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17/2018. sz. kt. 

 
 

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

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

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

 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 

Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 
Albertus László   Városi Könyvtár vezetője  
Szedlacsekné Farsang Margit Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde intézményvezetője  
Kovalik Angéla  Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Köz-

pont intézményvezetője 
Jankó Erzsébet  Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 
Bontovics Krisztián Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és 

Közösségi Központ vezetője 
Pap Csaba  Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 

Kft. ügyvezetője 
Szekeres Lajos  Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bi-

zottság elnöke  
Béres István  főépítész  
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 asz-
szonyt, Aljegyző asszonyt, intézményvezetőket, irodavezetőket, meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Szénási István alpolgármester 
érkezése későbbre várható.  



 2 

 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyi-
tom.  
 
Javaslom, hogy a korábban megküldött és az ülés megkezdése előtt kiosztott 

� A pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett 
felhívásokra,  

� a delegált tagok megválasztása, 
� 2019. évben megvalósítandó járási startmunka programok támogatása, 
� Közmunkaprogramok végrehajtása tárgyában megkötött megállapodás jóvá-

hagyásáról, 
� Csoportos jogi fellépési javaslat a CYEB Energiakereskedő Kft. egyoldalú 

villamos energia áremelése miatt 
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére, va-
lamint javaslom a „Z1” jelű, a Kalocsa Róza Kft. ügyvezető pályázata tárgyában készült 
előterjesztést is felvenni a napirendi pontok közé, tekintettel arra, hogy Jankó Erzsébet 
pályázó hozzájárult pályázatának a nyílt ülésen való tárgyalásához. 
  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele 
  

352/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 
� pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok 

által meghirdetett felhívásokra,  
� a delegált tagok megválasztása, 
� 2019. évben megvalósítandó járási startmunka prog-

ramok támogatása, 
� Közmunkaprogramok végrehajtása tárgyában megkö-

tött megállapodás jóváhagyásáról, 
� Csoportos jogi fellépési javaslat a CYEB Energiake-

reskedő Kft. egyoldalú villamos energia áremelése 
miatt, 

� a Kalocsa Róza Kft. ügyvezető pályázata („Z1” jelű) 
tárgyában készült előterjesztéseket a Képviselő-testület je-
len 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.  
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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: Napirend elfogadása   
   

353/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2018. december 13-i soros, nyílt ülése napirend-
jét 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.) A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfo-
gadása  

 Előadó: Varga Gusztáv polgármester  
 
3.) A köztisztviselők teljesítmény-követelményei alapját 

képező kiemelt célok meghatározása  
 Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző  
 
4.) A Polgármester és a bizottsági elnökök éves beszámo-

lója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, tevékeny-
ségükről, beszámoló az önkormányzati társulásban 
végzett tevékenységről 

 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 az önkormányzati bizottságok elnökei  
 
5.) Előterjesztések 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Hétfőn jutott tudomásunkra, hogy Albertus Lászlót, 
könyvtárunk igazgatóját szakmai munkája elismeréseképpen a Békés Megyei Könyvtár 
és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete az „Év Könyvtárosa 
Békésben” díjjal ismerte el. Gratulálunk és további jó munkát kívánunk.  
 
Átadom a szót Szűcs Judit képviselőnek. 
 
S z ű c s   Judit képviselő: Szeretném átadni Albertus László részére az eredeti ajánlást, 
amelyet 10 polgármester írta alá.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az ajánlás kezdeményezője Szűcs Judit képviselő 
asszony volt, többen a városból is aláírtuk és azoknak a településeknek polgármesterei 
ahol a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár látja el a települési könyvtári feladatokat.  
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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 valakinek kérdése, véleménye az írásos beszámolókkal és a szóbeli kiegészíté-
semmel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása 

   
354/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 420/2016. (XI. 24.), 316/2018. (XI. 15.), 
320/2018. (XI. 15.), 326/2018. (XI. 22.), 333/2018. (XI. 
22.), 342/2018. (XI. 22.), 343/2018. (XI. 22.), 344/2018. 
(XI. 22.), 346/2018. (XI. 22.), 349/2018. (XI. 22.) sz. kt. 
határozatok végrehajtásáról, a polgármester és alpolgár-
mesterek két ülés közötti tevékenységéről valamint a tes-
tületi és bizottsági üléseken elhangzott bejelentésekre 
adott válaszokról szóló beszámolókat elfogadja.  
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében változáso-
kat lesz szükséges eszközölni.  
 
Javaslom a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a településképi rendelet elfogadásáról 
tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a 
rendelet-tervezet 14. § (2) ee) pontját az alábbiak szerint javasolja elfogadni: „új 
járdaszakasz építésére vagy a meglévő járdafelület felújítására nem használható „szórt” 
jellegű építőanyag.  
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P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is a javasolt mó-
dosítással együtt javasolja a rendelet-tervezetet elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, annak javasolt 
módosításával együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 

26/201. (XII. 18.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
a településkép védelméről. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.  

 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének el-

fogadása  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv  

  polgármester  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztésben írt határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 2019. évi munkatervet azzal a módosítás-
sal elfogadni, hogy a novemberi és a decemberi üléseknél az előterjesztő csak polgár-
mesterként szerepeljen.  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki a határozati javaslatot a fentiek alapján, 
mellékletével együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Munkaterv 2019. évi elfogadása 
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355/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2019. évi munkatervét a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: Értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 

Szénási István alpolgármester megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Jelenlévő 

testületi tagok létszáma 9 fő.  

