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

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

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

Távolmaradását bejelentette:  
Papp Zoltán   képviselő 
 

 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 

Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 
Ágostonné Dohányos Ivett  költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán    műszaki irodavezető  
Zatykó Attila   költségvetési irodavezető-helyettes 
Albertus László   Mezőkovácsházi 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 
Pap Csaba  Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 

Kft. ügyvezetője 
Bontovics Krisztián   Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottság tag-

ja 
Szekeres Lajos  Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bi-

zottság elnöke  
Hagya Dorián  FIDESZ helyi szervezet képviselője 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző asz-
szonyt, Aljegyző asszonyt, intézményvezetőket, irodavezetőket, meghívott vendégeket.  
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Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van. Papp Zoltán képviselő távolma-
radását bejelentette, Szénási István alpolgármester úr és Zábrák Istvánné képviselő ér-
kezése későbbre várható.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyi-
tom.  
 
Javaslom, hogy a korábban megküldött és az ülés megkezdése előtt kiosztott 

� Tájékoztatás a Startmunka programok kapcsán benyújtott pályázatokról, 
� A TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 projekt módosítása 

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

8/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 
� Tájékoztatás a Startmunka programok kapcsán benyúj-

tott pályázatokról, 
� A TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 projekt módosítása 
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.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
   

9/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. január 31-i soros, nyílt ülése napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el:  

   
  N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
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1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról, a két ülés között történt fontosabb események-
ről, tanácskozásokról 

 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 

2.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása 

 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
  
3.) Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társa-

ságok 2019. évi üzleti terveinek megtárgyalása 
Előadók: Ügyvezetők 

 
4.) A gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak be-

számolója a 2018. évi tevékenységükről 
Előadók: Felügyelő Bizottságok elnökei 

 
5.) A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműkö-

dési Megállapodás felülvizsgálata 
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
6.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves tevé-

kenységéről 
Előadó: Mucsi Tiborné elnök 

 
7.) Előterjesztések 

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

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

   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az írásbeli beszámolómat a következőkkel kívánom 
kiegészíteni:  
 
� Úgy érzem, hogy nagyon sikeres volt december második felében az a sok rendez-

vény, amit Advent kapcsán szerveztünk. Ennek már az értékelése is megtörtént janu-
árban. Köszönetet mondtunk a sok önkéntesnek és az intézményvezetőknek. Sok új 
javaslat is érkezett az idei Adventi karácsonyi eseményekre. Úgy gondolom, hogy az 
idei még jobb lesz, mint amilyen a tavalyi volt.  

 
� Folyamatosan tárgyalunk az orvosi ügyelettel kapcsolatos fejleményekről. Az oros-

házi kistérséggel két éve megkötöttük a megállapodást. A későbbiekben a testület elé 
fog kerülni ez a kérdés, hiszen a jelenlegi forma határait kezdjük elérni, ezzel a struk-
túrával nem sokáig tudjuk megvalósítani az orvosi ügyeletet ilyen színvonalon.  
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� Rendkívüli társulási ülésen tárgyaltunk két fontos kérdésről. A Békés Takarék Szö-
vetkezet több fiókot bezár a térségünkben és ezzel kapcsolatosan fogalmaztunk meg 
határozati javaslatot.  
Illetve értékeltük a Calendula Tervnek az eddigi állását. Ennek következtében elég 
sok minden elkezdődött, már bizonyos fejlettségi szintet el is értünk. Ezek a pályáza-
tok, amelyek most folynak, annak köszönhetőek. Elfogadtuk ennek kiegészítését 
úgynevezett Calendula 2 Tervet, mert a „Magyar Falu” program, amely megjelent és 
a „Modern Kisváros” program, amelynek remélhetőleg az első félévben megjelennek 
a kiírásai, az erre való felkészülés indokolja azt, hogy továbbfejlesszük a Calendula 
Tervet, új célokat tűzzünk ki. 

 
� Folynak úgynevezett EFOP-os képzések a járásunkban. Ez is nagyon sokunknak 

adott lehetőséget, feladatot. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a humán területen dolgo-
zó kollégák részére hoztak le különböző képzéseket. A Polgármesteri Hivatal és a Já-
rási Hivatal dolgozói is bekapcsolódhattak, akik ezzel a humán területtel kapcsolatos 
feladatokat végeznek a képzésekben.  

 
� Nagyon sokat foglalkoztunk Alpolgármestereimmel és a hivatal munkatársaival a 

Pannon Lúd Kft-vel kapcsolatos történtekről. A Kft. befejezi tevékenységét itt 
Mezőkovácsházán, a vízi szárnyas feldolgozását. Új korszerű üzemet adtak át Mély-
kúton, amely az eddig szétaprózódott tevékenységsort egy településen, egy gyárban 
fogja megvalósítani. Sikerült beszélnem a tulajdonossal, Kiss István úrral, aki el-
mondta, hogy továbbra is az az elképzelése, terve, mint ami idáig is volt. Folyamato-
san tárgyaltak arról, hogy továbbhasznosítsák a céget, egyenlőre ezt nem sikerült 
megvalósítani. Február 6-án fog a Pannon Lúd Kft. igazgató tanácsa ülésezni és azt 
ígérte a Kiss úr, hogy ott fognak konkrét döntést hozni a gyár jövőjéről. Tegnap meg-
jelent a HVG-ben egy írás és most pedig az ülés előtt az RTL Klubnak a riportere ké-
szített velem egy riportot. Elmondtam, ami előttünk is ismert, hogy körülbelül 160 
ember dolgozott, ebből 80 fő volt a Pannon Lúd Kft-nek a dolgozója, ebből körülbe-
lül 10 fő marad a gyárban, a többieknek felajánlották az álláshelyet Mélykúton. Aki 
ezt nem fogadta el, azzal közös megegyezéssel bontanak szerződést. A dolgozók kö-
zül sokakat foglalkoztatni fog az orosházi Baromfifeldolgozó azzal az ígérettel a Kiss 
Úr felé, hogyha itt még egy hasonló technológiájú gyár indulna meg, akkor azok a 
dolgozók visszakerülhetnek ide Mezőkovácsházára. Vannak olyan munkahelyek 
Mezőkovácsházán is, akik vesznek fel ezekből a dolgozók közül: a két mezőgazda-
sági kft., a varroda, a tollüzem. Van 300 egyéni vállalkozó Mezőkovácsházán, akik 
közül, szintén vannak, akik szeretnének foglalkoztatni. Illetve az önkormányzati Kft-
nk március 1-től 10 emberrel növeli a létszámot.  
Rosszul érinti a településünket, hogy ekkora cég megszűnik, hiszen az a 40-50 millió 
Ft iparűzési adó, plusz a kibocsátott szennyvíz csökkenése nem kis probléma. Tár-
gyaltunk Alpolgármester Úrral és a Gyulai Vízmű Kft. dolgozóival arról, hogy a 
szennyvíztelepen energiakorszerűsítési beruházást fogunk végrehajtani. A kormány 
eddig sem hagyta cserben az önkormányzatot, hiszen két évvel ezelőtt majdnem egy 
évig nem üzemelt a gyár a madárinfluenza miatt. Ezt az időszakot is rendkívüli tá-
mogatás segítségével és más együttműködéssel meg tudtuk oldani. Remélem a vál-
lalkozó is és a kormányzat is segít, és akkor a mezőkovácsházi emberek át tudják vé-
szelni ezt az átmeneti nehézséget.  

