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16/2018. sz. kt. 

 
 

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

ber 22-én 14 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: Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 

Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 
Béres István    főépítész 
Molnár László   Projektfelügyelet Kft. képviselője  
Bontovics Krisztián Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és 

Közösségi Központ vezetője 
Pap Csaba  Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 

Kft. ügyvezetője 
Ágostonné Dohányos Ivett  költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán    műszaki irodavezető  
Zatykó Attila   költségvetési irodavezető-helyettes 
Majorné Balla Ildikó  főtanácsos 
Pasek Mihályné   Szivárvány Nyugdíjas Egyesület elnöke 
Strasinszki Istvánné Szivárvány Nyugdíjas Egyesület képviselő-

je  
Majorné Balla Ildikó  főtanácsos  
 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Aljegyző 
asszonyt, intézményvezetőket, irodavezetőket, meghívott vendégeket.  
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Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Csepreghy Elemér alpolgármes-
ter érkezése későbbre várható, Kálmán András képviselő távolmaradását pedig bejelen-
tette.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyi-
tom.  
 
Javaslom, hogy a korábban megküldött és az ülés megkezdése előtt kiosztott 

� számlavezetés hozzájárulás kifizetése, 
� az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítása, 
� a MEZTEP Kft. kérelme, 
� az óvoda felújítási pályázatok előirányzatának rendezése, 
� a Pályázati referens tájékoztatója pályázatok megvalósításának aktuális hely-

zetéről 
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.  
  
Kérem, aki ezzel 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: Előterjesztések napirendre vétele 
  

322/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 
� számlavezetés hozzájárulás kifizetés, 
� az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet mó-

dosítása, 
� a MEZTEP Kft. kérelme, 
� az óvoda felújítási pályázatok előirányzatának rendezé-

se, 
� a Pályázati referens tájékoztatója pályázatok megvaló-

sításának aktuális helyzetéről 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-
testület 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, 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   
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323/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. november 22-i soros, nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

   
  N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-

sáról, a két ülés között történt fontosabb események-
ről, tanácskozásokról 

 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) Települési főépítész beszámolója tevékenységéről  
 Előadó: Béres István főépítész  
 
3.) Tájékoztató a Járóbeteg Szakellátó működtetésének 

éves tapasztalatairól  
 Előadó: Vis Medica Kft. ügyvezetője 
        Dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolá-

si és Szolgáltató Kft. ügyvezetője  
 
4.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről 

Előadó: háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogor-
vosok 

 
5.) Beszámoló a térítésmentes használatra átadott Tán-

csics u. 42. önkormányzati ingatlan hasznosításáról 
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
6.) Beszámoló a Magyar Államtól ingyen önkormányzati 

tulajdonba vett ingatlanok intézményi használatáról 
(Tájház, Táncsics u. 26., Alkotmány u. 56.) 
Előadó: Kovalik Angéla és Albertus László intéz-

ményvezetők 
 
7.) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság be-

számolója a vagyonkezelésbe vett önkormányzati tu-
lajdonú ingatlan hasznosításáról  
Előadó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

vagyonkezelő  
 
8.) A Projektfelügyelet Kft. tájékoztatója éves pályázati 

tevékenységéről  
 Előadó: Projektfelügyelet Kft.  
 
9.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 

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

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

   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az írásbeli beszámolójának fontosabb elemeit kiemel-
ten ismerteti.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
S z ű c s    Judit képviselő: Az Ifjúsági lakótelepi lakók is megkapták a nagy zsákokat, 
de egyetlen egyszer sem vitték el az összegyűjtött zöldhulladékot. Jelzéssel szeretnék 
élni, hogy megteltek a zsákok.  
 
Meglepetten tapasztaltam, hogy sem a beszámolóban, sem a közösségi oldalon nem ke-
rült megemlítésre a Digitális Jólét Programnál Albertus László neve. Véleményem sze-
rint elképzelhetetlen, hogy a Digitális Jólét Program Albetus László közreműködése 
nélkül megvalósulna.  
 
 
Csepreghy Elemér alpolgármester megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Jelenlévő 

testületi tagok létszáma 8 fő.  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye az írásos 
beszámolókkal és a szóbeli kiegészítésemmel kapcsolatban?  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása 

   
324/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 262/2018. (IX. 20.), 272/2018. (IX. 20.), 
278/2018. (IX. 20.), 279/2018. (IX. 20.), 289/2018. (X. 
18.), 291/2018. (X. 18.), 301/2018. (X. 18.), 302/2018. (X. 
18.), 305/2018. (X. 18.), 309/2018. (X. 18.), 310/2018. (X. 
18.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a polgármester és 
alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről vala-
mint a testületi és bizottsági üléseken elhangzott bejelenté-
sekre adott válaszokról szóló beszámolókat elfogadja.  
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Települési főépítész beszámolója tevékenységéről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Béres István 

   főépítész 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Főépítész beszámolójának elfogadása 
 

325/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Béres István települési főépítész 2018. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját elfogadja, egyúttal köszö-
netét fejezi ki a főépítészi tevékenység magas színvonalú 
ellátásért.  
Az állandó jellegű főépítészi feladatokon túlmenően a 
Képviselő-testület fontosnak tartja a város új rendezési ter-
ve előkészítésében való aktív közreműködést. 
 
Határidő: főépítész tájékoztatására: 15 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében változáso-
kat lesz szükséges eszközölni.  
 
A 16. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a Mezőkovácsházi Szivárvány 
Nyugdíjas Egyesület kérelme tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
taikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadni.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot mellékle-
tével együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Szivárvány Nyugdíjas Egyesület támogatása 
 

326/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas Egye-
sülettel 2018. május 25. napján kelt Támogatási szerződés 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal el-
fogadja. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás alá-
írására. 

 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 8. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Projektfelügyelet Kft. tájékoztatója éves pályázati tevékenységéről tárgyában készült.  
 
Sikerül-e a pályázatink többségénél a mérföldkövekhez elkészíteni az Önök által vállalt 
részeket?  
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Önöket kérte fel arra, hogy a „Magyar Falu” 
program kapcsán is hasonló terveket készítsenek, amely komplexen kezeli a kistérség-
hez jutható fejlesztési forrásokat. Erről van-e újabb információjuk?  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A problémákat ebből a beszámolóból nem vélem kiolvasni. 
Olvasható a beszámolóban, hogy „Társaságunk a számlákat benyújtotta, amelyet az ön-
kormányzat maradéktalanul teljesített is. Köszönjük!” Én nem erre voltam kíváncsi, ha-
nem arra a tartalmi munkára, amit a Projektfelügyelet Kft. a város pályázatainak érde-
kében végez.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Egy megállapodást kötöttünk a Projektfelügyelet Kft-
vel mindegyik pályázat esetében, azt a testület elfogadta. Azt a munkát végezte el a 
Kft., amelyet a közöttünk lévő szerződés tartalmaz. Az előterjesztés bevezető szövege 
tartalmazza, hogy milyen problémáink vannak a projekteknél. Nem minden tud elké-
szülni a mérföldköveknél időben. A mérföldkövet lehet indokolással odébb tolni.  
 