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A köztisztviselők teljesítmény-követelményei 

alapját képező kiemelt célok meghatározása  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztésben írt határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot mellékletével együtt el-
fogadja, 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: Teljesítménykövetelmények köztisztviselők részére  
 

356/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban fog-
lalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi teljesít-
ménykövetelményei alapját képező kiemelt célokat a hatá-
rozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Polgármester és a bizottsági elnökök éves be-

számolója az átruházott hatáskörök gyakorlásá-
ról, tevékenységükről, beszámoló az önkor-
mányzati társulásban végzett tevékenységről 

   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Varga Gusztáv polgármester 

          önkormányzati bizottságok elnökei 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság mind-
két határozati javaslatot javasolja elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja mind-
két határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Átruházott hatáskörökről beszámoló 
 

357/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a polgármester és a bizottságok átruházott hatás-
körben 2018. évben hozott döntéseiről szóló beszámolóit 
megtárgyalta és azokat elfogadja. 
 

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

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Társulásban végzett tevékenységről beszámoló  
 

358/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a polgármesternek a Dél-Békési Kistérség Több-
célú Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámo-
lóját megtárgyalta, azt elfogadja. 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: A 8. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely „A 
Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai intézményének infrastrukturális fejleszté-
se” megnevezésű beruházás (Petőfi u-i óvoda) közbeszerzési eljárásának ajánlattételi 
felhívásáról tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság mind-
két határozati javaslatot, mellékletével együtt javasolja elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja mind-
két határozati javaslatot, mellékletével együtt elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Átadom a szót Sóki Zoltán műszaki irodavezetőnek.  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Minden egyes közbeszerzési eljárásunkat a pályá-
zat keretében a Kincstár ellenőrizni fogja. Kedden délután megküldte a Kincstár az el-
lenőrzés eredményét és jóváhagyólag támogatta a közbeszerzési eljárást. Ez azt jelenti, 
hogy december 11-én a nappali szociális projektünknek az építési szerződése hatályba 
lépett. Az építési naplókat a két épületre megnyitottam, a holnapi napon a munkaterület 
átadás-átvétele is megtörténik.  
Az ellenőrzés megállapította, hogy semmilyen jogszabálysértés nem történt az eljárásá-
ban. Viszont az Uniós ellenőrzések tapasztalatai alapján különböző ajánlásokat tett a 
Kincstár. Ezeket megküldtük a két közbeszerzési szakértőnek, ezt elfogadva kértek ap-
róbb módosításokat ezekben az ajánlattételi felhívásokban, amely ebben illetve a követ-
kező előterjesztésben található.  
Az egyik fontos változás az lenne, hogy az ajánlattételi felhívásban nem jelenik meg a 
becsült érték. A Kincsár illetve az Unió szerint ez egy árfelhajtó hatású is lehet. Bár a 
jelenlegi helyzetben ez pontosan egy ármérséklő hatással bír, de fogadjuk el az állás-
pontjukat. Kimaradna a becsült érték meghatározása az eljárásból.  
A másik, a késedelmi kötbérnek a mértéke, amely 0,2 % volt az eljárásban, minimum 
0,3 %-ot javasol a Kincstár. Így 0,4 %-ra javasolja megemelni a közbeszerzési szakértő, 
ezzel már megfelelünk a Kincstárnak is és ez az önkormányzat érdekeit jobban fogja 
képviselni.  
A következő változás, a bírálati szempontoknál két szempont szerepelt, 70 % az ajánlati 
ár, 30 % pedig a közreműködő műszaki szakember többletmunka tapasztalata. Ezt a 
Kincstár maximum 20 %-ra javasolja levinni és behozni egy újabb szempontot, harma-
dik szempontként. Erre a közbeszerzési szakértők egyöntetűen a plusz jótállási időt ja-
vasolják és ez 10 %-os súlyszámmal jelenne meg az értékelésben.  
Ennyi változás lenne a közbeszerzési ajánlattételi felhívásban a kiküldötthöz képest.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel kérdés, vélemény nincs, az 1. sz. határozati javaslat és melléklete elfogadásáról 
név szerinti szavazást kell tartani.  
 
Kérek minden képviselőt, szíveskedjen a határozati javaslatról a fentiek szerint elhang-
zott módosítás alapján, szavazni.  
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A név szerinti szavazás eredménye a következő: 
 
Varga Gusztáv  „igen” 
Csepreghy Elemér  „igen” 
Szűcs Judit „igen” 
Kálmán András „igen” 
Havancsák Piroska  „igen” 
Sütő Lajos  „igen” 
Papp Zoltán  „igen” 
Szénási István  „igen” 
Zábrák Istvánné  „igen” 
 
A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Óvoda Petőfi u. felújítására ajánlattételi felhívás  
 

359/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 kódszámú, „A 
Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai intézményé-
nek infrastrukturális fejlesztése”  megnevezésű építési be-
ruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 
megindításáról dönt. 
 
A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi 
felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az aláb-
bi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 
1. Deta-Ép Épületszervíz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 
26-32. (detaep@detaep.hu) 
2. Pronergy Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 12. 
(pronergyoffice@gmail.com) 
3. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. 
(bolem@globonet.hu) 
4. Bonag Kft. 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. 
(szabo.akos-sza@bonag.hu) 
5. Agrippa Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Nádtető u. 20. 
(info@agrippakft.hu) 
6. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. 
(Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.) 
(maxicargokft@gmail.com) 
7. Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, 
Szilády Áron u. 5-7. (szatmari.karoly@bamsz.hu) 
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Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok 
összeállítását, az eljárás megindításához szüksé-
ges, nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését, 
rendelkezésre állását követően haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 
              Közbeszerzési szaktanácsadó 

