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1/2019. sz. kt. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 

23-án 13 óra 30 perces kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv  polgármester 

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

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit   jegyző 

Szabóné Faragó Julianna  aljegyző  
   Ágostonné Dohányos Ivett  költségvetési irodavezető 
     
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző asz-
szonyt, Aljegyző asszonyt és Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőt.   
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjainak létszáma 9 fő, a jelenlévő képviselők 
létszáma: 9 fő.  
 
A Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy az ülés megkezdése előtt kiadott 

� a díszsírhely adományozása, 
� településnév használatához való hozzájárulás 

tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.  
  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele  
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1/2019. (I. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  
� a díszsírhely adományozása, 
� településnév használatához való hozzájárulás 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-
testület jelen ülése napirendjére vette.  

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a fentiek szerint kiegészített napirendi 
pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület.  
 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

2/2019. (I. 23.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. január 23-i rendkívüli ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el:  

  
1.) Előterjesztések 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az 1. sz. előterjesztés megtárgyalását javaslom, mely 
„a köztisztviselők kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása” tárgyában készült.  
 

Jelenleg a költségvetési törvény szerinti illetményalap összege 38.650 Ft. Önkormány-
zatunk saját hatáskörében megemelte, erre a jogszabály lehetőséget adott 42.515 Ft-ra. 
Ez a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalóknál 10 %-os béremelést jelentett. 
A középfokú munkavállalók esetében a garantált bérminimum még mindig meghaladja 
az illetményalappal kiszámolt összeget. Ezek rendezésére az önkormányzatunk szintén 
biztosított forrásokat. Az előterjesztésből látható, hogy 2017-hez képest az idei bérmi-
nimummal számolva is a középfokú végzettségű dolgozóink béremelkedése meghaladja 
a 20 %-ot. 2019-ben lehetősége nyílik az önkormányzatoknak, hogy legalább 20 %-kal, 
azaz legalább 46.380 Ft-ra emeljék az illetményalapot. Önkormányzatunk az elismert 
hivatali létszám, amely 22,35 fő béremelésére szánt összeg 90 %-ra jogosult. Ez csak-
nem 17 millió Ft. A pályázat benyújtási határideje január 25-e.   
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatát 
ismertetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előter-
jesztésben írt mindkét határozati javaslatot elfogadni.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. 
sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Illetményalap megemelése  
 

3/2019. (I. 23.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy az önkormány-
zat vállalja, hogy 2019. január 01-től az illetményalap mérté-
két a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L. törvény 60. § (1) bekezdésében rögzített 38.650 Ft-hoz ké-
pest 20 %-kal emelt összegben, azaz 46.380 Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Köztisztviselők kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtá-

sa  
 

4/2019. (I. 23.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mel-
léklet I. 12. pontja alapján pályázatot nyújt be köztisztviselők 
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. 
 
Határidő: 2019. január 25. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely 
„A munkaterv módosítása” tárgyában készült.  
 
Az ASP bevezetéssel jól lehetett látni a kezdeti időszakban, hogy nagyon sok munkát ad 
az apparátus minden tagjának, de különösen a költségvetési irodán dolgozóknak. Jelez-
ték a kollégák, hogy nehézséget okozna nekik a mostani csütörtöki ülésre elkészíteni a 
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költségvetési rendelet tervezetét. Javaslom az, hogy január 24-i ülésünk időpontját janu-
ár 31-i időpontra módosítsuk.  
 
Átadom a szót Papp Zoltán képviselőnek. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A január 31-i ülésünkre vizsgálja meg az apparátus, hogy 
van-e akadálya annak, hogy a februári testületi ülés időpontját is egy héttel eltoljuk. A 
február 21-i időpont nekem nem lenne jó.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta, kérem javaslatát ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az elő-
terjesztésben szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kér-
dése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Munkaterv módosítása  
 

5/2019. (I. 23.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint módosít-
ja:  
A januári soros ülés időpontját 2019. január 24. napjáról 
2019. január 31. napjára helyezi át.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A szóbeli 1. sz. előterjesztés megtárgyalását javas-
lom, mely a „A díszsírhely adományozása” tárgyában készült.  
 
Megrendüléssel értesültünk arról, hogy Bíró Vilmos, aki nagy szerepet játszott 
Mezőkovácsháza életében, 2019. január 21. napján, életének 76. évében hosszú beteg-
ség után elhunyt. 
 