 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az írásos beszámolókkal és a szóbeli kiegészíté-
semmel kapcsolatban?  
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Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása 

   
10/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 287/2018. (X. 18.), 360/2018. (XII. 13.), 
366/2018. (XII. 13.), 371/2018. (XII. 13.), 372/2018. (XII. 
13.), 373/2018. (XII. 13.), 379/2018. (XII. 13.), 386/2018. 
(XII. 13.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a polgármes-
ter és alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről 
valamint a testületi és bizottsági üléseken elhangzott beje-
lentésekre adott válaszokról szóló beszámolókat elfogadja.  

 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2019. 

évi költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv  

  polgármester  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Novemberben egy koncepcióban fogalmazzuk meg az 
általános elveket, utána elkezdődik az intézményi költségvetési tervezés. Január vége fe-
lé első fordulóban tárgyaljuk, utána intézményi egyeztetések, érdekegyeztetési ülések 
következnek és a februári testületi ülésen eltudjuk fogadni városunk 2019. évi költség-
vetését.  
Talán kicsit könnyebb volt a tervezés az idén, mert a Parlament már a nyáron elfogadta 
a 2019-es költségvetési törvényt. A legtöbb normatívát és támogatást ismerjük.  
Átadom a szót a költségvetési irodavezetőnek, hogy egy pár szóban emelje ki, hogy mit 
tartalmaz a költségvetés. 
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A 2019. évi költségvetés 
rendelet-tervezetnek a főösszege 1.693.180.000 Ft. A működési hiány összege 102.164 
eFt, a fejlesztési hiány összege 291.832 eFt. A fejlesztési hiányunk összege azért ilyen 
magas, mert tartalmazza a Képviselő-testület azon kérését, hogy a Dózsa utca és a hozzá 
kapcsolódó kisebb utaknak a felújítása 130 mFt-tal kerüljön bele a költségvetésbe. A 
költségvetés főösszege viszont azért ilyen kevés, mert ez a több mint 20 pályázat, amit a 
TOP és EFOP keretében végrehajtunk, ezek még nincsenek bele dolgozva a költségve-
tésbe. A költségvetésnek a hiányegyenlegét módosítani nem fogja, hiszen az előlegek 
100 %-ban megérkeztek. Február 5-ig van lehetőségünk arra, hogy felülvizsgáljuk min-
den egyes pályázatnak a pénzforgalmát. A felülvizsgálatot követően fog megtervezésre 
kerülni az összes pályázat a költségvetésben. Jóval 2,5 milliárd Ft felett lesz a költség-
vetésünk főösszege, mire február 28-án a végleges formájában bekerül. 
A működési hiány összege úgy került kikalkulálásra, hogy a működési bevételeket és a 
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kiadásokat vettük számon. Volt egy egyeztető tárgyalás, ahol már az előbb elhangzott 
Pannon Lúd Kft. sajnálatos bezárása miatt az iparűzési adóból származó bevételünket 
30 millió Ft-tal csökkentettük.  
A bevételeknél szeretném kiemelni a normatívákat. 2019-ben majdnem 24 millió Ft-tal 
kapunk több normatív állami támogatást. Ez érinti mind az önkormányzat működésének 
általános támogatását, itt 13 millió Ft a növekedés. A köznevelési feladatok támogatá-
sánál majdnem 7 millió Ft a növekedés. A szociális feladatokra 3 millió Ft-tal kapunk 
többet azzal, hogy itt belső átrendeződés történt és a szociális pénzbeli hozzájárulás, 
amely a települési támogatások, illetve a közmunka önerő és némiképp a szociális alap-
feladatok finanszírozásának a fedezete, itt 10 millió Ft-os csökkenés mutatkozik.  
Jó hír hogy a beszámítás összege 13 millió Ft-tal csökkent, amely a közvilágításon jele-
nik meg többletként a településüzemeltetési feladatok között. 
Ugyanúgy van lehetőség arra, hogy a rendkívüli önkormányzat támogatását tervezze az 
önkormányzat, viszont a hiány összegét 50-70 millió Ft között kellene megállapítani 
olyan módon, hogy valószínű, hogy a minisztérium méltányolni fogja az iparűzési adó 
bevételkiesésből származó kérelmünket. A fejlesztési hiánynál arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy rangsorolni kell a fejlesztéseket. A valóban fontos és prioritást élvező 
fejlesztések kerüljenek csak megvalósításra.  
 
 
Szénási István alpolgármester megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Jelenlévő kép-
viselő-testületi tagok létszáma 7 fő.  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
S z ű c s   Judit képviselő: Azt láttuk, hogy a cafetéria kérdésében még nem született 
döntés. A 30 eFt, a 15 eFt és az 5 eFt-os cafetéria váltakozva szerepelt az intézmények-
nél és a költségvetési egységeknél.  
Ugyanez mondható el a számlavezetési díjról is, ahol nulla, az 5 eFt és a 10 eFt körüli 
összegek voltak szerepeltetve.  
A bizottság is látta, hogy a Pannon Lúd Kft. bezárása miatt nagyon szorít a cipő. 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadá-
sát.   
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határoza-
ti javaslat elfogadását, valamint további hiánycsökkentési javaslatokat fogadtunk el.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 10 
pontját mind a két bizottság egyhangúlag támogatta. Ezt egyben tenném fel szavazásra 
és a hiánycsökkentő javaslatokat, amelyeket a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
fogalmazott meg, azokat pedig egyenként szavaznánk meg.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel kérdés, vélemény nem volt, javaslom a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ál-
tal megfogalmazott hiánycsökkentő javaslatok elfogadását, és a részszavazások meg-
kezdését.  
 