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

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Óvoda Petőfi u. külső homlokzati hőszigetelés beépíthetősége miatti telealakí-

tás  
 

360/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 kódszámú, „A 
Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai intézményé-
nek infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű építési be-
ruházás megfelelő műszaki színvonalú megvalósíthatósága 
- külső homlokzati hőszigetelés beépíthetősége - miatt a 
szomszédos 415 hrsz. telekből legfeljebb 9 m2 földrészlet-
tel bővíteni kívánja az óvoda telkét. 
Köszönettel veszi a 415 hrsz. alatti telkek tulajdonosainak 
felajánlását a földrészlet átadására vonatkozóan.  
Meghatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási terv 
elkészítését rendelje meg a legkedvezőbb ajánlatot adó 
vállalkozótól. 
A telekalakítási tervek elkészíttetésére és a térképi, tulaj-
donosi változások ingatlan-nyilvántartásban történő átve-
zetésére legfeljebb 100.000.- forintot biztosít a 2019. évi 
költségvetésében. 
Megbízza Dr. Bagdi László jogi képviselőt a földrészlet 
átadásával kapcsolatos szerződés elkészítésére, melynek 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: a megosztási vázrajzok elkészülését követően 

haladéktalanul 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely „A 
Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fejlesztése” megnevezésű beruházás (Tán-
csics u-i óvoda) közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívásáról tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
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Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot, mellékletével együtt javasolja elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ha-
tározati javaslatot, mellékletével együtt elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Átadom a szót Sóki Zoltán műszaki irodavezetőnek.  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A Dr. Simon Piroska közbeszerzési szaktanácsadó 
által elkészített ajánlat több mindenben megfelelt a Kincstár kívánalmainak. Egyedül a 
súlyozott értékelési szempontokat kell átdolgozni az ajánlatában. Ott is 70 % és 30 % 
volt az értékelési szempont. A 30 %-ot megbontja, 20 % marad a többlettapasztalatra és 
10 % pedig a többlet jótállás vállalására. Ebben az ajánlati felhívásban csak ez az egy 
pont módosulna.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel kérdés, vélemény nincs, a határozati javaslat és melléklete elfogadásáról név sze-
rinti szavazást kell tartani.  
 
Kérek minden képviselőt, szíveskedjen a határozati javaslatról a fentiek szerint elhang-
zott módosítás alapján, szavazni.  
 
A név szerinti szavazás eredménye a következő: 
 
Varga Gusztáv  „igen” 
Csepreghy Elemér  „igen” 
Szűcs Judit „igen” 
Kálmán András „igen” 
Havancsák Piroska  „igen” 
Sütő Lajos  „igen” 
Papp Zoltán  „igen” 
Szénási István  „igen” 
Zábrák Istvánné  „igen” 
 
A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Óvoda Táncsics u. felújítására ajánlattételi felhívás  
 

361/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 kódszámú, „A 
Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fejlesztése”  
megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
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A Dr. Simon Piroska felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást a jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az aláb-
bi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 
1. Deta-Ép Épületszervíz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 
26-32. (detaep@detaep.hu) 
2. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. 
(bolem@globonet.hu) 
3. Bonag Kft. 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. 
(szabo.akos-sza@bonag.hu) 
4. HPQ Plus Kft. 6720 Szeged, Arany János u. 7. 
(peter.istvan@hpqkft.hu) 
5. GEKO Generál Kft. 1163 Budapest, Bábos u. 22. 
(hullmannotto@t-online.hu) 
6. Cs-Group Kft. 5940 Tótkomlós, Bartók Béla utca 2. 
(csgroupkft@gmail.com) 
7. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse ut-
ca 10. (szokess@freemail.hu) 
 
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

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

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 
             Közbeszerzési szaktanácsadó 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 17. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde üres álláshely betöltése kérelem tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot javasolja elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ha-
tározati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel kérdés, vélemény nincs, 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: Óvodában pedagógiai asszisztens álláshely betöltése  
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362/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvo-
da és Bölcsődében 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely 
betöltéséhez 2019. január 2-től határozott időre.  

     
Határidő: értelem szerint  

    Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Helyi Esélyegyenlőségi program öt évre szóló elfogadása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot mellékletével együtt javasolja elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztésben írt határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határoza-
ti 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: Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv 2019-2023. évre  
 

363/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Mezőkovácsháza Város Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját és Intézkedési tervet 2019-2023. évekre vonat-
kozóan a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
Felhívja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott Programot jutassa 
el a Helyi Esélyegyenlőségi fórum tagjainak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: A 15. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. folyószámla hitelének kezességvállalása 
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 mindkét határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot elfogadja, sza-
vazza meg.  

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. folyószámlahitel felvételhez hozzájárulás  
 

364/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárulását adja a Mezőkovácsházi Település-
gazdálkodási Kft. által az OTP Bank Nyrt-től 5 millió fo-
rint folyószámlahitel egy évre történő felvételéhez műkö-
dőképesség fenntartása céljából. A hitel végső lejárata: 
2019. december 31. 
 
A hitel visszafizetésének biztosítékául Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzata kezességet vállal. Az önkormány-
zat a kezességvállalását a hitel visszafizetésére a minden-
kori éves költségvetésében a kötelezettségek között szere-
pelteti.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalási megál-
lapodás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. 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: Településgazdálkodási Kft. folyószámlahitel kezességvállalási díj fizetése   
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365/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 5 
millió Ft-os folyószámla hitelének egy évre történő felvé-
teléhez vállalt önkormányzati kezességhez, a kezességvál-
lalással biztosított összeg (5.000.000.-Ft tőke és járuléka 
erejéig) után egyszeri 1%-os, összesen 50.000.-Ft kezes-
ségvállalási díjat állapít meg. A kötelezett a megállapított 
kezességvállalási díjat a folyószámla hitelszerződés meg-
kötését követő 30 napon belül köteles az Önkormányzat 
11733034-15344100 számú számlájára való átutalással 
megfizetni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatá-
rozat melléklete szerinti kezességvállalási díjról szóló 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  Pap Csaba Mihály ügyvezető 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságát 
azzal bízta meg a testület, hogy vizsgálja meg a Kft-nél az alkalmazotti létszámot, 
illetve a közfoglalkoztatottak díjazásának a kérdését.  
 