Kérem, hogy tiszteletünk jeléül 1 perc néma felállással adózzunk emlékének. 
 
Rendeletünk, amely szabályozza a díszsírhely adását, úgy rendelkezik, hogy két esetben 
adhatunk. Az egyik esetben akkor adhatunk, amikor a Mezőkovácsháza Város 
Díszpolgára hunyt el és kéri a hozzátartozó a díszsírhely adományozását. A másik 
esetben, hogyha valaki kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, tevékenységet 
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folytatott, képviselői ajánlásra a testület ezt a lehetőséget odaítéli. Szénási István 
alpolgármester úr fordult hozzánk előterjesztést készítsünk, hogy díszsírhelyet 
adományozzunk Bíró Vilmosnak.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Az előterjesztésben nagyon szépen meg van fo-
galmazva Bíró Vilmos életútja, amely alapján indokolt a díszsírhely adományozása.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Átadom a szót Papp Zoltán képviselőnek. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: Köszönöm az előterjesztést és a megnyilvánulásokat az 
egész család nevében. Szeretném kérni személyes érintettségem miatt a szavazásból va-
ló kizárásomat.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kérem, aki azzal egyetért, hogy Papp Zoltán képvise-
lő társunkat személyes érintettsége miatt, kizárjuk a szavazásból, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 6 nem szavazattal – a javaslatot nem fogadta 
el: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: 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: Díszsírhely adományozása néhai Bíró Vilmos részére   
 

6/2019. (I. 23.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről 
szóló 15/2008. (VI. 30.) ÖR. sz. rendeletének 11. § (4) be-
kezdésének b) pontja alapján díszsírhely adományozásáról 
dönt néhai Bíró Vilmos részére.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 2. sz. előterjesztés megtárgyalá-
sát, mely a „településnév használatához való hozzájárulás” tárgyában készült.  
 
Az önkormányzati jelképek meghatározásáról és azok rendjéről szóló rendeletünk az 
alábbiak szerint rendelkezik a városnév használatáról: 
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„Mezőkovácsháza városnév, Reformátuskovácsháza településrész neve, ezek bármilyen 

rövidített, toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott formái, mint elektronikus le-

velezési cím, vagy internetes honlapcím használatára kizárólag a város önkormányzata 

jogosult.” 

 
A Kovácsházi Kézműves Kör hagyományőrző, művészi tevékenysége olyan kulturális 
értéket jelent településünk életében, amelyre büszkék lehetünk. A bejegyzéshez a Gyu-
lai Törvényszék kéri, hogy a kovácsházi szó használata miatt önkormányzatunk adjon 
hozzájáruló nyilatkozatot.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Átadom a szót Papp Zoltán képviselőnek. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: Nekünk van olyan cégünk, hogy „Mezőkovácsházi Új Al-
kotmány Kft.” amelynek az e-mail címe „mkhazikft”. Ilyen esetben mi a teendőnk?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A rendelet módosításra kerül és majd akkor kellene 
nyilatkozni erről.  
 
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: Kovácsházi Kézműves Kör „Mezőkovácsháza” névhasználata  
  

7/2019. (I. 23.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kovácsházi Kéz-
műves Kör (székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 
63.) egyesületi nevében Mezőkovácsháza város nevét, rövidí-
tett, toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott formá-
ját használja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozzájáruló nyilatko-
zatot aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
B e j e l e n t é s e k   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek bejelentése?  
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S z ű c s     Judit képviselő: Örvendetes, hogy elkezdték a lámpatestek cseréjét. Vi-
szont, ahogy Alpolgármester úr is mondta, hogy a csere után két órával jó néhány lám-
patest nem égett. Kihez kell ez ügyben fordulni?  
 
Azt szeretném kérni, hogy minden olyan rendezvény meghívója legyen olyan színvona-
lú, mint amilyen a rendezvény rangja. Az én Buci Maci csoportom évzáró meghívója 
ennél különb. Ezt a Megyei Hírlap küldte? 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Magát a formát lehet, hogy a Megyei Hírlap küldte. 
A méretet illetve a zsugorítást lehet, hogy a Kalocsa Róza Kft. csinálta. 
 