11. pont: Bankszámla hozzájárulás mértéke bruttó 5.000 Ft/fő összeggel kerüljön 
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tervezésre. 
 
Kérem, aki egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: 12. pont: A Humán Szolgáltató Központnál a 
mintamenza szakmai felügyeletére fizetett szolgáltatási szerződés kerüljön felmondásra.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
 
13. pont: Az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás tevékenységek 
kiszervezésének előkészítése folytatódjon a meglévő határozat alapján. 
 
Kérem, aki a bizottsági javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
 
 
14. pont: A Humán Szolgáltató Központ napközi konyhájának élelmiszer beszállítóival 
kötött szerződések kerüljenek módosításra aszerint, hogy egy hónapban maximum 2-4 
darab számla kerüljön kiállításra a beszállító részéről. Határidő? 
 
Átadom a szót Kovalik Angéla intézményvezetőnek. 
 
K o v a l i k    Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: A januárban megkapott 
szerződések valamennyi részét felülvizsgáltam illetve áttekintettem. Szóbeli egyezséget 
valamennyi beszállítónkkal, akivel havonta nagy számlaforgalmat bonyolítottunk le, 
február 1-jével történt a megegyezésünk. Ez alól egy kivételt képez majdnem a 
legnagyobb beszállítónk, aki már a héten elkezdte a szállítólevelekkel történő 
nyersanyag kiszállítást. Illetve egy beszállítónk igazgatótanácsa a mai napon 
visszajelzett, hogy nem tudnak hozzájárulni a havi számlázáshoz. A programjuk 
Miskolcon, a székhelyen központosított és miután a telephelyeiken a raktárkészlet 
mozgás van a számla kiállításra kerül.  
 
 
Zábrák Istvánné képviselő megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Jelenlévő képvise-
lők létszáma 8 fő.  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Velük tovább kell tárgyalni, vagy pedig új 
beszállítóval kell megállapodni. Javaslom, hogy a határidő február 28-a legyen.  
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Kérem, aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a 14. pontot, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
15. pont: Az intézményeknél a nem használt feleslegessé vált eszközök, és készletek 
kerüljenek felmérésre. Az értékesíthető eszközökből származó bevétel kerüljön az 
intézmény költségvetésében tervezésre.  
 
Kérem, aki egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Beszéltünk arról, hogy az 
egyeztető tárgyalások az intézményekkel február 7-én lesznek, szeretném, hogyha hoz-
na a testület egy olyan határozatot, hogy az ott meghozott döntések épüljenek be az in-
tézmények költségvetésébe.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A Dózsa utcai útépítésről valamilyen szava-
zás történt már? Mi alapján került beállításra, vagy csak most fogjuk elfogadni valami-
lyen szinten a költségvetésben?  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az intézményi egyeztetések során ezt is megtárgyal-
juk és februárban hozunk róla döntést.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki elfogadja az előterjesztés határozati 
javaslatában szereplő 10 pontot, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztésis Bizottság által 
javasolt hiánycsökkentő javaslatokat, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület a fenti részszavazások figyelembevételével az alábbi határozatot 
hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez szempontok meghatározása  
 

11/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rende-
let-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat hatá-
rozza meg: 
 
1. Az intézmények felhalmozási kiadásaikat az intézmé-

nyi egyeztető tárgyaláson meghatározott minimális 
szinten tervezhetik. 
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2. A közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya 

alá tartozó dolgozók részére 15.000Ft + járulék/fő 
összegű cafetéria juttatásról dönt. A betervezett 
cafetéria összege zárolásra kerül.  

 
3. A Sportpálya fenntartására 1.295 eFt-ot biztosít. 
 
4. A települési támogatásra szánt keretösszeg: 

• Rendszeres települési támogatás 3.500 eFt 
• Rendkívüli települési támogatás 5.500 eFt 
• Újszülöttek köszöntése: 100 eFt 
• Köztemetés: 800 eFt 
 

5. A Képviselő-testület a létszám állományának változá-
sáról az alábbi döntést hozza: Az intézményi egyezte-
tő tárgyalásokon kerüljön áttekintésre minden intéz-
mény létszám állománya. 

 
6. Az általános célú tartalék mértékét 7.000 eFt-ban, a 

fejlesztési célú tartalék mértékét 30.000 eFt-ban hatá-
rozza meg. 

 
7. Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által 

elfogadott 2019. évi Rendezvényterv alapján nemzeti 
és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 
10.000 eFt-ot biztosít. 

 
8. Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval 

kapcsolatos feladatokra 3.300 eFt. 
 
9. A járóbeteg szakellátó központtal kötött szerződés 

alapján az ingatlan felújítására, karbantartására egyedi 
döntés alapján 1.000 eFt keretösszeget határoz meg.  

 
10. További hiánycsökkentési javaslatok: 

Az intézményi egyeztető tárgyalások lefolytatása so-
rán törekedni kell arra, hogy a működési célú bevéte-
lek és kiadások különbözete a 70 mFt-ot ne haladja 
meg, valamint a zárolással nem érintett költségvetési 
különbözet mértéke az 50 mFt-ot nem haladhatja meg. 
 

11. Bankszámla hozzájárulás mértéke bruttó 5.000 Ft/fő 
összeggel kerüljön tervezésre. 

 
12. A Humán Szolgáltató Központnál a mintamenza 

szakmai felügyeletére fizetett szolgáltatási szerződés 
kerüljön felmondásra. 
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13. Az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás 
tevékenységek kiszervezésének előkészítése folyta-
tódjon a meglévő határozat alapján. 

 
14. A Humán Szolgáltató Központ napközi konyhájának 

élelmiszer beszállítóival kötött szerződések kerüljenek 
módosításra aszerint, hogy egy hónapban maximum 
2-4 darab számla kerüljön kiállításra a beszállító ré-
széről. Határidő: 2019. február 28.  

 
15. Az intézményeknél a nem használt feleslegessé vált 

eszközök, és készletek kerüljenek felmérésre. Az ér-
tékesíthető eszközökből származó bevétel kerüljön az 
intézmény költségvetésében tervezésre. 

 
Határidő: A költségvetési rendelet-tervezet benyújtására 

2019. 02. 28-i képviselő-testületi ülésre 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki azzal egyetért, hogy a február 7-i 
intézményei egyeztető tárgyalásokon született döntések kerüljenek az intézmények által 
átdolgozott költségvetési tervezetbe, 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: Költségvetési hiány csökkentése érdekében intézményi egyeztető tárgyalások 

tartása 
  

12/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a költségvetési rendelet tervezetben kimutatott 
bevételek és kiadások negatív egyenlege csökkentése ér-
dekében intézményi egyeztető tárgyalásokat kezdeményez 
2019. február 07-én 8 órai kezdettel. 
 