Átadom a szót Szekeres Lajos FEB. elnökének.  
 
S z e k e r e s   Lajos Felügyelő Bizottság elnöke: A FEB. elvégezte munkáját, két ülést 
is tartott ez ügyben. A Felügyelő Bizottság módosító javaslatot fogadott el, miszerint a 
gazdasági társaság 12 főnek juttatott 3.245.000 Ft összegű megbízási díj helyett, 
1.600.000 Ft-ot biztosítson a fenntartó erre a célra és amennyiben az ügyvezető további 
kifizetéseket akar eszközölni, úgy azt a saját bevétel terhére teheti meg. Nem 
létszámban, hanem forintálisan történt a módosító javaslat.  
 
Az ügyvezető úrnak volt még egy kérése, mely 2018. november 30. napi állapotot 
tükröz. Szerepel több testületi döntés: strand főépület, büfé felújítása 1,7 millió Ft, Fáy 
utcai játszótér felújítása 1.182.000 Ft, MÁV állomás működtetése 693.947 Ft, ipari 
területi bérlemények II. félévi díjai 606.504 Ft, reformátuskovácsházi volt Posta épület 
homlokzat felújítása 3167.630 Ft. Ezek az összegek még nem kerültek átutalásra a Kft. 
részére, de a munka el van végezve, így kéri a Kft. ügyvezetője, hogy ez kerüljön bele a 
Kft. eredményébe, végelszámoláskor. A Felügyelő Bizottság azt fogalmazta meg, hogy 
kéri a fenntartót, hogy a gazdasági társasága felé fennálló tartozásait lehetőségei szerint 
rendezze. Ennek teljes összege 4.506.000 Ft.   
 
Z a t y k ó    Attila költségvetési irodavezető helyettes: Ezek a számlák még nem 
kerültek kifizetésre az önkormányzat részéről, az év végi likviditási gondjaink okozták 
mindezt, de törekszünk rá, hogy ezt megoldjuk.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: 30 millió Ft-ra van beadva a rendkívüli működési 
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támogatásra vonatkozó kérelmünk. Ennek az elbírálásáról még nincs tudomásunk. 
Illetve az iparűzési adó feltöltések most vannak folyamatban.  
A Felügyelő Bizottság megfogalmazta javaslatát. Ezzel a januári testületi ülésünkön, a 
költségvetés tárgyalásakor fogunk foglalkozni. Ennek az ajánlásnak megfelelően 
készítse el a Kft. az Üzleti tervét.  
 
Z a t y k ó    Attila költségvetési irodavezető helyettes: A számlázását eszközölni kell, 
ezt követően a Kft-nek az utolsó két hónapra ki nem fizetett finanszírozását még 
csökkenteni lehet, illetve a bevett gyakorlat alapján a Kft. hogyha magas eredményt 
generál év végére, akkor azt az önkormányzat elvonja.  
 
S z e k e r e s   Lajos Felügyelő Bizottság elnöke: Ez elhangzott a Felügyelő Bizottság 
ülésén, de arról nem döntöttünk, hogy az önkormányzatnak nem kell fizetnie. Amikor 
tárgyaltuk a Kft. III. negyedéves üzleti tervét, akkor az önkormányzati támogatás 72,7 
%-on állt. Év végéig rendelkezésére áll a Kft-nek 7 millió Ft, ez volt november 20-án. 
Tehát hogyha nem is kerül kifizetésre, de az eredményébe kerüljön bele.  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 22. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Településgazdálkodási  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.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, 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: Településgazdálkodási Kft. megbízása kőzúzásra  
 

366/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete kőzúzás céljára 600.000,- Ft + Áfa (bruttó: 
762.000,- Ft) összeget biztosít az általános célú tartalék 
terhére.  
Egyúttal megbízza a Mezőkovácsházi Településgazdálko-
dási Kft-t, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a kőtörést 
bonyolítsa le.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelé-
sével.  
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba Ügyvezető 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli 4. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a Közmunkaprogramok végrehajtása tárgyában megkötött megállapodás jóváha-
gyásáról tárgyában készült.  
 
Az elmúlt években is az önkormányzat járási startközmunka programját a MEZTEP 
Kft-vel kötött együttműködési megállapodás alapján látta el. Így kívánjuk folytatni to-
vábbra is. A korábbi megállapodás alapján elkészítettük a mostani tervezetet.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja mellékletével 
együtt, 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: Közmunka programok végrehajtására Megállapodás a Településgazdálkodási 

Kft-vel 
 

367/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Belügyminisztérium által nyújtott lehetőséggel 
élve a közfoglalkoztatási programok végrehajtásának biz-
tosítására a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-
vel 2019. március 1-től – 2020. február 29-ig terjedő hatá-
rozott időre megállapodást köt a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meg-
állapodás aláírására. 
 
Határidő: Megállapodás aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a Z1. jelű előterjesztés tárgyalását, mely a 
Kalocsa Róza Kft. ügyvezető pályázata tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot kiegészítette Jankó Erzsébet nevével és címével és ezzel javasolja elfo-
gadásra.  
Megköszöntök az ügyvezető asszonynak az eddigi munkáját.  
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A pályázatból a következő 3 dolgot szeretném kiemelni, ami tetszett mint újítás: nép-
tánccsoport létrehozása, szeretnék a minősített művelődési ház címet elnyerni és kórust 
szeretnének létrehozni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is a fentiek alap-
ján javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot kiegészíteni és elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Átadom a szót Jankó Erzsébet pályázónak.  
 