S z ű c s    Judit képviselő: Nyílván a Megyei Hírlapnak nem szólhatunk, de nem na-
gyon tudom elképzelni, hogy ezt ő küldte. 
Nem a szerkesztéssel van a problémám, hanem az A/5-nél kisebb papírral. Ez gyalázat a 
véleményem szerint. Amennyiben mi tehetünk róla, akkor tegyünk érte, hogy a rendez-
vény színvonalához, rangjához méltó meghívókat küldjünk szét, mint amilyet augusztus 
20-án szokott a hivatal kiküldeni.  
 
A másik dolog, amit szeretnék bejelenteni. Miután személyesen is érintett vagyok eb-
ben, mindannyian tudjátok, hogy napokon belül bezárja kapuit a Pannon Lúd Kft. és kb. 
300 embernek és családjának az élete kerül más helyzetbe. Itt 300 ember körül 60 kb. 
olyan dolgozó van, akik alkalmazotti viszonyban vannak a Pannon Lúd Kft-vel. Nekik 
lesz olyan sorsfordító kérdés, hogy akkor amikor ez a vállalat megszűnik, milyen szer-
ződést írnak alá. Mivel érintett vagyok több információm van arról, mint nektek, és azt 
is látom, hogy a közösségi oldalon sokan támadják a Képviselő-testületet, hogy mit tett, 
és miért nem tett, hogy megakadályozza ezt a bezárást. Nyilván semmit nem tudtunk 
tenni a bezárás ellen. Viszont azt kérdezem Tőletek, Polgármester úrtól, hogy ennek a 
60 embernek tegnap előtt volt egy munkaügyi tájékoztatása, ahol egy munkajogász je-
len volt ezen a megbeszélésen. Azt mondta a Munkaügyi Központ vezetője, hogy 3 na-
pot kapnak majd arra, hogy azt a szerződést, amivel útjára bocsátják a dolgozókat aláír-
ják. De a felé tendál az egész történet, hogy azt szeretnék, ha közös megegyezéssel 
szűnne meg a szerződés. Nyilván utána járt ez a 60 ember annak, hogy nem hisznek a 
Kiss Úr ígéretének, hogy amennyiben aláírják ezt a közös megegyezéses szerződést 
megkapják a törvényes végkielégítést, felmentési időre járó juttatásokat, mert benne 
lesz minden a szerződésben, ne aggódjanak, de a közös megegyezés felé tendálnak. 
Mezőkovácsháza Városnak van egy jogásza, aki többször sikeresen képviselte a várost, 
és a Képviselő-testületet munkajogi ügyekben. Azt szeretném kérdezni, hogy adna-e a 
város jogásza jogi segítséget ennek a 60 embernek, hogy ebben a helyzetben mit te-
gyen? Tehetnénk egy gesztust és lehetnénk esetleg a közvélemény számára olyan hely-
zetben, hogy ennyit tudunk tenni, semmi többet.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: A lámpatestek ügyében Szénási Gábor ügyintéző az 
illetékes. Ezt ma már jelezni fogjuk felé, hogy vegye fel a kapcsolatot az itt lévő kivite-
lezőkkel, és járják be azt a szakaszt, ahol már cserélték és nem ég.  
 
A sportolók elismerésénél megfontoljuk, elnézésedet kérjük Képviselő asszony. Gya-
korlatilag ez a Megyei Hírlapnak a rendezvénye ő hívja meg a sportolókat, azokat az 
embereket, akiket kötelező. Mi azt kértük tőlük, hogy legyen ez Mezőkovácsházán a 
Sport Ünnepe. Utoljára ez 2000-ben volt utoljára Mezőkovácsházán. Mi pedig azt vál-
laltuk, hogy a meghívókat megcsináljuk. Ezeket a meghívókat mi készítettük, tehát je-
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lezni fogjuk a Kalocsa Róza Kft. felé, hogy legközelebb egy nagy rendezvényhez méltó 
meghívót készítsenek.  
 