Kérdezem Molnár László urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
 
M o l n á r   László Projektfelügyelet Kft. képviselője: A „Modern Falu” illetve a „Mo-
dern Kisváros” programnak a megjelenése még nem történt meg. Említés szintjén, 
Workshop-on, fórumokon beszéltek eddig róla, túl sok részletet mi sem tudunk. Nem-
csak az önkormányzatoknál a támogatás felhasználásban, hanem már a tervezésben is 
szerettünk volna részt venni, hogy a térségi tapasztalatokat segítsük beépíteni.  
 
Amely pályázatoknál Képviselő asszony azt látta, hogy a számlák kiegyenlítésre kerül-
tek, azt jelenti, hogy a Kft. az előkészítési tevékenységét generálisan végezte az önkor-
mányzat részére. Ez jelentette egyrészt a pályázat benyújtásától kezdve az ahhoz szük-
séges előzetes tanulmányok elkészítését, illetve a tervezési feladatok ellátását. Az elő-
készítéshez tartozik még a közbeszerzési feladat is, de az külön költségsoron szerepel. 
Ezt a Kft. nem végzi el. Odáig tartott a feladatunk, hogy a szükséges szintű terveket el-
készítettük, a szükséges tanulmányokat az előkészület során illetve bizonyos esetekben 
a támogatási szerződés megkötését követően elkészítettük és átadtuk az önkormányzat-
nak. Itt a mi munkánknak ezeknél a projekteknél véget is ért.  
 
Szerepel a beszámolóban, hogy az átköltségelések, az időközben megnövekedett építési 
költségek illetve kapacitáshiány megnyújtja a projektek előkészítését is, mert ez mindig 
egy újratervezetést jelent. Mezőkovácsházán több esetben volt olyan közbeszerzés, 
amikor a forrást messze meghaladó árajánlat érkezett be.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Minden olyan pályázatunk, amit a TOP-ra benyújtot-
tunk az nyert. Egyiket sem utasították el, sőt volt egy olyan, ami nyert de mi léptünk 
vissza. Ez az óvodai pályázat volt, mert az 50 millió Ft-ból nem tudtuk volna megvaló-
sítani, de az 50 millió Ft helyett 150 millió Ft-ot kaptunk a Kft. közreműködésének kö-
szönhetően. Így két óvodát tudunk felújítani.  
Kerékpárútra 300 millió Ft körüli összegre lehetett pályázni. Beadtunk egy második pá-
lyázatot, amelyen 500 millió Ft-ot fogunk tudni fordítani kerékpárút fejlesztésre.  
 
Kistérségi megállapodás volt az, ami alapján benyújthattuk a pályázatokat. Nem voltunk 
jogosultak ipari park felújításra, a többi település, amelyik jogosult volt 220 millió Ft-ot 
nyert erre a célra. Mi 500 millió Ft-ot kaptunk az ipari park felújítására, valamint 100 
millió Ft-ot az inkubátorházra, amely szintén nem szerepelt a tervekben. A Kft. javasla-
tára nyújtottunk be még két pályázatot. Az egyik, hogyha sikerül, akkor a Bethlen utcai-
ak gondját oldja meg, mert egy elkerülő utat tudunk a Tárház felé építeni. Illetve a má-
sik pályázat esetében a szociális intézménynél egy eszközfejlesztést tudnánk megvalósí-
tani.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásnál foglalkoztunk a „Modern Falvak” prog-
rammal és szó esett arról, hogy a Kft-t fogjuk megkérni erre a munkára.  
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M o l n á r   László Projektfelügyelet Kft. képviselője: Hogy mennyire reálisak az első 
mérföldkőre való elkészülte a még fennálló feladatainknak: mivel most van az új beadá-
si kör a szociális intézmények eszközbeszerzésére, illetve az ipari parkok tekintetében, 
lefogta a tervezői kapacitásainkat. Egy kicsit emiatt is kértük türelmüket. A pályázati 
ablak most volt nyitott, így Önöknek is érdeke volt, hogy erre koncentráljanak a terve-
zőink és ne a már bent lévő pályázatokra. A 272/2014. sz. kormányrendelet a felhívá-
sokkal összhangban, 18 hónapot ad a támogatási szerződés írásától számítva az első 
mérföldkőnek a teljesítésére. A MÁK is azt szorgalmazta, hogy az akkor leírt dátumo-
kat használjuk, minimálisan toljunk rajta, amit folyamatosan görgetünk magunk előtt. 
Ebből adódhat az, hogy úgy tűnik, hogy az első mérföldkövet már messze meghaladtuk, 
egyébként jogszabály szerint még van a legtöbb esetében tartalék.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A „Zöld Város” projekt az, amely korai projekt volt 
és nagyon későn hozta meg az irányító hatóság a döntést, viszont nem tolható tovább a 
befejezési határidő. Ennél kérnénk a Kft-t, hogy legyenek szívesek a terveket minél 
gyorsabban elkészíteni.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Projektfelügyelet Kft. tevékenysége 
 

327/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Projektfelügyelet Kft. éves pályázati tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatást megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Projektfelügye-
let Kft. munkatársainak a mezőkovácsházi TOP pályáza-
tok előkészítésében és benyújtásában végzett munkájukért, 
egyúttal kéri, hogy az előkészítő tevékenységek (tervek, 
költségvetések elkészítése) határidőben történő elvégzését 
fokozottan kísérjék figyelemmel a pályázati mérföldkövek 
szigorú határidői és a projektek megvalósíthatósága miatt. 
 
Határidő: Kft. tájékoztatására 8 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 8b. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely 
beszámoló a tanácsnoki tevékenységről tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
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Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Örömmel olvastam a beszámolóban, hogy a Támogató Szol-
gálat megnyert egy 9 millió Ft értékű Volkswagen Transporter kisbuszt. Ezt a gépjár-
művet mikor tudjuk majd használni?  
 
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a jelenlévő Hunyadi János Gimnázium veze-
tőjének megköszönjem azt a támogatást, amit minden alkalommal a Négy Évszak Óvo-
da és Bölcsőde intézménye felé nyújt a szállítással kapcsolatban, lévén, hogy 4 tagóvo-
da vagyunk és a közlekedés nem minden esetben megoldott.  
 