J a n k ó   Erzsébet pályázó: Tíz évvel ezelőtt álltam itt, akkor már 4 hónapja megbí-
zott vezetőként vezettem a Művelődési Központot. Ugyanolyan nagy lelkesedéssel állok 
most itt, bár volt nehéz időszak az életemben és a munkámban. Mezőkovácsházán 
1960-ban építették a Művelődési Házat. Elődöm Arnóczki József 17 évig vezette a Mű-
velődési Központot. Célom az, hogy legalább ennyi ideig vezethessem a Kalocsa Róza 
Kft-t. Büszkeségem az, hogy három évvel ezelőtt megkapta méltó nevét az intézmény.  
2018-ban 10. alkalommal rendeztük meg a Fürdőfesztivált, a Mozdulj Kovácsháza! 
rendezvényt 5 alkalommal rendeztük úgy hogy több napos volt. A Majálist jó néhány 
éve szervezzük, amin több mint 400-an vesznek részt. A Kovácsházi Napokat az idén 
23. alkalommal szerveztük meg, ebből 11 évet én koordináltam. A mezőkovácsházi vá-
rosi karácsony rendezvénysorozatot is mi fogtuk össze.  
Mindenkinek megköszönve az elmúlt 10 éves támogatását kívánok kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot a bizottságok javaslata 
alapján 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: Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetői megbízása 
 

368/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság alapítója a pályázati eljárás 
eredményeként a gazdasági társaság ügyvezetőjének Jan-
kó Erzsébet Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 54/B. 1/A. 
szám alatti lakost választja meg, 2018. december 19-től. A 
megbízatás határozott időre, 2023. december 18-ig szól. 

 
Az ügyvezető munkakörét napi 8 órában látja el, személyi 
alapbérét havi bruttó 341.000 Ft-ban határozza meg. 
Az ügyvezető a társaság munkavállalói felett a munkálta-
tói jogkört gyakorolja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
munkaszerződés aláírására és a cégbírósági eljárás lefoly-
tatására. 
  
Határidő: a munkáltatói intézkedések és a cégbírósági eljá-

rás kezdeményezésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 7. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a Hi-
vatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn túli házasságkötésnél és bejegyzett élet-
társi kapcsolat létesítésénél alkalmazott díjtételekről szóló rendelet módosítása 
tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a ren-
delet-tervezetet elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolat-
ban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 

27/201. (XII. 18.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
a Hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn túli há-
zasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésé-
nél alkalmazott díjtételekről szóló 17/2017. (IX. 26.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.  

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 10. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Hősök tere 4-6 ingatlan vagyonkezelésbe adott ingatlanrészének közös költségei viselé-
séről szóló együttműködési megállapodás tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot mellékletével együtt javasolja elfogadni.  
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P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztésben írt határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot mellékletével együtt el-
fogadja, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Hősök tere 4-6. ingatlan (Pedagógiai Szakszolgálat) közös költségeinek viselé-

se 
 

369/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

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

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 11. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely in-
gatlan megvásárlásra történő felajánlása tárgyában készült.  
 
Szakemberek szerint az ár túlzó, amiért ezt az ingatlant fel akarja ajánlani a tulajdonos. 
Ezért a 800 eFt-os árat javaslom elutasítani. Viszont kérem a testületet, hogy hatalmaz-
zon fel arra, hogyha olcsóbban, 300 eFt-ért, ami a szakértőnk szerint reális ár, megtud-
nánk vásárolni, akkor tárgyalásokat folytathassak az eladóval.  
 
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 mindkét határozati javaslatot elfogadni. Viszont egy új határozati javas-
latot fogalmaztunk meg, miszerint az önkormányzat jogi képviselője vizsgálja meg, a 
Petőfi u. - Deák u. sarkán bontásra kötelezett épület bontási végrehajtásának lehetősé-
gét, illetve ezen ingatlan, és a Kossuth-Petőfi utca sarkán fekvő ingatlan tulajdonjog 
megszerzésének lehetőségét.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
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Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot elfogadja, sza-
vazza meg.  

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Priskinné Ale Mária lakásfelajánlásának elutasítása  
 

370/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Priskinné Ale Mária tulajdonában lévő, 5800 
Mezőkovácsháza, 186/1 hrsz.-ú ingatlan megvételre törté-
nő ajánlattételével forráshiány miatt nem kíván élni. 
 
Határidő: a kérelmező tájékoztatására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. 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: Priskinné Ale Mária lakásfelajánlása ügyében tárgyalások lefolytatása  
 

371/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Priskinné Ale Mária tulajdonában lévő, 5800 
Mezőkovácsháza, 186/1 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 
300. 000 Ft. vételárat ajánl fel. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a tárgyalások lefolytatásá-
ra, megegyezés esetén az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
által javasolt 3. sz. 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: Petőfi-Deák u. sarkán épület bontási végrehajtása, Kossuth-Petőfi u. sarkán in-

gatlan tulajdonjog megszerzése 
 

372/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy 
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vizsgálja meg, a Petőfi u. - Deák u. sarkán bontásra köte-
lezett épület bontási végrehajtásának lehetőségét, illetve 
ezen ingatlan, és a Kossuth-Petőfi utca sarkán fekvő ingat-
lan tulajdonjog megszerzésének lehetőségét. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott 
egy olyan javaslat, hogy ne legyen átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, melyet a bi-
zottság nem fogadott el. Viszont a rendelet-tervezetet a 4. § törlésével fogadtuk el. 
Megszavazás után elmondta a költségvetési irodavezető, hogy a teljes paragrafust nem 
kellene törölni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Én is konzultáltam a kollégákkal és a 4 § első monda-
ta arról szól, hogyha központi bérintézkedés lesz akkor a magasabb bért szeretnénk kifi-
zetni. Ha a 4. § kitöröljük, akkor az azt jelenti, hogy a tavalyi alapján fizethetünk csak.  
 