Az intézményi egyeztető tárgyalásokon meghozott bevé-
telnövelő és költségcsökkentő javaslatok kerüljenek beépí-
tésre az intézmény költségvetésébe.  

   
Határidő 2019. február 28. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 

társaságok 2019. évi üzleti terveinek megtárgya-
lása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Pap Csaba és Jankó Erzsébet  
                                                                     ügyvezetők  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Először a 3a. jelű előterjesztést javaslom tárgyalni, 
mely a Kalocsa Róza Közhasznú Kft. 2019. évi Üzleti Terve tárgyában készült.  
 
A Felügyelő Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
B o n t o v i c s   Krisztián Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottság tagja: A Felügyelő 
Bizottság előterjesztette a beszámolóját a 2018. évre vonatkozóan és ebben részletesen 
kitértünk Kalocsa Róza Kft-vel kapcsolatosan mind az Üzleti tervére, mind a munkater-
vére mind pedig az egyéb építő jellegű innovatív javaslatainkra, amelyek azt a célt szol-
gálnák, hogy plusz bevételekhez jusson a Kft. és csökkentsük az önkormányzati támo-
gatás mértékét.  
Egyhangúlag elfogadtuk és megköszöntük a Kalocsa Róza Kft. minden munkatársának 
a munkáját, az önkormányzat segítségét és támogatását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Felhatalmaztuk a Kft-t, hogy a strandbüfével kapcso-
latban a most folyamatban lévő tárgyalásokat folytassa és hogyha nem sikerül ezzel a 
vállalkozóval megegyezni, akkor április 15-ig szülessen döntés, hogy a Humán szolgál-
tató Központ fogja működtetni a büfét.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javasla-
tot az alábbi módosítással javasolja elfogadni: 
Az intézményi egyeztető tárgyaláson elfogadott bevételnövelő és költségcsökkentő ja-
vaslatok kerüljenek beépítésre az Üzleti tervbe. Az Üzleti terv a 2019. február 28-i ülés-
re kerüljön újra előterjesztésre. A jegyárak emelésére készüljön javaslat az intézményi 
egyeztető tárgyalásra. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Az Üzleti tervben is szerepel, hogy korszerű marketing esz-
közökkel próbálják a látogatókat becsalogatni a strandfürdőre és a Művelődési Házba. 
Ennek ékes példáját láttam a hóemberépítő verseny kapcsán, hogy belépőt lehetett 
nyerni. Még több ilyet szeretnék látni ebben az évben.  
Ugyanakkor sajnálattal vettem tudomást arról, hogy a 3-6 éves korú gyermekek belépő-
jegyét szeretné a startfürdőben bevezetni az Ügyvezető asszony. Arra kérem a testületet, 
hogy ezt ne tegye.  
Van-e arról kimutatás, hogy a tavalyi Dombóvári István fellépéséből származott-e bevé-
tel? Van-e arra remény, hogy több olyan fellépő lesz, amely nagyobb bevételt hozna a 
Kft-nek?  
 
J a n k ó   Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője: A fellépő díjak 500 eFt-nál kez-
dődnek. Jól meg kell gondolnunk, hogy kiket hívunk meg. A legnépszerűbb fellépőket 
lenne célszerű meghívni, de akkor a jegyárak 3.000 Ft-nál kezdődnének. A tavalyi év-
ben Dombóvári István esetében nem hozott nyereséget a rendezvény, hanem mínusz 30 
eFt veszteséget.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a bi-
zottság által javasolt módosított határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2019. évi Üzleti Terve kidolgozásához szempontok megha-

tározása  
 

13/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti 
terve tervezetével kapcsolatban az alábbiakról dönt: az in-
tézményi egyeztető tárgyaláson elfogadott bevételnövelő 
és költségcsökkentő javaslatok kerüljenek beépítésre az 
Üzleti tervbe. Az Üzleti terv a 2019. február 28-i ülésre 
kerüljön újra előterjesztésre. A jegyárak emelésére készül-
jön javaslat az intézményi egyeztető tárgyalásra.  

 
Határidő: februári ülésre 28. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Jankó Erzsébet ügyvezető 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 3b. jelű előterjesztést javaslom tárgyalni, mely a 
Településgazdálkodási Kft. 2019. évi Üzleti terve tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javasla-
tot az alábbi módosítással javasolja elfogadni: Az intézményi egyeztető tárgyaláson el-
fogadott bevételnövelő és költségcsökkentő javaslatok kerüljenek beépítésre az Üzleti 
tervbe. Az Üzleti terv a 2019. február 28-i ülésre kerüljön újra előterjesztésre. 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Felügyelő Bizottság tárgyalta, ezért kérem javasla-
tukat ismertetni.  
 
S z e k e r e s   Lajos Felügyelő Bizottság elnöke: Az első megbízatásunk az volt, hogy 
szerepelt az Üzleti tervben 3.250.000 Ft megbízási díj, ezt a kérdéskört vizsgáljuk meg. 
Javaslatunkat megtettük, a megbízási díjat lecsökkentettük 1.600.000 Ft-ra. Ez így 
került bele az Üzleti Tervbe.  
A másik fontos tényező, hogy reális tervezés történjen, végrehajtható legyen a tervezés, 
valamint lehetőleg csökkentsük az önkormányzati támogatást. Ez az idei tervben 1 
millió Ft-tal csökkent, mert 29 millió Ft lett az önkormányzati támogatás, de még az 
egyeztető tárgyalások előtt állunk.  
Január 21-én megtartott ülésünkön tettünk egy módosító javaslatot, miszerint 1 fő 
bérköltsége kerüljön felülvizsgálatra, amely megtörtént.  
Az Üzleti tervben, valamint a vagyonkezelési szerződésben is szerepel, hogy mennyit 
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köteles a Kft. fizetni, 1 millió Ft+Áfát. A következő évben nettó árbevétel 50 %-át kell, 
hogy prezentálja az önkormányzat felé. Tehát jól lett megfogalmazva az Üzleti tervben 
és ugyanez szerepel a vagyonkezelési szerződésben is.  
A 21-i ülést követően a költségvetési irodavezető-helyettes még több módosítást 
eszközölt az Üzleti tervben. Az idő rövidsége miatt személyesen egyeztettem a bizottság 
tagjaival és egyhangúlag elfogadásra került a módosító Üzleti terv.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság szóban megbízta a Felügyelő Bizottságot, 
hogy vizsgálódjon a tárgyban, hogy hogyan növelhetné még a Kft. a bevételeit. 
Megvárnánk a február 7-i egyeztető tárgyalásokat és utána a Felügyelő Bizottság, az 
ügyvezetővel és a tulajdonos részéről Csepreghy Elemér alpolgármester úrral, valamint 
a költségvetési irodavezető-helyettessel együtt végezné el ezt a feladatot. A vizsgálódás 
eredményét szóban vagy írásban kéri a testület a bizottságtól?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ha lényeges eleme lesz akkor úgy is tartalmaznia 
fogja a módosított Üzleti terv, ha pedig nem akkor szóban kérnénk tájékoztatást.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Amennyiben lehetséges e-mailen jó lenne, ha megkapnánk 
azokat a fontosabb döntéseket, amelyet a FEB. hoz.  
 
