosít.
A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztéseire 8.236 eFt fedezetet biztosít.
A Városi Könyvtár fejlesztéseire 4.643 eFt-ot biztosít.
24.) A mezőkovácsházi Köztemetőben a ravatalozó vizesblokkjának
kialakítására 5.311 eFt-ot biztosít.
25.) A köztemető bővítés terület fejlesztésének kialakítására 3.266
eFt-ot biztosít.
26.) Önkormányzati fejlesztésekre 9.200 eFt-ot biztosít.
27.) Helyközi közlekedés támogatására 600 eFt-ot biztosít.
28.) A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központban működő
Család- és Gyermekjóléti Központnál 2019. január 01-től 1 fő
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teljes munkaidős szociális diagnózis felvételi esetmenedzser
álláshely bővítést engedélyez.
2019. március 01-től 1 fő teljes munkaidős gazdasági ügyintéző
álláshely betöltését engedélyezi.
29.) A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központban működő
Napközis Konyha működtetéséről, üzemeltetéséről ne készüljön
előterjesztés a decemberi soros ülésre.
30.) A Képviselő-testület a Négy Évszak Óvodában a 2019/2020-as
nevelési évben 9 délelőtti és 7 délutáni csoport indításáról dönt.
31.) A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. a 2019. évi végleges üzleti tervét
– mely tartalmazza a Kft 2019. évi költségvetését is – a Felügyelő
Bizottságok véleményével együtt legkésőbb 2019. január 07-ig
elfogadásra megküldi a Képviselő-testület részére.
32.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. a 2019. évi üzleti
tervét – mely tartalmazza a Kft 2019. évi költségvetését is – a
Felügyelő Bizottságok véleményével együtt legkésőbb 2019.
január 07-ig véleményezésre megküldi a Képviselő-testület
részére.
33.) A Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
feladatellátásának támogatására 1.000 eFt-ot biztosít. A
támogatás bérlet támogatásra 525 eFt összegben,
tehetséggondozásra 475 eFt összegben használható fel.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés feltételeiben történő megállapodásra, és a szerződés aláírására.
34.) Az intézmények közfoglalkoztatási kiadásaikat a pályázati kiírás
szerinti legelőnyösebb módon tervezzék meg.
35.) A tervezett bevételek és kiadások negatív különbözetére 50.000
eFt-nál nagyobb mértékű rendkívüli költségvetési támogatás nem
tervezhető.
36.) A gazdaságos eredményes működés érdekében hozott egyéb
döntések:
Az ASP gazdálkodási modul bevezetésére tanácsadói
szolgáltatásra legfeljebb 1.000 eFt-ot biztosít. Szerződés a
legjobb ajánlattevővel köthető.
37.) Az anyakönyvi rendeletben a külső helyszínen megtartott
házasságkötések díjának 30.000 Ft-ra történő emelését
javasolja. A rendeletmódosítást a decemberi soros ülésre
javasolja előterjeszteni.
38.) A helyi adó rendelet nem kíván módosítani.
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39.) A bérlakások díjait nem kívánja módosítani.
40.) A közterület használati díjakon nem kíván módosítani.
41.) A lejárt sírhelyek megváltásáról szóló rendelet módosítás a
decemberi soros ülésre kerüljön előterjesztésre.
42.) Anyakönyvi költségekre 350 eFt-ot, hétvégi munkavégzésre
500 eFt és járulékai összeget, hivatali rendezvényekre 230 eFtot biztosít.
Határidő: a költségvetés tervezésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több tárgyalandó előterjesztés
nincs és bejelentés sem hangzott el, a Képviselő-testület nyílt ülését 14 óra 12 perckor
bezárom.

K.m.f.

Varga Gusztáv
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző

Zábrák Istvánné
jkv. hitelesítő