Javaslom a 4. § második mondatának a törlését. Így kérem a rendelet-tervezet elfogadá-
sát.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 

28/2018. (XII. 18.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
az átmeneti gazdálkodásról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.  

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását, mely A 
DAREH Önkormányzati Társulással kötendő feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
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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 az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot mellékletével együtt el-
fogadja, 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: DAREH Társulással feladat-ellátási szerződés kötése  
 

373/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete - mint a Társulás tagja - a Délkelet-Alföld Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulással (5900 Orosháza, Szabadság tér 
4-6.) feladat-ellátási szerződést köt a hulladékgazdálkodási 
közfeladatok ellátására. 
 
A feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Határidő: szerződés aláírására: haladéktalanul 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 14. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
folyószámlahitel felvétele 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 valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, 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: Folyószámlahitel felvétele  
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374/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az OTP Bank Nyrt-től folyószámlahitel felvételé-
ről dönt az alábbiak szerint: 
 
- Az ügylet megnevezése: éven belüli folyószámla hitel 
- Összege: maximum 45.000.000,- Ft 
- A hitel törlesztése: számlára érkező jóváírásokkal folya-
matosan,  
- A hitel végső lejárata: 2019. december 31. 
- A hitel biztosítéka: az Önkormányzat költségvetése. 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan 
megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel fu-
tamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen 
szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségei-
nek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fede-
zet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés 
fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a köz-
ponti támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, 
illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fo-
gadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az ön-
kormányzat fizetési számlájára átvezesse. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járu-
lékai visszafizetéséért és a mindenkori éves költségvetésé-
be történő betervezéséért.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételei-
ben történő megállapodásra és a hitelszerződés aláírására. 
 
A folyószámlahitel kamatára, és a szerződéskötéshez kap-
csolódó egyéb költségekre 2.500 eFt kerüljön betervezésre 
a 2019. évi költségvetésben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 16. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. üzletrészének felajánlása 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 mindhárom határozati javaslatot elfogadni.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot elfogadja, sza-
vazza meg.  

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: EU-s Társadalmi Célú Kft-ben Nagykamarás üzletrészének felajánlása 
 

375/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy Nagykamarás Község Önkor-
mányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-
ben lévő 75. 000 Ft névértékű tulajdonrészét nem kívánja 
megvásárolni. 

                
Határidő: tájékoztatás azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. 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: EU-s Társadalmi Célú Kft-ben Battonya üzletrészének felajánlása  
 

376/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy Battonya Város Önkormányzata 
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben lévő 
75. 000 Ft névértékű tulajdonrészét nem kívánja megvásá-
rolni.                

 
Határidő: tájékoztatás 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 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: EU-s Társadalmi Célú Kft-ben Kaszaper üzletrészének felajánlása 
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377/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy Kaszaper Község Önkormányza-
ta Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben lévő 
75. 000 Ft. névértékű tulajdonrészét nem kívánja megvá-
sárolni. 
 
Határidő: tájékoztatás azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 18. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-ben való üzletrészre vonatkozó elő-
vásárlási jog 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 valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, 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: Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben Gádoros üzletrészének felaján-

lása 
 

378/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Gádoros Nagyközség Önkor-
mányzata által értékesíteni kívánt Csongrád Megyei Tele-
püléstisztasági Nonprofit Kft-ben lévő 100.000 Ft névér-
tékű tulajdonrész vonatkozásában nem kíván élni elővásár-
lási jogával. 

 
Határidő: tájékoztatás azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 19. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
GDPR adatvédelmi feladatok ellátása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-



 27 

tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén el-
hangzott kérdésként, hogy a közelben nem volt-e olyan ajánlattevő, akitől lehetett volna 
kérni ajánlatot. Jegyző asszonyék megkerestek közelben lévő ajánlattevőket, de ők nem 
vállalták. A környező önkormányzatoktól érdeklődtek, és olyanoknak küldték ki az 
ajánlatot, akiről referenciát kaptak.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, 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: Hanganov Kft-vel szolgáltatói szerződés kötése adatvédelemre  
 

379/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy 2019. január 1. napjától 2 éves 
határozott időtartamra szolgáltatói szerződést köt adatvé-
delmi tisztviselői feladatok ellátására az önkormányzatnál 
és intézményeinél (Mezőkovácsházi Polgármesteri Hiva-
tal, Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, Mezőkovácsházi Négy 
Évszak Óvoda és Bölcsőde) a legkedvezőbb árajánlatot 
adó Hanganov Kft-vel (székhely: 2730 Albertirsa BA-KO 
utca 6.)  
 
A szolgáltatás díját az Önkormányzat mindenkori költség-
vetésében tervezi. 
 
A szolgáltatási szerződés aláírására felhatalmazza a pol-
gármestert.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 20. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
közbeszerzési vizsgálatban közbeszerzési szakértő eseti megbízásáról tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
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ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, 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: Dr. Domján Ákos részére közbeszerzési szakértői díj megfizetése  
 

380/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 kódszámú, „A 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsí-
tése” megnevezésű pályázatban keletkezett közbeszerzési 
szakértői feladat ellátásáról szóló - dr. Domján Ákos köz-
beszerzési szakértővel kötendő - megbízási szerződés alá-
írására felhatalmazza a polgármestert. A szakértői díj meg-
fizetésére 200.000.- forintot biztosít az általános célú tarta-
lék terhére. 