S z e k e r e s   Lajos Felügyelő Bizottság elnöke: A FEB. kötelessége az, hogy az 
ülésén hozott döntéseket ismertesse a bizottsági valamint a testületi üléseken. A 
bizottsági üléseken jelen van Alpolgármester úr, költségvetési irodavezető helyettes, 
valamint Kálmán András testületi tag. A mi mandátumunk eddig szól.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a 
határozati javaslatot a bizottság által javasolt módosítással elfogadja, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. 2019. évi Üzleti terve kidolgozásához szempontok 

meghatározása  
 

14/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy az intézményi egyeztető tárgya-
láson elfogadott bevételnövelő és költségcsökkentő javas-
latok kerüljenek beépítésre az üzleti tervbe. Az Üzleti terv 
a 2019. február 28-i ülésre kerüljön újra előterjesztésre.  

 
Határidő: februári ülésre 28. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Pap Csaba ügyvezető 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki azzal egyetért, hogy kérjük fel a Felügyelő 
Bizottságát, hogy tekintse át a Kft. bevételének növelési lehetőségét, és tegyen 
javaslatot az intézményi egyeztető tárgyalások után, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. FEB. megbízása vizsgálat végzésére   
 

15/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a Településgazdálkodási Kft. Felügyelő 
Bizottságát, hogy tekintse át a Településgazdálkodási Kft. 
bevételének növelési lehetőségét, és tegyen javaslatot az 
intézményi egyeztető tárgyalások után.  

 
Határidő: 2019. február 28.  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak 

beszámolója a 2018. évi tevékenységükről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Felügyelő Bizottságok  

elnökei 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Átadom a szót Szekeres Lajos Felügyelő Bizottság 
elnökének. 
 
S z e k e r e s   Lajos Felügyelő Bizottság elnöke: A bizottsági mandátumokkal kapcso-
latban szeretném kérni, hogy egységes legyen.  

 
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.  
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja mindkét 
határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A bizottsági ülésen hangzott el, hogy jó volna, hogy-
ha egységes időpontig az összes felügyelő bizottsági tagnak a megbízását megszüntet-
nénk. Ugyanis a jogszabály miatt a 3 fős felügyelő bizottság működésképtelenné válik, 
hogyha egy tagnak a mandátuma megszűnik. Vannak olyan tagok, akiknek már novem-
ber elején megszűnik a mandátuma. A felügyelő bizottságok a saját tevékenységüket ja-
nuári testületi ülésen értékelik. Célszerű volna, hogyha minden felügyelő bizottsági tag 
mandátumát jövő év január 31-ig meghosszabbítanánk.  
Erre való tekintettel javaslok egy új, 3. sz. határozati javaslat elfogadását, miszerint a 
felügyelő bizottsági tagok megbízásának a határidejét január 31-ig hosszabbítsuk meg. 
Mivel ez alapító okirat-módosítást jelent ezt akkor tegyük meg, amikor amúgy is szük-
ségessé válik az alapító okirat módosítása. Ha nem lesz módosítás, akkor legkésőbb 
2019. szeptemberi 30-ig tegyük meg az alapító okirat módosítását.  
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Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  

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

16/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és 
köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevé-
kenységükért. 
 
Határidő: a FEB. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

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

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

17/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójában foglaltakat elfogadja és köszönetét fejezi 
ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az új 3. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Felügyelő Bizottsági tagok megbízatásának felülvizsgálata   
 

18/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonában álló gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsága 
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tagjainak megbízatása kerüljön felülvizsgálatra és megbí-
zatásuknak egységesen 2020. január 31. napjáig történő 
módosítása az alapító okirat legközelebbi módosítása al-
kalmával, de legkésőbb a szeptemberi soros ülésen történ-
jen meg.  

 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együtt-

működési Megállapodás felülvizsgálata 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Varga Gusztáv  

polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot mellékletével együtt javasolja elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Voltak pontatlanságok az eddigi munkájában a Ro-
mán Nemzetiségi Önkormányzatnak. Különösen az előleg elszámolásával kapcsolatban 
illetve bizonyos pályázatok elszámolásával kapcsolatban nem tartották meg a szabályo-
kat, nem volt ajánlatkérés, késve történtek az elszámolások. Felhívom a nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének figyelmét ezekre, valamint hogy a szabályokat tartsa be.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Hősök tere 6. sz. alatti helyiséget használja 
még a Román Nemzetiségi Önkormányzat? Valamint szeretném megkérdeni, hogy az 
Román Nemzetiségi Önkormányzatnak van közfoglalkoztatottja? Mert a Polgármesteri 
Hivatal irodahelyiségében közfoglalkoztatott szokott tartózkodni.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző:A Hősök tere 6. sz. alatti irodahelyiséget iro-
dának nem igazán használják, az udvaron szoktak kisebb rendezvényeket szervezni. Vi-
szont mostanában azt is kinőtték és ritkábban tartanak ott rendezvényeket. Tudomásom 
szerint a Román Nemzetiségi Önkormányzatnak nincs közfoglalkoztatottja.   
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Megörököltük azt a helyzetet, hogy volt egy közfog-
lalkoztatott a korábbi években, aki a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkáját segí-
tette. Ez a közfoglalkoztatott a startközmunka programunkban dolgozik és ebben a 
programban is vannak feladatai. Felhívtam a figyelmet Elnök úrnak arra, hogy a jövő 
évben ugyanazt az eljárást szeretnénk velük kapcsolatban, mint a többi intézményekkel, 
hogy saját tevékenységük segítésére, saját maguk pályázzanak huzamosabb idejű köz-
foglalkoztatottra. Erre az önkormányzat nem tud lehetőséget adni.  
Tárgyaltunk a helyiségigényükkel kapcsolatban, huzamosabb ideig egyiket sem hasz-
nálják, de viszont esetenként kell nekik. A benti irodát azért szeretnék, mert van internet 
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és itt áll az infrastruktúra a rendelkezésükre. A Hősök tere 6. sz. alatti irodahelyiség pe-
dig a közösségi rendezvényeik megszervezéshez kellett. Tárgyalni fogunk velük, hogy a 
kötelezően adható irodahelyiséget megadjuk nekik, a másikat pedig nem.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot mellékletével 
együtt elfogadja, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Román Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás kötése 
 