A Civil kerekasztal számára jelzéssel szeretnék élni. Amikor a 800 eFt összeget osztjuk 
a civil szervezeteinknek, alapítványainknak akkor sok esetben nem tudunk megfelelő 
mértékű anyagi támogatást nyújtani. Polgármester úr többször is említette és most látom 
ezt igazán, hogy nem minden esetben nyújt a testület anyagi támogatást ezeknek az ala-
pítványoknak, civil szervezetnek viszont hozzásegíti őket ahhoz, hogy támogatáshoz 
jussanak. Három ilyen helyi alapítvány, a Szelíd Szavak, a Mentőalapítvány és az Ado-
mányok Házának nyújtott be Tanácsnok úr jelentős összegű támogatást. Amikor majd a 
pályázat kapcsán anyagi támogatást nyújtunk ezeknek az alapítványoknak, akkor ezt ne 
felejtsük el és nem kell szégyellni magunkat, amikor azt mondjuk, hogy esetleg ezek az 
alapítványok kimaradnak a támogatásból.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki el-
fogadja a határozati javaslatot, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Tanácsnok beszámolója  
 

328/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Kálmán András tanácsnok tevékenységéről szóló 
beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 
Köszönetét fejezi ki az önkormányzat és a település érde-
kében a pályázatok benyújtása és koordinálása terén kifej-
tett tevékenységéért. 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
Adományok Háza Egyesület beszámolója a Táncsics u. 42. szám alatti térítésmentesen 
használatba adott önkormányzati ingatlan hasznosításáról tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 



 10 

 
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: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Nincs szükség-e az Adományok Házának arra a két konté-
nerre, ami a nagyiskolában van elhelyezve, a szelektív hulladékgyűjtés céljából?  
Tudomásom szerint az Adományok Háza épületének hátulsó része leomlott, rossz állapú 
a tető. A koncepció tárgyalásánál nem beszéltünk erről.  
 
H a g y á n é   Takács Ibolya Adományok Háza képviselője: Meg szeretném köszönni 
a támogatást a Képviselő-testületnek és Polgármester úrnak is és a lakosságnak is, akik 
adományaikkal segítenek. Továbbítani fogom a konténerrel kapcsolatos felajánlást.  
A hátulsó rész további felújítását kértük a Kft-től, amit Képviselő asszony említett ré-
szeket megjavította a MEZTEP Kft.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A további tárolási lehetőségeket kell megteremteni. 
Illetve a közgyűlésen szó esett arról, hogy a mellette lévő épületrész teljesen felesleges-
sé vált. Lehet, hogy az ott lévő kerítést le lehetne bontani.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Adományok Háza beszámolója  
 

329/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával az Adományok Háza Egyesü-
letnek a Mezőkovácsháza Táncsics u. 42. szám alatti térí-
tésmentes használatra átadott önkormányzati ingatlan 
2018. évi hasznosításáról szóló beszámolót tudomásul ve-
szi és elfogadja. 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 7. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Vagyonkezelők beszámolója a vagyonkezelésbe vett ingatlanok hasznosításáról 
tárgyában készült.  
 
Fogadóórámon volt nálam a Közösségi Központnak három munkatársa. Sajnos a négy 
fő alkalmazottból háromnak felmondták a munkaviszonyát. Így aggályos, hogy ezt a te-
vékenységet el tudja-e látni a Közösségi Központ, ezért egy kiegészítő határozati javas-
lat került most kiosztásra. Ez a határozati javaslat arról szól, hogy köszönjük az eddigi 
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munkáját a Közösségi Központnak de, aggodalommal tölt el bennünket, hogy hogyan 
fog folytatódni ez a munka. Kérjük az SZGYF megyei igazgatóját, hogy ezt a problémát 
próbálja orvosolni illetve adjon tájékoztatást, hogy hogyan képzelik el az intézménynek 
a jövőjét.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt mindhárom határozati javaslatot elfogadni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is java-
solja az előterjesztésben írt mindhárom határozati javaslatot elfogadni.  
A most kiosztásra került 4. határozati javaslatot is támogatom, mert 
Reformátsukovácsházán itt van az egyetlen egy játszótér, ahol a gyerekek tudnak ját-
szani, és hogyha nem lesz alkalmazott, akkor nem lesz nyitva.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
P a p   Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: A Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság oszlopos tagjától kaptunk feladatot, hogy tájékoztassuk a testületet arról, hogy 
mennyi bérleti díj folyt be. A II. negyedévben az iparterület bérbe adott hangáraiból 
összesen 3.660.000 Ft bevétel volt, az üzleti tervünkben 4 millió Ft szerepelt, 380 eFt-
tal kevesebb. Ez a különbség abból adódik, hogy a II. negyedévi bérleti díjunkat 660 
eFt-ot az önkormányzat kapta meg technikai okok miatt. Így összesen 4.267.000 Ft ösz-
szegű bérleti díj folyt be az iparterület bérbeadásából.  
 
B o n t o v i c s   Krisztián Közösségi Központ vezetője: Aggályok része jogos, én sem 
látom és nem is vagyok felhatalmazva rá, hogy erről beszéljek, de a hétköznapi nyitva 
tartással nem lehet probléma, ezt meg tudjuk oldani. Igazából a hétvégék a kérdésesek.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki el-
fogadja az 1. sz. határozati javaslatot, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: SZGYF ingatlanok hasznosításáról beszámoló  
 

330/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 
tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Táncsics u. 48. szám, 
Bethlen Gábor u. 101. szám, Bethlen Gábor u. 85. szám, 
Bajcsy u. 36. szám, Kinizsi u. 41/1. szám, Árpád u. 120. 
szám, Árpád u. 277. szám alatti ingatlan vagyonkezelője, a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Me-
gyei Kirendeltsége (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.) 
által a vagyon hasznosításáról készített beszámolóját. 
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Határidő: értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. ipari terület hasznosításáról beszámoló  
 

331/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. által készí-
tett, a Mezőkovácsháza, 2429/3 hrsz. (Ipari terület) alatt 
nyilvántartott ingatlanvagyon hasznosításáról szóló be-
számolót. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki elfogadja a 3. sz. határozati javaslatot, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Tankerült ingatlan (Általános Iskola) hasznosításáról beszámoló  
 

332/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 
Békéscsaba Tankerületi Központ által készített, a 
Mezőkovácsháza, Árpád u. 184. sz. (Mezőkovácsházi 
Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola) alatti ingatlanvagyon hasznosításáról szóló beszámo-
lót. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki elfogadja a kiosztásra került, új 4. sz. ha-
tározati javaslatot, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: IOKK-nál létszámcsökkentés miatti nyitva tartási aggályok  
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333/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete köszönetét fejezi ki a Szociális és Gyermekvé-
delmi Főigazgatóság felé az elmúlt években a lakosságért 
végzett eredményes tevékenységéért, melyet az önkor-
mányzattal kötött együttműködési megállapodás, vagyon-
kezelői szerződés alapján az Innovációs Oktatási és Kép-
zési központon keresztül nyújt.  
Azonban a Képviselő-testület aggodalommal vette tudo-
másul az IOKK-nál végrehajtott drasztikus létszámcsök-
kentést, mivel ezáltal nem látja biztosítottnak az eddigi 
eredményes működtetést, a nyitvatartási idő tartását, 
egyúttal a jövőre nézve aggályosnak tartja azt.  
Ezért a Képviselő-testület kérelemmel fordul a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé, hogy a jelenlegi 
működés fenntartása érdekében a szükséges létszámot biz-
tosítani szíveskedjen az IOKK-ban és szíveskedjen tájé-
koztatni a Képviselő-testületet az IOKK jövőbeni működ-
tetésével kapcsolatos elképzelésekről, tervekről. 
 