 
Határidő: közbeszerzési szakértő tájékoztatására és szer-

ződéskötésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 21. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Testvér- települési programok és együttműködések című pályázat tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, 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: Testvér-települési programokra és együttműködésekre pályázat benyújtása 



 29 

 
381/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot nyújt be a TP-KP-1-2019/1 kódszámú, 
"Testvér- települési programok és együttműködések" című 
pályázati felhívásra. A "Kulturális hagyományok ápolását 
célzó nemzetiségi találkozó megvalósítása, azaz a határon 
túli magyarokkal való kapcsolatok erősítése” megnevezé-
sű pályázat összköltsége 2.000.000.- Ft. 
Az igényelt támogatás: 2.000.000.- Ft (100,00 %). 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat be-
nyújtásával.  
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. december 18. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett felhívá-
sokra tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javas-
latot az alábbiak szerint javasolja elfogadni: az „eszközbeszerzésre” szó helyett a „fel-
újításra”szó elfogadását javasolja.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot a bizottság által java-
solt módosítással 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: Fürdő és kemping felújítására pályázat benyújtása  
 

382/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a LEADER helyi akciócsoportok által meghirde-
tett helyi felhívások keretében 1. célterület VP6-19.2.1.-
49-12-17 kódszámon a Borostyán Kemping és Strandfürdő 
felújítására pályázat benyújtásáról dönt.  
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A pályázat összköltsége 9.997.086 Ft, melynek 10 %-os 
önerejét, bruttó 1.000.000. Ft-ot a fejlesztési célú tartalék 
terhére biztosít.  
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a pá-
lyázati dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a delegált tagok megválasztása tárgyában készült.  
 
Az önkormányzatunk tagja két önkormányzati társulásnak, a Dél-Békési Kistérség 
Többcélú Társulásnak és a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak. A Képviselő-testület az önkormányzati 
társulások társulási tanácsaiba az önkormányzat képviseletére, a jogszabály alapján ta-
gokat delegált. Mindkét társulási tanácsba első helyen jómagam, akadályoztatásom ese-
tén pedig Csepreghy Elemér alpolgármester úr lett delegálva. Azonban mindkettőnk el-
foglaltsága elég szoros, így előfordul, hogy egyikünk sem tud részt venni a társulási ta-
nácsban. Ezért szükséges, hogy kettőnk együttes akadályoztatása esetére is válasszunk 
delegált tagot az önkormányzati érdekek képviseletére. Tekintettel arra, hogy a DAREH 
az önkormányzatok hulladékgazdálkodással összefüggő szakmai jellegű feladatainak 
végzésére jött létre, így javaslom, hogy Sóki Zoltán műszaki irodavezetőt delegáljuk a 
tanácsba. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába Szénási Ist-
ván alpolgármestert javaslom delegálni. 
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot elfogadja, sza-
vazza meg.  

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: DAREH Tanácsba Sóki Zoltán műszaki irodavezető delegálása 
 

383/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálko-
dási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társu-
lás Társulási Tanácsába 2019. január 1. napjától Varga 
Gusztáv polgármestert, akadályoztatása esetére Csepreghy 
Elemér alpolgármestert, együttes akadályoztatásuk esetére 
Sóki Zoltán műszaki irodavezetőt delegálja. 
 
Határidő: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálko-

dási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás értesítésére: azonnal 
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Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. 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: Társulási Tanácsba Szénási István alpolgármester delegálása  
 

384/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társu-
lási Tanácsába 2019. január 1. napjától Varga Gusztáv 
polgármestert, akadályoztatása esetére Csepreghy Elemér 
alpolgármestert, együttes akadályoztatásuk esetére Szénási 
István alpolgármestert delegálja. 
 
Határidő: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás érte-

sítésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely a 2019. évben megvalósítandó járási startmunka programok támogatása tárgyá-
ban készült.  
 
Már régóta elkezdtük a járási startmunkaprogramok előkészítését. Alpolgármester urak-
kal, MEZTEP Kft. ügyvezetőjével, a hivatal munkatársaival nyár óta foglalkozunk ezzel 
a kérdéssel. Most értünk el abba a fázisba, hogy a Belügyminisztérium kiadta azt az út-
mutatót, amely alapján a jövő évi igényeket be lehet terjeszteni. Probléma az, hogy ja-
nuár 7-ig be kell adni a pályázatot, addig nem tervezünk már testületi ülést. Ezért kér-
tem a kollégát arra, hogy a mostani ülésre készítse el ezt az előterjesztést.  
Többszöri egyeztetés után és a belügyminisztériumi útmutató alapján, 85 főt alkalmaz-
nánk a startközmunka programban, az eddigi 137 fő helyett. Három programelemben, a 
mezőgazdasági programban, a helyi sajátosságok programban és az úgynevezett szociá-
lis programban, amiben az összes többit, kettő kivételével, össze kellett vonni a Bel-
ügyminisztérium szerint.  
Arról kell döntenünk, hogy beadjuk a pályázatot és az önkormányzat vállalja az önrészt. 
Az önrész úgy alakul, hogy ha 15 főnél kevesebbet foglalkoztatunk, akkor ott nincs ön-
rész, fizet mindent az állam. 15-45 fő között pedig a dologi költségek 10 %-át kellene 
nekünk fizetni.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
K á l m á n   András képviselő: El tudom fogadni az előterjesztésnek azt a részét, hogy 
kerüljön felvételre az a 85 fő, induljon el a program. A legnagyobb összeg az a beruhá-
zási dologi költségeknek az összege lesz. Ha van rá mód és alkalom, és a testület elfo-
gadja, akkor január elején egy rendkívüli testületi ülés alkalmával üljünk össze, akkor 
még január 7-ig be tudnánk nyújtani a pályázatot.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Most csak az igény bejelentéséről döntenénk. Beje-
lentjük január 7-ig hogy 85 fővel, három programban keresnénk személyeket. Ezután 
elkezdődnek a tárgyalások, és utána a megállapodás tervezet kerül a testület elé.  
A szociális területen 110 eFt-ot adnak dolgozónként, semmi mást nem adnak. A helyi 
sajátosságok programban 130 eFt-ot adnak dolgozónként. Egyedül a mezőgazdasági 
programnál adnak 130 eFt-ot dolgozónként és 10 millió Ft értékben lehet eszközökre 
benyújtani támogatási igényt.  
Nem tartom annyira szükségesnek a januári rendkívüli testületi ülés megtartását. Nem 
vagyok benne biztos, hogy a kollégák tudnak-e kész tervezetet készíteni az idő rövidsé-
ge miatt a 10 millió Ft-ról.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Január első hetében a tudásom akkor sem lesz több. Kálmán 
András képviselőnek nyilván vannak ötletei. Ő részt vesz az előkészítő munkálatokban?   
 