19/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a 
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormány-
zatával a határozat melléklete szerinti tartalommal 
Együttműködési Megállapodást köt. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves 

tevékenységéről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Mucsi Tiborné  

    elnök 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 2. sz. határozati javaslat, az SZMSZ módosítását 
indítványozta volna, mert maga a bizottság is úgy érezte, hogy elegendő volna évente 
egyszer beszámolniuk. De jogszabály írja elő az évente kettő beszámoló megtételét, így 
a 2. sz. határozati javaslatról nem kell szavaznunk.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
taikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az 1. 
sz. határozati javaslatot javasolja 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.  
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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: Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolójának elfogadása  
 

20/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Települési Értéktár Bizottság 2018. 
II. féléves beszámolóját, egyúttal köszönetét fejezi ki a 
Bizottság tagjainak elhivatott munkájukért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a vé-
dőnői szolgálat tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
taikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság határo-
zati javaslatot javasolja 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 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Védőnői ellátás biztosítása Önkormányzat által  
 

21/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2019. április 01-től a védőnői ellátást 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által kívánja biz-
tosítani.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges hatósági, 
munkajogi eljárások, átadás-átvétel lebonyolítására és a 
szükséges szerződések aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: A 8. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2019. évi Cselekvési tervének elfogadása tárgyában 
készült.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
taikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot mellékletével együtt javasolja 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 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Könyvtár Cselekvési Tervének elfogadása 2019. évi 
 

22/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2019. évi 
Cselekvési tervét a határozat melléklete szerinti tartalom-
mal elfogadja.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Ka-
locsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft 2019. évi munkaterve tárgyában készült.  
 
A Felügyelő Bizottság tárgyalta, ezért kérem javaslatukat ismertetni.  
 
B o n t o v i c s   Krisztián Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottság tagja: A 2018-as vá-
rosi programmal kapcsolatos kiértékelésen is és a Felügyelő Bizottságnál is 3 dolog 
felmerült a 2019. évi munkatervvel kapcsolatosan, amit javaslatként megfogalmaztunk a 
Kalocsa Róza Kft. ügyvezetőjének. Az egyik az ifjúsági klubnak a lehetősége és ennek 
a megvizsgálása. A második úgymond lakossági igényfelmérés, amit a Kft. már el is 
kezdett, több formában. Jön-e a lakosságtól olyan javaslat, amit célszerű a munkatervbe 
beépíteni. A harmadik, amit javasoltunk, a piknik mozi és a korcsolyapálya lehetősége.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 



 20 

Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a hatá-
rozati javaslatot mellékletével együtt javasolja elfogadni.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a Kft. ügy-
vezetőjének minden kiemelt program előtti testületi ülésen be kell mutatnia, hogy a ren-
dezvényen belül milyen programelemeket és mennyiért szeretne megvalósítani. Minden 
kiemelt rendezvény után 1 hónappal be kell számolnia ezeknek a rendezvénynek a sike-
réről, tapasztalatairól.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a hatá-
rozati javaslatot mellékletével együtt elfogadja, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2019. évi munkaterve  
 

23/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. 
évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalom-
mal elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 10. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az 
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. üzletrészének felajánlása tárgyában ké-
szült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egy új határozati ja-
vaslat elfogadását javasolja, az alábbiak szerint: az üzletrészek megvásárlására 10.000 
Ft-ért tegyen javaslatot az önkormányzat.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Azóta utánanéztünk a költségvetési irodavezetővel a 
Kft. mérlegének és az látható, hogy olyan javak, amelyek miatt érdemes volna az üzlet-
részeket megvásárolni, nincsen. Javaslom az előterjesztés szerinti három határozati ja-
vaslat elfogadását és egy negyedik határozati javaslatként fogalmazzuk meg azt, hogy 
kérjünk tájékoztatást a Kft. vagyonáról és hogyha van akkor kerüljön vissza testület elé.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
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Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot elfogadja, sza-
vazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Európai Uniós Társadalmi Célú Kft-ben lévő Magyardombegyház üzletrész-

ének felajánlása  
 

24/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy Magyardombegyház Község 
Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit 
Kft-ben lévő 75. 000 Ft névértékű tulajdonrészét nem kí-
vánja 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 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Európai Uniós Társadalmi Célú Kft-ben lévő Végegyháza üzletrészének fel-

ajánlása  
 

25/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy Végegyháza 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 3. sz. határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Európai Uniós Társadalmi Célú Kft-ben lévő Kisdombegyház üzletrészének 

felajánlása  
 

26/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy Kisdombegyház Község Önkor-
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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 az általam javasolt új, 4. sz. határozati ja-
vaslatot 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: Európai Uniós Társadalmi Célú Kft. vagyonáról felmérés  
 

27/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy kerüljön felmérésre az Európai 
Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. vagyona, amennyi-
ben a Kft-nek van vagyona, az előterjesztés kerüljön ismét 
a Képviselő-testület elé.  