Határidő: SZGYF megkeresésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a számlavezetés hozzájárulás kifizetés tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Számlavezetési hozzájárulás kifizetése közfoglalkoztatottak részére  
 

334/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy az Önkormányzatnál foglalkoz-
tatott közfoglalkoztatottak részére időarányosan bruttó 
5.000.-Ft/fő összegben számlavezetési hozzájárulás kerül-
jön kifizetésre az alábbiak szerint:  
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                                                                                                    Adatok eFt-ban   

 Foglalkoztatott 
létszám 

Személyi  
juttatás 

Munkaadói  
járulék 

Közfoglal-
koztatottak 

154 633 124 

Összesen (sz. juttatás + járulék):  757 e Ft  
  

A számlavezetési hozzájárulás és járulékának fedezetét 
638 eFt összegű működési bevétel és 119 eFt általános cé-
lú tartalék képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
számlavezetési hozzájárulás kifizetéssel kapcsolatos intéz-
kedések megtételére. 
Az önkormányzat intézményeinél a közfoglalkoztatottak 
részére időarányosan 5.000 Ft/fő számlavezetési hozzájá-
rulás teljesíthető az intézmények bérmaradványának terhé-
re. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előző testületi ülést követően beszültünk a zárolt összegek feloldásáról, törléséről. 
Javaslom, hogy a zárolt előirányzatok feloldására úgy kerüljön sor, hogy az alkalmazot-
tainknak 10 eFt cafetéria összeget tudjunk biztosítani. A számlavezetési díjak zárolását 
is oldjuk fel. A hivatal jutalomkeretéből 1 millió Ft+járulék feloldását javaslom.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a rende-
let-tervezet elfogadását.  
 
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.) 

     
24/2018. (XI. 27.) sz. önkormányzati rendeletet  

 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. 
(III. 05.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a Meztep Kft. kérelme tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
Az ülésen elhangzott az ügyvezető kérése, hogy nyújtsuk be a pályázatot eszközbeszer-
zésre és finanszírozzuk meg előre mielőtt nyerne a pályázat, mivel benyújtás után be le-
het szerezni a gépet.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: A Közösségi Központ rendelkezésünkre tudna bo-
csátani egy kistraktort csak az adaptert kellene venni hozzá.  
 
P a p    Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: Azt a kisgépet, amire pályáz-
nánk, egész évben fűnyírásra tudnánk használni, valamint télen hó eltakarításra, még a 
járdákról is el lehet takarítani a havat. A Közösségi Központnál lévő traktor nem min-
denütt fér el.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Érdeklődjük meg, hogy mennyibe kerülne egy adapter, de a 
Husqvarna kisgépnek megrendeléséhez és megvásárlásához adjuk meg az engedélyt.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Már korábban megnéztük a Kft-nél azokat a gépeket, ame-
lyek nincsenek használva. Ezeket nem lehetne-e értékesíteni, így bevételi forráshoz jut-
na a Kft?  
Az ipari területen volna-e esetleg olyan gép, amely nem hulladék, azt is értékesíteni le-
hetne.  
 
P a p    Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: Az ipari területen használható 
gép nincs, amelyet értékesíteni lehetne. Nagyon olcsó volt a vas ára, eddig azért nem se-
lejteztük a vasanyagunkat.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Lehet, hogy nagyobb összegért lehetne értékesíteni a vas-
anyagot, hogyha meghirdetnénk.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki elfogad-
ja a határozati javaslatot, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Husqvarna kisgép megvásárlása Településgazdálkodási Kft. részére  
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335/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. ré-
szére biztosítja, a Husqvarna R 316 T típusú kisgép és tar-
tozékai beszerzéseshez szükséges bruttó 2.636.505,-Ft 
összeget a fejlesztési célú tartalék terhére.  
A pályázat koordinálásával valamint az eszköz beszerzé-
sével megbízza Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 
Kft-t. 

 
    Határidő: pályázat befogadása után azonnal 

Felelős: Pap Csaba Ügyvezető 
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a Járóbeteg Szakellátó működésének 

éves tapasztalatairól 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Dr. Spiák Ibolya ügyvezető és  

Dr. Rea László ügyvezető 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az EESZT olyan állapotban van, hogy oda-vissza 
használhatják a háziorvosok a rendelőintézet adatait, a rendelőintézet pedig a házior-
vosok adatait?  
 
A Dr. Csernai Katalin Kft-nél régóta probléma, hogy a gyógytornára szánt helyiségük 
kicsi, alkalmatlan.  
Tavaly azt ígérték, hogy az urológiára fognak engedélyt kérni. Történt-e valamilyen lé-
pés ebben az ügyben?  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, ezért kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatokat javasolja elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S z ű c s  Judit képviselő: Nagyon örülök a 10 napos várakozási időnek, de szerepel az 
előterjesztésben 3-4 hetes várakozási idő is. Nem tudom, hogy lehetne-e a várakozási 
időt csökkenteni a reumatológián, neurológián. A tüdőgyógyászatnál nagyon sok beteg 
várakozik, pedig kettő orvos látja el ezt a tevékenységet.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A járóbeteg ellátás nem sürgősségi ellátás. Vagy előre 
tervezett vizsgálatokat kellene végeztetni, vagy kontrollvizsgálatokat vagy pedig rend-
szeres kezelés kellene, de ez mind tervezhető. Ha tervezhető a vizsgálat, akkor ott nem 
hosszú a 10 nap vagy a kettő hetes időpont. Sürgős esetekben hogyha a háziorvos jelzi, 
akkor ott soron kívül fogadják a betegeket.  
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M a j o r n é    Balla Ildikó főtanácsos: Az EESZT rendszer TAJ számhoz kötötten 
tartja nyilván a betegeket és a háziorvosoknak is ez az előnye belőle, hogy a szakellá-
tásban keletkezett leleteket látják. Így kapnak képet a betegekről.  
 
Urológiai szakellátás kialakításához a testület hozzájárulását adta azonban a szolgáltató 
részéről nem történt bármiféle módosítás iránti igény. Ami még szóba került a hemato-
lógia, a minimum feltételei nem olyan költségigényesek, mint például az urológiának.  
 