A Pannon Lúd Kft-vel kapcsolatban nem olvastam a közösségi oldalon szereplő íráso-
kat. Mindannyian tudjuk, hogy egy vállalkozó üzemeltette a Pannon Lúd Kft-t. Maga 
Mezőkovácsháza, és a testület hálás lehet ennek a vállalkozónak, hogy ez a gyár itt mű-
ködött. Évente 40-50 millió Ft értékű iparűzési adót fizetett be, amivel például kipótol-
tuk az óvoda állami támogatását arra, hogy ilyen színvonalon és ennyi óvó nénivel mű-
ködhessen az óvoda.  
A szennyvíztelepünk gazdaságos működéséhez úgy járult hozzá, hogy az ő szennyvíz 
kibocsátásuk adja a Mezőkovácsháza szennyvíz kibocsátás két harmad részét. Változó 
létszámban a csúcsidőszakban kb. 300 mostanában inkább 100-140 dolgozónak adtak 
állást. Ennek fele az, aki közvetlenül a Pannon Lúd Kft-vel volt szerződésben a többi 
munkaerőpiaci közvetítő cégen keresztül jöttek ide. A Pannon Lúd Kft. míg működött 
jót tett Mezőkovácsházának.  
Két vagy három évvel ezelőtt tárgyaltunk a Kiss Úrral, a tulajdonossal, akkor már épült 
Mélykúton az az üzem, amelyről tudtuk, és a dolgozók is tudták, hogy amikor az az 
üzem megépül, akkor itt ez a fajta tevékenység megfog szűnni. Kiss Úr akkor azt az ígé-
retet tette, és úgy tudom, hogy most is azon dolgozik még, nem akarja eladni a telepet, 
hanem olyan vállalkozókat keres, vagy ő maga vállalkozik, hogy a telepen valamilyen 
élelmiszeripari tevékenység folyjon. Volt itt szó kacsaaprólék üzemről, csirkevágó híd-
dá alakítják át. Nyilván eddig még nem jutottak el. Bízom abban, hogy ez a rész is meg-
valósul. A leghatározottabban utasítsátok vissza az összes olyan bírálatot, ami azt su-
gallná, hogy nekünk bármi közünk van ehhez a dologhoz. Egy vállalkozó sok milliárd 
Ft-ot költött erre a gyárra is.  
Decemberben beszéltem Kiss Úrral, akkor azt mondta, hogy fog keresni és tájékoztatni 
fog engem. Sajnos erre a beszélgetésre a mai napig nem került sor, testületi ülés előtt is 
próbáltam hívni telefonon de nem vette fel.  
Két dolog van, amit tehetünk. Az egyik, hogy legjobban felkészülünk arra, hogy a Pan-
non Lúd Kft. bezárása ne okozzon Mezőkovácsháza Város életében súlyos gondokat. 
Ezért volt egy tanácskozásunk a bizottsági elnökökkel, alpolgármester úrral és a hivatal 
vezetőjével, a költségvetés kapcsán, hogy ott 30 millió Ft-tal csökkenteni fogjuk az 
iparűzési adó bevételnek az összegét. Tárgyaltunk a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-
vel, aki a szennyvizet kezeli. Velük arra készültünk fel, hogy milyen következményei 
lehetnek annak, ha a szennyvízkibocsátás megszűnik. Lesznek neki pozitív következ-
ményei is, hiszen időnként a Pannon Lúd Kft-nek a nem folyamatos működése, hanem 
hirtelen nagy terhelés érkezése elég nagy károkat okozott a szennyvíztelepen. Nagy a 
valószínűsége annak, hogy veszteségünk nem lesz, és próbálunk olyan pályázatokon in-
dulni, olyan beruházásokat elkészíteni, mely az egységnyi szennyvíz m3-re eső költsé-
geket csökkenteni fogja.  
A Munkaügyi Központnál érdeklődtem, hogy mit tudunk tenni, tudunk-e valamit segí-
teni. A Munkaügyi Központ azt mondta, hogy minden szabályszerűen folyik az üzem-
nél. A Munkaügyi Központ azoknál a dolgozóknál, akik nem fogadták el a mélykúti ál-
lás lehetőséget illetve nem tudnak máshol állást találni, azoknál egyéni állásközvetítő 
szolgáltatást fog tudni nyújtani. Tehát nem engedtük el ezeknek a dolgozóknak a kezét, 
hanem nagyon sok segítséget adtunk nekik. Több vállalkozóval beszéltem, akik néhány 
embernek tudnak munkát adni. Orosházán a hasonló tevékenységet végző cég tud né-
hány embernek munkát adni. Úgy gondolom, hogy akik nem fogadják el a mélykúti 
ajánlatot akár ideiglenesen sem, akkor azok biztos bíznak abban, hogy máshol fognak 
találni.  
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A közös megegyezés arra szolgál, hogy azt írjuk alá, ami benne szerepel a megegyezés-
ben. Ha a megegyezésben az szerepel, hogy én fizetek valamennyi időpontig háromhavi 
végkielégítésre, 2 havi felmentésre bért, akkor az abban benne van. A közös megegye-
zés a munkavállalónak azért jó, hogy azt az összeget megkapja, és azonnal vállalhat má-
sik állást. A Munkaügyi Központnál, ha felmondás van, akkor bekerül a munkanélküli 
ellátást jelentő körbe, és utána vehet igénybe egyéb kedvezményeket. A közös meg-
egyezésnél ez sincsen.  
Nem tudom, hogy mekkora számú volna ez az igénybe vétel, de nem szívesen tennék 
arra ígéretet, hogy az önkormányzatnak az ügyvédje segítsen ebben az ügyben. Ez azt 
jelentené, hogy nem a dolgozók fizetnék, hanem mi, ez pedig nem várható el. Azt meg-
kérdezzük tőle, hogy valami kedvezményes, csoportos megkeresés esetén tudná-e vál-
lalni. Ezzel is már jól járnának a dolgozók. Jövő hét csütörtökre erre is fogunk tudni vá-
laszt adni.  
A bőrönd gyár is bezárt. Azt tudjátok, tájékoztattalak benneteket, hogy a Pannon Lúd 
Kft-nek akartunk segíteni, hogy több munkás menjen hozzá, és a közfoglalkoztatottaink 
körében tartottunk toborzást, ahol 100 közfoglalkoztatott jelen volt és talán egy ment el 
oda dolgozni. Hívtuk a munkanélküli ellátásban lévő mezőkovácsháziakat, hogy menje-
nek a Pannon Lúd Kft-hez dolgozni. De nekünk semmilyen felelősségünk nincs ebben 
az ügyben. Alpolgármester úr a megmondhatója, hogy mindenfajta külső csatornán ke-
resztül is próbálunk régóta keresni befektetőt. Egyenlőre még maga a tulajdonos sem 
tudja, hogy mit szeretne csinálni a gyárral.  
 