K á l m á n   András képviselő: Elfogadom a felkérést, élnék vele. Ha január 7-ig en-
nek a programnak be kell mennie, nekünk a két ünnep között már ezen dolgozni kell. 
Azért kértem haladékot, mert nagyon sok olyan tételről a testület nem tud, amit szá-
mokkal alá tudnánk támasztani. Mennyi belterületi út fog kátyúzódni, mennyi járdahá-
lózatot fogunk felújítani stb.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a hatá-
rozati javaslatot azzal a kiegészítéssel elfogadja, hogy a Képviselő-testület felkéri Kál-
mán András tanácsnokot a pályázat benyújtásának előkészítő munkálatában való részvé-
telre, 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: Startmunkaprogram támogatása 2019. évi 
 

385/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. évben megvalósítandó közfoglalkoztatási 
járási startmunka programok kérelmeinek benyújtását tá-
mogatja, továbbá pozitív elbírálás esetén biztosítja a szük-
séges önerőt.  
 
A Képviselő-testület felkéri Kálmán András tanácsnokot a 
pályázat benyújtását előkészítő munkában való részvétel-
re. Valamint felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok 
benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásával. 
 
A programok működtetéséhez szükséges önerő kerüljön 
betervezésre a 2019. évi költségvetésbe.  
 
A pályázatok benyújtását követően készüljön részletes tá-
jékoztató a Képviselő-testület számára. 
 
Határidő: pályázat benyújtására: értelem szerint, tájékozta-
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tásra: pályázatok benyújtását követően  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Cso-
portos jogi fellépési javaslat a CYEB Energiakereskedő Kft. egyoldalú villamos energia 
áremelés tárgyában készült.  
 
Az Önkormányzat a Sourcing Hungary Kft. által lefolytatott villamos energia beszerzési 
eljárás eredményeképpen, kereskedelmi szerződést kötött a pályázaton nyertes CYEB 
Energiakereskedő Kft-vel. A Sourcing Hungary Kft. a pályázatot fix egységáras szol-
gáltatásra írta ki, a kereskedő elfogadva a pályázati feltételeket arra adott ajánlatot, ille-
tőleg arra kötöttünk érvényes szerződést velük. A kereskedő a szerződésünk aláírását 
követően egyoldalúan módosította a szerződésben vállalt energiaárakat. 
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, 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: CYEB Energiakereskedő Kft. jogellenes áramemelése elleni csoportos fellépés  
 

386/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy élni kíván a csoportos jogi fellé-
pés lehetőségével a CYEB Energiakereskedő Kft. jogelle-
nes, egyoldalú villamos energia áremelésével. 
Ügyvédi megbízási szerződést köt Dr. Földvári László 
Ügyvédi Irodával (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 
39.) képviseli Dr. Földvári László a mellékelt ügyvédi 
megbízási szerződés tartalma szerint. Megbízza Varga 
Gusztáv polgármestert az ügyvédi meghatalmazás aláírá-
sára. 
 
Határidő: értelem szerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
B E J E L E N T É S E K  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén több 
bejelentés is elhangzott, melyek közül egy párat kiemelnék.  
A templomkertnél a body terem látogatói autóval közlekednek és már azt a szép keretet 
tönkre teszik.  
A járási hivatalnál történő behajtás elég kaotikus a helyzet. Fel kellene festeni egy for-
galomtól elzárt sávot.  



 34 

A III. sz. óvodának a környezetében a fűtés szabályait nem tartják be, olyan anyagot is 
égetnek, amelyeket nem volna szabad és nagyon rossz a levegő.  
Vannak a belvárosban olyan parkolók, amelyeknél a közlekedés lassan balesetveszé-
lyes. Véleményünk szerint ezt a vállalkozóknak kellene megoldani.  
 
Van-e valakinek bejelentése?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Fotókat tegnap reggel tudtam készteni arról a füstáradatról, 
amely minden reggel fogad bennünket az óvodánál.  
Ezen az ülésen kellett volna tárgyalnunk a könyvtár vezetőjének a bérét.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A költségvetést érintő kérdéseket januárban fogjuk 
tárgyalni.  
A füstről készült fotókat kérném Sóki Zoltán műszaki irodavezetőnek eljuttatni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Tegnap kitették a sárga kukákat, de a szemetet nem 
vitték el.  
Lakossági kérdés: azon a felületen ahol eddig látható volt a testületi ülés közvetítése, 
most nem lehet látni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A hulladékszállítás időpontjáról mi adtunk téves tájé-
koztatást.  
 
Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a Képviselő-testület nyílt ülését 15 óra 18 
perckor bezárom és zárt üléssel folytatjuk.   
 
 

K.m.f. 
 
 
Varga Gusztáv  Dr. Szilbereisz Edit 
  polgármester             jegyző 
 
 
 
 
 

Zábrák Istvánné 
jkv. hitelesítő 

 