Gyógytornász helyiség: a DAOP-os pályázat fenntartási ideje lejárt. Így most már az 
épület tekintetében körülnézhetünk. A második emeleten, amit irodahelyiségként hasz-
nál a Dr. Csernai Katalin Kft. annak a falát, - ebben majd a MEZTEP Kft. segítségét 
kérnénk - kijjebb lehetne hozni. Azt mondta a szolgáltató, hogy ez neki elegendő lenne 
arra, hogy ott nemcsak egyéni gyógytornát, hanem csoportos gyógytornát is meg tudna 
valósítani.  
 
A tüdőgondozó mindig nagyobb területet látott el, mint a többi szakellátás. Ebből adó-
dik, az hogy nagy a betegforgalmuk.  
 
Gyuláról egy nőgyógyász hölgy fog érkezni és így visszatér az, hogy hetente kétszer 
lenne nőgyógyászati rendelés.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyet-
ért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Vis Medica Kft. tevékenységéről beszámoló 
 

336/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat tulajdonában álló járóbeteg 
szakellátó intézmény működtetését feladat-ellátási szerző-
dés keretében meghatározott óraszámban ellátó Vis 
Medica Kft-nek az egyéves egészségügyi szakellátási te-
vékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt el-
fogadja. 

 
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fe-
jezi ki a Vis Medica Kft. alkalmazásában álló egészség-
ügyi szakembereknek a beszámolási időszakban végzett 
munkájukért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Dr. Csernai Katalin Kft. tevékenységéről beszámoló 
 

337/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat tulajdonában álló járóbeteg 
szakellátó intézmény működtetését egészségügyi ellátási 
szerződés keretében meghatározott óraszámban ellátó Dr. 
Csernai Katalin Kft-nek az egyéves egészségügyi szakellá-
tási tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és 
azt elfogadja. 

 
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fe-
jezi ki a Dr. Csernai Katalin Kft. alkalmazásában álló 
egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban 
végzett munkájukért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató az egészségügyi alapellátás 

működéséről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Háziorvosok, házi gyermekorvos és fogorvosok 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A fogaszatnál problémát jelent, hogy a lakosság döntő 
többsége csak panasz esetén keresi a fogorvost. A prevenciós szemlélet gyenge és a 
szájhigiénia sok kívánni valót hagy maga után. Az EFI nem tudna-e ebben részt vállal-
ni? Amelyik EFOP-os projektekre van befolyásunk, akkor próbáljuk elérni a szemlélet-
formálást. 
 
A védőnő beszámolójában olvasható a hiányzó felszerelések, ezek biztosítását meg kel-
lene vizsgálni, hogyha a mi feladatunk, akkor jó lenne beszerezni.  
Felmerült kérdésként, hogy nem kellene-e behozni a védőnői ellátást a Polgármesteri 
Hivatalba, mint ahogy a fogorvosi ellátást. Kérem az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg tavasszal ezt a kérdést és tegyen javaslatot, hogyha 
szükségesnek tartja azt, hogy alakítsuk át a védőnői ellátást.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, ezért kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot javasolja elfogadni.  
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A reformátuskovácsházi településrészen többen aggodalmas-
kodnak. Az orvosi rendelő felújítása után a doktornőnek a reformátukovácsházi lesz a 
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telephelye, mert a II. sz. háziorvosi körzetet szüntettük meg. A kovácsházi településré-
szen a doktornő rendel 3 órát, a reformátuskovácsházi részen pedig csak kettőt.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A doktornő megadta rá a választ, nem két órát, hanem 
5 órát rendel naponta a reformátuskovácsházi betegeknek is, csak kettőt 
Reformátuskovácsházán, három órát pedig bent.  
 
H a v a n c s á k   Piroska képviselő: Az általános iskola és gimnázium esetében eddig 
miért nem érkezett jelzés akár a védőnőktől vagy az illetékesektől, hogy van olyan felté-
tel, aminek nem felelnek meg a köznevelési intézmények? Felém egyetlen egy alka-
lommal sem érkezett erről jelzés, kérés.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Mindenképpen ésszerűnek tartanám, hogy a védőnői 
szolgálat bekerüljön a hivatalba.  
 
M a j o r n é    Balla Ildikó főtanácsos: A védőnői szolgálattal kapcsolatban, jelenleg a 
Humán Szolgáltató Központ rendelkezik működési engedéllyel és finanszírozási szer-
ződéssel, ő a szolgáltató. Részükről nem érkezett jelzés felénk, az önkormányzathoz. 
Meg fogjuk vizsgálni ezt a hiányosságot. A védőnői szolgálat felújítása és eszközbe-
szerzése kapcsán a pályázatban nagyon sok olyan eszköz be lett téve a szolgáltató részé-
ről, amivel a minimum feltételeket kívánja biztosítani.  
 
A II. sz. háziorvosi körzet tekintetében nincs külön megjelölve, hogy melyik a székhely. 
A II. sz. körzet kettő telephellyel működik. Ha megtörténik a felújítás, akkor doktornő-
vel tudunk még ez ügyben konzultálni. A napi 5 órás rendeléssel kapcsolatban nem ér-
kezett jelzés hogy nem lenne elegendő arra, hogy ellássa a betegeket.  
 
A fogászati ellátás illetve a prevenciós tevékenység kapcsán egészségnapok vagy élet-
mód tanácsadások kapcsán szokott lenni szájápolás illetve fogászati prevenciós előadás 
is. Illetve most, mint november fogászati hónapban Dr. Herter László fogorvossal egy 
nyílt napot szerveztünk, amikor bárki felkereshette a rendelőt.  
 
Daganatos megbetegedések kapcsán a mozgósítások akkor történnek meg az EFI részé-
ről amikor az ÁNTSZ-től érkezik a megkeresés, hogy hová küldtek ki behívókat, mely 
települések lakosai számára, akkor mi az adott településen mozgósítunk. De ebben az 
évben, október elején volt, hogy a mellrák napja kapcsán szerveztünk egy olyan prog-
ramot, amely kifejezetten az emlőszűrésre fókuszált rá és ennek a jelentősségére hívta 
fel a figyelmet.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye az előter-
jesztéssel kapcsolatban?  
Mivel több vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Egészségügyi alapellátási tevékenységről tájékoztató 
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338/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat kötelező feladataként biztosított 
egészségügyi alapellátás helyzetéről a tájékoztatást elfo-
gadja.  
 