S z é n á s i     István alpolgármester: A lámpákkal kapcsolatban mondanám, hogy van-
nak olyan utcáink, ahol minden második oszlopon vannak világító testek és ezek az új 
lámpatestek nem megfelelő erősségűek. Ez a Puskin, Dózsa utcára vonatkozik.  
 
S z ű c s    Judit képviselő: Hiába voltak a régiek nagyobb lámpatestek, tompább és 
erőtlenebb fényt adtak, mint ezek az újak.  
 
S z é n á s i    István alpolgármester: Az Alkotmány utcán nem azok a lámpatestek van-
nak felszerelve, mint amelyek a kis utcákban vannak felszerelve.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Szóltam a kollegáimnak, hogy menjenek ki és fény-
képezzék le a különbséget.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Február elejéig mindegyik lecserélésre kerül.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Amikor erről döntöttünk nagy gesztust gyakorolt 
maga a kivitelező is, hiszen nekünk nem kell előre ezt a 72 millió Ft-ot előteremteni, 
hanem a megtakarításokból finanszírozzuk.  
 
S z ű c s    Judit képviselő: A személyes véleményem a Pannon Lúd Kft-vel kapcsolat-
ban. Az alapkőletételtől kezdődően azt kommunikálták, hogy senki ne ijedjen meg, mert 
a Pannon Lúd Kft. működni fog valamilyen formában. Karácsony előtt pár nappal kö-
zölték, hogy az összes A, B, C, D terv megbukott és ez egy sokként érte a dolgozókat. 
Végig arra törekedtek, hogy ne zárjanak be. Csak azzal nem számoltak, hogy ha az A, 
B, C, D terv megbukik. A dolgozók ugye meghallgatták ezeket az előadásokat, minden-
kinek elmondták, hogy hova fordulhat, mit csinálhat. Azt kellene kommunikálni a 60 
embernek, ha benne van, írják alá, mert sokkal egyszerűbb, de ilyenről nem volt szó.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nem hangzott 
el, a Képviselő-testület nyílt ülését 14 óra 19 perckor bezárom.  
 

K.m.f. 
 

 
Varga Gusztáv            Zábrák Istvánné  
  polgármester             jkv. hitelesítő 
 
 

Dr. Szilbereisz Edit 
jegyző 