 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 11. sz. előterjesztés tárgyalását, mely in-
gatlan hasznosításra kötendő együttműködési megállapodás tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben 
írt határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadásra javasolja.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az összes ilyen jellegű programnál felmerült, de a 
közfoglalkoztatásnál beszélünk róla, hogy azt szeretnénk, hogyha a mezőgazdasági terü-
letet hatékonyabban használná a konyha által hasznosítható mezőgazdasági termények 
előállítására a Kft. és a közmunkaprogram.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot mellékletével együtt el-
fogadja, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Zengő Józseftől földbérlet startmunka program megvalósításához  
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28/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a 060/2 hrsz-
ú, 5754 négyzetméter alapterületű ingatlanra az ingatlan 
tulajdonosával, Zengő József Mezőkovácsháza, Árpád u. 
278/A. szám alatti lakossal 1 éves határozott időtartamra 
szóló, évi 30.000.-Ft+Áfa/év díjfizetés mellett, a határozat 
melléklete szerinti tartalmú együttműködési megállapodást 
köt.  
A testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműkö-
dési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
feladat-ellátási megállapodás módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben 
írt határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadásra 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 mellékletével együtt el-
fogadja, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Orvosi ügyeleti ellátáshoz települési hozzájárulás meghatározása  
 

29/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a központi orvosi ügyeleti feladat ellátására a la-
kosságszám arányában a települések által 2019. évben fi-
zetendő hozzájárulás összegét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
Battonya Város Önkormányzata                   480.320 Ft/hó 
Nagybánhegyes Község Önkormányzata      103.360 Ft/hó 
Végegyháza Község Önkormányzata           109.680 Ft/hó 
Kaszaper Község Önkormányzata                147.840 Ft/hó 
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata  178.640 Ft/hó 

                                                Mezőkovácsháza Város Önkormányzata      477.440 Ft/hó 
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A településekkel a központi orvosi ügyeleti feladat ellátá-
sára létrejött feladat-ellátási megállapodásokat a melléklet 
szerinti tartalommal módosítja.  
  
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási megálla-
podások módosításának aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
munkaterv módosítása tárgyában készült.  
 
Javaslom, hogy a határozati javaslatban az ülés időpontjával kapcsolatos rész maradjon, 
a Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves tevékenységéről”napirendi pont pedig ne 
kerüljön törlésre, mert félévente beszámol tevékenységéről.  
  
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
taikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot elfogadásra 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 az általam javasolt mó-
dosítással 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 módosítása  
 

30/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint mó-
dosítja: 
A februári soros ülés időpontját 2019. február 21. napjá-
ról 2019. február 28. napjára helyezi át.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 14. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az 
általános iskola felvételi körzetének meghatározása tárgyában készült.  
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Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
taikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot elfogadásra 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 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: Iskola felvételi körzethatára  
 

31/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1)-(1a) bekezdése alap-
ján eljárva egyetért a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásá-
ban a Békéscsabai Járási Hivatal által a 2019/2020. tanév-
re meghatározott felvételi körzethatárral. 
 
Határidő: Békéscsabai Járási hivatal értesítésére: 2019. 

február 15. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 15. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 39 
hrsz-ú ingatlan megosztásának és átminősítésének tárgyában készült.  
  
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő  Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben 
írt határozati javaslatot elfogadásra 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 elfogadja, szavazza 
meg.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: „Galambász ház” (39/1 hrsz.) átminősítése  



 26 

 
32/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a 39 hrsz-ú ingatlan telekalakítá-
sát követően a 39/1 hrsz.-ú ingatlant a forgalomképtelen 
ingatlanvagyoni körből a forgalomképes ingatlanvagyoni 
körbe átsorolja.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 16. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 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 az elő-
terjesztésben írt határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadásra javasolja.  
 
S ü t ő  Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is az előterjesztésben 
írt határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadásra 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 mellékletével együtt el-
fogadja, szavazza meg.  

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

33/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
1. Az Ügyrend II. fejezetének 2. és 3. pontjai helyére az 

alábbi rendelkezés kerül: 
2. A Polgármesteri Hivatalban a munkaközi szünet 

időtartama 30 perc, melyet a munkavállaló válasz-
tása szerint az alábbi rendben vehet igénybe: 
  a) 12.00-12.30 között vagy 
  b) 10.30-10.35 
     12.00-12.20 
    15.00-15.05 között. 
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3. A munkaközi szünet idejének kivételével a dolgo-
zóknak a munkavégzés helyén (iroda, fénymásoló, 
tárgyaló, stb.) kell tartózkodniuk. 

 
2. Az Ügyrend III. fejezetének 1. és 2. pontjai helyére az 

alábbi rendelkezés kerül: 
1. a.) A hivatali ügyintézők ügyfélfogadási rendje: 

  Hétfő:    8.00- 12.00 
 Kedd:    8.00-12.00 

                             12.30- 15.00  
  Szerda: nincs ügyfélfogadás 
  Csütörtök: 8.00-12.00 
                                  12.30- 15.00 
  Péntek:  8.00-12.00 
 

b) A hivatali pénztár ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő:    9.00- 12.00 
Kedd:    13.00- 15.00 
Szerda:  nincs ügyfélfogadás 
Csütörtök:  13.00-15.00 
Péntek:  9.00-12.00 

2. A hivatal irodavezetőinek ügyfélfogadási rendje: 
  Hétfő, péntek: 9.00-12.00 

Kedd, csütörtök: 9.00-14.00 
 
3. Az Ügyrend III. fejezetének 3. pontjában a „Jegyző: 

páratlan hét hétfő 9.00-11.00 óráig,  Aljegyző: min-
den héten kedden 9.00-14.00 óráig” szövegrész he-
lyébe a „Jegyző: páratlan hét csütörtök 9.00-12.00 
óráig, Aljegyző: minden héten kedden 9.00-12.00 órá-
ig” szöveg kerül. 

 
4. Az Ügyrend V. fejezete helyébe az alábbi szöveg ke-

rül: 
 

A szervezeti egységeken belüli feladatmegosztás  
 

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége az 
iroda. Az irodák tevékenységét az irodavezető irányít-
ja. A Hivatal belső szervezeti felépítését az ügyrend 2. 
sz. melléklete tartalmazza. 

 
5. Az Ügyrend 2. sz. melléklete helyére jelen határozat 

melléklete kerül. 
 

6. Jelen határozatba foglalt módosítások 2019. február 
15. napján lépnek hatályba. 

 
Határidő: 2019. február 15.  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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              Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely Tájékoztatás a Startmunka programok kapcsán benyújtott pályázatokról tárgyában 
készült.  
  
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő  Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben 
írt mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A mezőgazdasági program keretében olyan zöldsége-
ket, gyümölcsöket termeljenek meg, amit a Napközis Konyha fel tud használni. Arra 
kértük a Humán Szolgáltató Központ vezetőjét és Településgazdálkodási Kft. ügyveze-
tőjét, a Felügyelő Bizottság koordinálásával készítsenek erről listát és kerüljön elénk, 
amikor már a költségvetésről fogunk dönteni.  
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 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Közfoglalkoztatási program támogatása  
 

34/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Belügyminisztérium által nyújtott lehetőséggel 
élve a Mezőgazdasági program 25 fő, a Helyi sajátosságok 
program 45 fő, és az Összevont szociális program 15 fő, 
közfoglalkoztatási programok benyújtását támogatja, pozi-
tív elbírálás esetén a szükséges 1.818.832 Ft önerőt bizto-
sítja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

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

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Közfoglalkoztatási programról tájékoztató  
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35/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. 03. 01.-2020. 02. 29. közötti időszakról 
szóló, közfoglalkoztatási pályázat benyújtásáról szóló tá-
jékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 projekt módosítása tárgyában készült.  
 