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fe-
jezi ki valamennyi egészségügyi szakembernek a város la-
kossága érdekében végzett tevékenységéért, munkájáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Magyar Államtól ingyenes 

önkormányzati tulajdonba vett ingatlanok 
intézményi hasznosításáról (Tájház; Táncsics 
u. 26, Alkotmány u. 56.) 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Kovalik Angéla és Albertus László  

              intézményvezetők 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság mind-
ként határozati javaslatot javasolja elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztésben írt mindkét határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A Tájház működtetése ékes példája annak, hogy hogyan kell 
gondos gazda módjára egy önkormányzati épületet fejleszteni. Az intézményvezető tu-
datos fejlesztő tevékenységét évek óta szemmel kísérem. Gál Tünde előtt volt már az in-
tézményvezetőnek szabaduló szoba ötlete. Remélem meg fog valósulni ez hamarosan.  
Szerepel-e a koncepcióban a szárító vakolás, vizesedés és állagmegóvás?  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel több vélemény nincs, kérem, aki egyetért az 1. 
sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Alkotmány u. 56. sz. alatti ingatlan hasznosításáról beszámoló 
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339/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ által készí-
tett, a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 56. sz. alatti ingat-
lan, 569/3132-ed tulajdoni hányadát érintő vagyon hasz-
nosításáról szóló beszámolót. 

 
Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlan hasznosításáról beszámoló 
 

340/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által készített, a 
Mezőkovácsháza, Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlanvagyon 
hasznosításáról szóló beszámolót. 

 
Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Varga Gusztáv polgármester  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja levenni napirendről az előterjesztést, tekintettel arra, hogy nem kész anyagot kap-
tunk és majd a decemberi soros ülésen kerüljön megtárgyalásra.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja le-
venni napirendről az előterjesztést.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek más javaslata? Mivel más javaslat 
nem hangzott el, kérem, aki az előterjesztés naprendről való levételével egyetért, sza-
vazza 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: Előterjesztés napirendről levétele 
 

341/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
tárgyában készült előterjesztés megtárgyalását levette na-
pirendjéről, azzal, hogy annak megtárgyalását a decemberi 
soros ülése napirendjére tűzi.  
 
Határidő: decemberi soros ülés  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 10. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
DIGI Távközlési Kft. 5800 Mezőkovácsháza 49/2 hrsz-ú ingatlanának bérlete tárgyában 
készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot, mellékletével együtt elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot 
mellékletével együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: DIGI Kft. víztoronynál bérletének területbővítése  
 

342/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza, 49/2 hrsz-ú, ingatlan 5 m2 te-
rületű részére vonatkozóan bérleti szerződést köt a DIGI 
Távközlési és Szolgáltató Kft-vel. A bérleti díjat 250.000 
Ft+ÁFA/év összegben határozza meg, és minden év január 
1-jén a KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével 
növelten emelheti.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalmú Bérleti szerződés aláírá-
sára.  

 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 11 sz. előterjesztés tárgyalását, mely a va-
gyonrendelet módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a rende-
let-tervezet elfogadását.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság is java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
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.) 

     
25/2018. (XI. 27.) sz. önkormányzati rendeletet  
 
az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szó-
ló 40/2012. (XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.  

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Mezőkovácsházi 2401/2 hrsz.-ú termőföld haszonbérletének tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot, 
szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Barecz Mihály haszonbérleti szerződés módosítása 2401/2 hrsz.  
 

343/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete kezdeményezi a Barecz Mihály András haszon-
bérlővel a Mezőkovácsháza, külterület 2401/2 hrsz.-ú ter-
mőföld haszonbérletére 2014. augusztus 26. napján kötött 
haszonbérleti szerződés közös megegyezéssel történő mó-
dosítását a földterület megosztása miatt, mellyel a bérelt 
földterület 1983 m2 területtel csökkent.   
 
Felkéri Dr. Bagdi László ügyvédet a szerződés módosítás 
előkészítésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szer-
ződés-módosítás aláírására.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
Dr. Szilbereisz Edit jegyző megérkezett a Képviselő-testület ülésére.  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Mezőkovácsházi 39 hrsz-ú garázs bérletének tárgyában készült.  
 
Erre az épületre vételi ajánlat érkezett. Közterületnek számít, megosztás alatt van az in-
gatlan. Meg kellene fogalmazni azt, hogy amennyiben eladásra kerül az ingatlan akkor a 
bérleti szerződés megszűnik.  
 
Átadom a szót Aljegyző asszonynak.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Határozatlan időre kellene kötni a bérleti 
szerződést, amit a határozati javaslatban is javítani kellene. Ebben az esetben felmondás 
feltételeit kell szabályozni a szerződésben. Bele kellene írni, hogy jelen bérleti szerző-
dést bármelyik fél indokolás nélkül hónap utolsó napjával 30 napos felmondási idővel 
felmondhatja.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
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Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot 
mellékletével együtt azzal a módosítással melyet Aljegyző asszony javasolt, 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: Róka Dávid garázs bérleti szerződés módosítása  
 

344/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsháza, 39 hrsz-ú, ingatlanra vonat-
kozóan haszonbérleti szerződést köt Róka Dáviddal 2019. 
január 1. napjától határozatlan időre. A bérleti díj összegét 
5000.-Ft/hó+áfa összegben határozza meg.  
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mel-
léklete szerinti tartalmú bérleti szerződés aláírására.  
 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal, 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 14. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletének 
módosítása tárgyában készült.  
 
Korábban testületünk kérte, hogy úgy módosítsuk a 2. sz. mellékletet, hogy az előző évi 
nyereségek adjanak lehetőséget a keletkező veszteség pótlására. Erről nem volt nekünk 
tudomásunk, de állítólag ezt az Energiahivatal jóváhagyta és ez a határozat él. A nehéz-
séget az okozza, hogy ezt a mostani határozati javaslatot két évre javasolja a taggyűlés-
nek az előterjesztés, 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig. Mi 2018. ja-
nuár 1. napjától javasolnánk, illetve a korábbi éveknek a visszafizetési kötelezettségét 
sem szeretnénk akkor, hogyha van egy ilyen döntése az Energiahivatalnak, hogy ezt be-
le lehet építeni az alapító okiratba. Így kértem a Költségvetési irodavezető asszonyt, 
hogy fogalmazzon meg egy módosított határozati javaslatot, amit az ülés megkezdése 
előtt osztottunk ki.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A problémánk az, hogy az időszakokra és a 
gazdasági évre vonatkozó fizetési kötelezettsége keletkezésének időpontjaiban nem tu-
dunk megegyezni. 2017. évre már nem kellene a veszteséget bepótoljuk, mert a 2017-es 
gazdasági évre a fizetési kötelezettség 2018. májusa után keletkezik. 2017. december-
ben aláírtuk a szerződést, így mi úgy gondoljuk, hogy 2018. május után már nem kelle-
ne bepótoljunk. A Gyulai Közüzemi Kft. pedig úgy gondolja, hogy mivel az 2017. évi 
gazdasági évet érint, ezért mégis csak pótoljuk be. Ez okból kifolyólag félünk attól, 
hogy kimarad a 2018-as év, hogy akkor ezzel ugyanez a helyzet állhat elő. Én igazság-
talannak tartom azt, hogy Kondoros és Újkígyós vonatkozásában egy 2018. májusi tag-
gyűlésen elfogadott hasonló szerződésmódosítás visszamenőlegesen 2018. január 1. 
napjától lépett életbe, avval a szóbeli kiegészítéssel, amit Görgényi polgármester úr a 
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taggyűlésen megfogalmazott, hogy természetesen ez 2017-es veszteségre is érvényes, 
mert az a 2018. évben képződött fizetési kötelezettség már bele esik ebbe. Kondoros és 
Újkígyós nagyságrendileg 50-60 millió Ft-os szolidáris alapot kapott a Gyulai Közüze-
mi Kft-től. Mi pedig eddig a 2016-ot megfizettük, 2017. év a vitatott, a 2018. év úgy 
gondolom, hogyha most ez csak 2019. évtől lép életbe akkor a 2018. év is vitatott lehet. 
Utána a 2019. december 31-ig adná a szerződésmódosítást. A 2019. év is lehet vitatott, 
mert ott lehet a fizetési kötelezettség 2020-as. A Virányi főmérnök úr elmondta a bizott-
sági ülésen, hogy a határozat megvan, de mi ezt a határozatot egész nap nem tudtuk el-
érhetővé és olvashatóvá tenni.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Hosszas egyeztetéseket 
folytattunk ügyvéd úrral, Jegyző asszonnyal. A főmérnök úr is jelen volt a bizottsági 
ülésen, tőle is kaptunk információkat. Azt érzékelem, hogy nehezen áramolnak az in-
formációk és nehéz a kommunikáció. Egyszer megvan a szerződés, másszor nincs meg. 
Egyszer van már határozat, másszor nincs. Nem értik, hogy miért nem kaptunk, azután 
egy másik hölgy azt állítja, hogy még ők sem kaptak. Egy kicsit kiismerhetetlen ez a 
környezet miben most döntést kellene hozni.  
Azt a szemléletet követtem, ami a testületnek a szándéka, ezt Alpolgármester úr megfo-
galmazta, hogy ő is ugyanúgy a szolidalítás elvét már a 2018. évi gazdasági eredményre 
tekintettel is szeretné érvényesíteni a szerződésben, mint ahogy más kistelepüléseknek 
ezt a Kft. megadta. Erről is egyeztettünk a Gyulai Közüzemi Kft-vel és ügyvéd úrral. A 
Kft. álláspontja az volt, amit Alpolgármester úr elmondott, hogy visszamenőleges ha-
tállyal nem fogják megadni és hivatkoztak az üzleti tervre, hogy az el lett fogadva és 
akkor emiatt nem akarják. Ügyvéd úr erre azt mondta, hogy ez indoknak nem rossz, de 
azt, hogy a két fél miben állapodik meg, az ettől teljesen független. Ha van szándék, ak-
kor meg lehet állapodni.  
A főkönyvelő hölgy is azt mondta nekem a 2017-es szerződésre, ami nagy nehezen ide 
ért hozzánk, hogy ezt majd a jogászok leegyeztetik egymással, mert ő a Kft. álláspontját 
képviseli, mi pedig a sajátunkat.  
A 2. sz. határozati javaslathoz, ahol a 2. sz. mellékletnek a szövegezésének az elfogadá-
sáról döntünk, szeretném javasolni, hogy ez egészüljön ki azzal, hogy egyértelműsítjük 
ezeket a dátumokat. Jegyző asszony is ezt javasolta, hogy tegyük egyértelművé. Kiegé-
szíteném két olyan mondattal, hogy „Ezen szerződés rendelkezéseit a 2018. évi gazda-
sági tevékenység eredményére már alkalmazni kell”. A szolidalítás elve, mivel 2019. 
június 20-án fog a fizetési kötelezettségünk keletkezni, hogy akkor a szolidalítás elve 
alapján vegyék figyelembe és akkor annak alapján ne keljen befizetnünk. Hogyha ez 
nem valósul meg, akkor a 2017. decemberi szerződésünk marad érvényben, amikor az 
eredményünk terhére fogunk elszámolni.  
Ami nem volt számomra egyértelmű, hogy ez a szerződés módosítás a 2016-os szerző-
dés alapján került módosításra, ami azt jelenti, hogy csak a veszteség pótlásáról dönt. 
2017-ben sikerült azt elérnünk, hogy a nyereségnek a sorsához is legyen valamilyen kö-
ze az önkormányzatnak. Mi arra jutottunk, hogy a 2016-as állapotot állítanák vissza az-
zal hogy a másik szöveget használták. Ezért szeretném egyértelművé tenni, hogy 2021. 
január 1-jétől a 2017. december 18-án megkötött 2. sz. melléklet VI. elszámolások pont-
ja marad hatályban. Ezt tegyük egyértelművé. A megképződött eredményünk terhére 
számolhassunk el veszteséget. Mindig csak arról rendelkezik, hogyha veszteség van, azt 
be kell pótolni. Erre föl nekünk nyereségünk keletkezett, amire azt mondták, hogy ah-
hoz semmi közünk. Elmondta Virányi úr is a bizottsági ülésen, hogy ez a nyereség 
megvan, el van különítve, és Kovácsházát illeti, csak amikor arról volt szó, hogy akkor 
számítsuk be a veszteségbe, akkor azt mondta, hogy nem lehet.  
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Az új 5. sz. határozati javaslat arról szólna, hogy az önkormányzatot terhelő veszteség 
visszapótlási kötelezettség megfizetése alól kérjük a szolidalítás elvére tekintettel 2018. 
január 1. napjától a mentesülést, de ez még külön tárgyalásokat igényel.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Akkor marad a 4 darab határozati javaslat. Az 1. sz., a 
3. sz. és a 4. sz. határozati javaslatot el tudjuk fogadni változatlan formában. A 2. sz. ha-
tározati javaslatot kell módosítani.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A 3. sz. határozati javaslat felhatalmazza az álta-
lunk elfogadott szerződés 2. sz. módosítás aláírására Polgármester urat. Véleményem 
szerint a 2. és a 3. sz. határozati javaslat együtt mozog.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ha a 2. sz. határozati javaslatot nem fogadják el, a mi 
módosításunkat, akkor a 3. sz. határozati javaslat azt jelenti, hogy nem írhatom alá a 
dokumentumot.   
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az elő-
terjesztésben írt mind a négy határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki 
egyetért az 1. sz. határozati javaslattal és mellékletével, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. és Medgyesegyháza Önkormányzata közötti bérleti-

üzemeltetési szerződés módosítása  
 

345/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-ben üz-
letrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a 
Taggyűlésnek, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata között megkötött 
bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletének a hatá-
rozat melléklete szerinti szöveggel történő módosításához 
járuljon hozzá.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen állás-
pontját képviselje. 

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a 2. sz. határozati javaslat a költség-
vetési irodavezető által javasolt módosítással kerüljön elfogadásra. Kérem, aki ezzel 
egyetért, 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: Gyulai Közüzemi Kft. és Mezőkovácsháza valamint Végegyháza Önkormány-

zatai közötti bérleti-üzemeltetési szerződés módosításához hozzájárulás 
 

346/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-ben üz-
letrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a 
Taggyűlésnek, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és 
Mezőkovácsháza és Végegyháza Települések Önkor-
mányzatai között megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
2. sz. mellékletének a határozat melléklete szerinti szö-
veggel történő módosításához járuljon hozzá.  
 
Egyben felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyezte-
téseket és kezdeményezze a Taggyűlésnél a szerződés 
módosítását, hogy a 2018. év eredményére is vonatkozzon 
a szolidalítás elve.  
 
Valamint javasoljuk egyértelművé tenni a szerződésben, 
hogy 2021. január 1. napjától a 2017. december 18. napján 
megkötött 2. sz. melléklet VI. Elszámolások pontja marad 
hatályban.  

 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen állás-
pontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. és Mezőkovácsháza valamint Végegyháza Önkormány-

zatai közötti bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása  
 

347/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit 
Kft. és Mezőkovácsháza és Végegyháza Települések Ön-
kormányzatai között megkötött bérleti-üzemeltetési szer-
ződés 2. sz. mellékletét a határozat melléklete szerinti 
szöveggel módosítja.  
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a dokumentumot 
aláírja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. Nagybánhegyes Önkormányzata közötti bérleti-

üzemeltetési szerződés módosítása  
 

348/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-ben üz-
letrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a 
Taggyűlésnek, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és 
Nagybánhegyes Község Önkormányzata között megkötött 
bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletének a hatá-
rozat melléklete szerinti szöveggel történő módosításához 
járuljon hozzá.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen állás-
pontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 15. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Támogató szolgálat működtetési költségei tárgyában készült.  
 
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 hatá-
rozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek más javaslata? Mivel más javaslat 
nem hangzott el, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, sza-
vazza 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: Támogató szolgálatra határozatlan idejű feladat-ellátási megállapodás kötése 
 

349/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete mint fenntartó, a Mezőkovácsházi Humán Szol-
gáltató Központ intézményén keresztül biztosított, szemé-
lyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató te-
vékenységei közül a támogató szolgálat ellátási területébe 
tartozó településekkel feladat-ellátási megállapodást köt 
2019. január 01-től határozatlan időre. 
 
A települések által 2019. évben fizetendő hozzájárulás 
összege: 
Battonya Város Önkormányzata                 700.000.- Ft/év 
Végegyháza Község Önkormányzata          200.000.-Ft/év 
Kunágota Község Önkormányzata          1.000.000.-Ft/év 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a feladat ellátásához szük-
séges megállapodások megkötésére és aláírására.  

 
Határidő: értesítésre azonnal 

    Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 4. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely az óvoda felújítási pályázatok előirányzatának rendezése tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja hatá-
rozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek más javaslata? Mivel más javaslat 
nem hangzott el, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Óvoda 2. sz. épület felújítási pályázatának előkészítési költsége  
 

350/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Projektfelügyelet Országos Projekttervező, -
támogató és felügyelő Kft. (1163 Budapest, Batsányi Já-
nos u. 28-32.) által „A foglalkoztatás és életminőség javí-
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tása családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15-
BS1-2016-00034 azonosító számú projekt előkészítési 
költségei fennmaradó összegére 1.100.000 Ft-ot biztosít 
fejlesztési célú tartalék terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szer-
ződés módosítás aláírására. 
   
Határidő: azonnal 
Felelős Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli 5. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a Pályázati referens tájékoztatója pályázatok megvalósításának aktuális helyzeté-
ről tárgyában készült.  
 
Az előterjesztésben szerepelő pályázatok egy része konzorciumban valósul meg, sok 
partner van, nem mindegyiknél nálunk van a projektmenedzsment. Ez okozza a nehéz-
ségeket.  
A második pályázat esetében felmondott a szakmai vezető. Az első esetében már a har-
madik szakmai vezető mondott fel. Az EFOP-1.5.3-nál a konzorciumi partnerek között 
van egymásra mutogatás, hogy kinek kellene hamarabb elvégezni a feladatot. Az EFOP-
3.9.2 esetében az információáramlás nehezebb. A 2. pályázatnál összesűrűsödnek a tel-
jesíteni való feladatok.   
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, 
aki egyetért az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Pályázati referens tájékoztatója  
 

351/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pályázati referens. 2018 éves pályázati tevé-
kenységéről szóló tájékoztatást megtárgyalta és azt elfo-
gadja. 

 
 
B E J E L E N T É S E K  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek bejelentése?  
 
S ü t ő   Lajos képviselő: Jártam a reformátuskovácsházi ipartelepi útnál, össze kellene 
szedni a szemetet.  
Az Orosházi úton lévő ingatlan előtti törmelék még nem került elszállításra. Próbáljuk 
ismét megkeresni az ingatlan lakóját, hogy az évek óta felhalmozott törmeléket távolítsa 
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el onnan.  
A Mikes utcán lévő romos épület nagyon balesetveszélyes.  
Az Árpád utcán lévő komlósi húsbolt előtt az út és a kerékpárút közötti különbség egyre 
növekszik, így balesetveszélyes.  
A DÉMÁSZ által levágott kimaradt gallyakat el kellene szállítani.  
A fakivágásokhoz engedély szükséges, nagyon sok helyen láttam, hogy közterületen ki-
vágják a fákat.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletünk 
november 1-jével lépett hatályba és ennek megfelelően fogunk szankciót alkalmazni.  
Van egy olyan rendeletünk, amely szerint minden vállalkozásnak vagy parkolót kellene 
építenie, vagy parkolási hozzájárulást fizetnie.  
A levágott gallyakat a szolgáltató el fogja szállítani.  
Az ingatlanok előtti fakivágásokat meg fogjuk nézni.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Egy fáról letéptem egy plakátot. A rendeletünk szerint élő 
fára nem helyezünk semmiféle tájékoztató plakátot.  
Az óvodával szemben lévő lakásból nagyon büdös szag áramlik. Ebben tudunk-e vala-
mit lépni, mert a gyerekekkel nem tudunk kimenni levegőzni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a Képvi-
selő-testület nyílt ülését 16 óra 40 perckor bezárom.  
 
 

K.m.f. 
 
 
Varga Gusztáv  Dr. Szilbereisz Edit 
  polgármester             jegyző 
 
 
 
 
 
Zábrák Istvánné  Szabóné Faragó Julianna 
  jkv. hitelesítő               aljegyző  
 