Ez egy 4 milliárd Ft-os projekt, mely úgy valósul meg, hogy a járások önállóan kaptak 
valamekkora részt belőle és a többit a Megyei Önkormányzat valósítja meg. A 
mezőkovácsházi járás 400 millió Ft-ot kapott erre a pályázatra, Mezőkovácsháza kon-
zorciumvezetésével. Az előterjesztésben fel van sorolva, hogy 7 konzorciumi partne-
rünk van ebben a pályázatban. A projekt célja, hogy munkaerő-piaci szolgáltatásokat 
nyújtsunk, képzésekben vegyenek részt a munkanélküliek egy része, akik kedvezmé-
nyezettek. Utána foglalkoztatásra kerüljenek oly módon, hogy a foglalkoztatásukhoz a 
vállalkozók bértámogatást kapnak bizonyos időre és valamennyi összeget saját maguk-
nak kell finanszírozni.  
Mi adjuk a három fős projektmenedzsmentet, illetve működtetnünk kell egy úgyneve-
zett paktumirodát. A paktumiroda feladata az, hogy a munkaügyi központ és a célcso-
port vállalkozók és a munkavállaló-jelöltek között tartsa a kapcsolatot. Valamint úgyne-
vezett paktum munkatársakat alkalmazunk, akiknek a feladata az volna, hogy toborozza 
a munkavállalókat és a vállalkozókat. Ez a része működött rosszul a projektnek idáig. 
Választottunk olyan munkatársakat, akik máshol is dolgoznak. A megyei önkormányzat 
hivatala jelezte számunkra, hogy aggályosnak tartják így a projektnek a sikerességét. 
Javasolták, hogy ezt a fajta feladatot adjuk át a munkaügyi központnak. Volt egy kon-
zorciumi gyűlés, ahol egyetértünk ebben, Medegyesegyháza önkormányzata már meg-
hozta ezt a döntést, Battonya önkormányzata most velünk párhuzamosan hozza meg ezt 
a döntést.  
Az előterjesztés második része arról szól, hogy ahhoz hogy maximálisan ki tudjuk hasz-
nálni a pályázatban rejlő anyagi lehetőséget, ezért a pályázat határidejét meghosszabbít-
juk 2021. február 28-ig.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő  Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben 
írt mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
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.  
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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: Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázati forrásának átadása Békés Me-

gyei Kormányhivatal részére  
 

36/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 számú „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések kialakítása a 
Mezőkovácsházi járásban” elnevezésű projekt kapcsán 
arról dönt, hogy az önkormányzatot terhelő egyéb 
munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 
megvalósítását és a megvalósításukhoz szükséges pályá-
zati forrást, összesen 22.802.639,- Ft összegben átadja 
konzorciumi partnere, a Békés Megyei Kormányhivatal 
részére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat módosí-
tásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és a módosító 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

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

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt befejezési határidő módosítása  
 

37/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 számú „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések kialakítása a 
Mezőkovácsházi járásban” elnevezésű projekt kapcsán 
arról dönt, hogy a projekt befejezésének határidejét 2021. 
február 28. napjára módosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat módosí-
tásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és a módosító 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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B E J E L E N T É S E K  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek bejelentése?  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizott-
ság ülésén vetődött fel két romos ingatlannak az állapota. A műszaki iroda munkatársa a 
Táncsics utcai ingatlanról felvett jegyzőkönyvet, értesítette a tulajdonost, aki nem 
mezőkovácsházai lakos, valamint a gyulai Építés-felügyeletnek megküldi a jegyző-
könyvet és innentől kezdve már ez nem a mi illetékességünk.  
 
A másik romos épület a Puskin-Ady utca sarkán lévő ingatlan volt. A kolléga ki fog 
menni és valószínűleg ennek is ugyanez lesz a sorsa mint a Táncsics utcai ingatlannak.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Közösségellenes magatartásról szóló rendeletünk-
ben szerepelnek szankciók. Az ilyen esetekre használhatjuk-e ezeket a szankciókat?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A lejárt határidejű határozatoknál Jegyző asszony azt a vá-
laszt adta a III. sz. óvodával szemben lévő lakóingatlannal kapcsolatban, hogy a kor-
mányhivatalhoz kell fordulni. A Közösségellenes magatartásról szóló rendeletünket 
nem lehet itt alkalmazni?  
 
Dr. S z i b e r e i s z   Edit jegyző: Arról volt szó akkor, amikor elfogadásra került a 
rendelet, hogy elsősorban azokat a tényállásokat építjük be, amelyeket más rendeletünk 
elő ír de nem szankcionál. Itt akkor már kettő dolog is felmerül, amelyet körbe kell jár-
nunk, és le kell szabályoznunk. Rendeletben nem szabályozhatjuk egy államigazgatási 
hatóságnak hatáskörébe tartozó dolgot.  
A füst okozta problémára kellene kitérni, a kormányhivatal csak abban az esetben jogo-
sult eljárni, ha nem megfelelő tüzelőanyaggal tüzelnek.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Kell-e ilyen esetben „tetten érni”? Ha kijön a gyulai hatóság 
és épp akkor nem tüzel az illető, nem fogja érezni a füstöt, viszont vannak olyan esetek, 
amikor mi bent az óvoda épületében is érezzük a füstöt. Szóljunk a hivatal dolgozójá-
nak, hogy ezt jegyzőkönyvezze?  
 
A mi óvodánk parkolójában 4 személygépjármű fér el. Rendszeresen használta két la-
kos. Ezt úgy oldottuk meg, hogy kitettünk egy táblát, hogy az óvoda nyitva tartási ide-
jében lehetőség szerint ne használják a parkolót. Azóta nincs is gond a parkolással.  
 
Dr. S z i b e r e i s z   Edit jegyző: Minden eljárásnak van egy tényállási tisztázási sza-
kasza. A tényállás tisztázása a bizonyítási eljárást jelenti. Bizonytani kell majd.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Szeretném jelezni, hogy egy rendezvény kapcsán 
Reformátuskovácsházán a Mikes utcán egy háznak leszedték a tetejét. Ez a ház baleset-
veszélyes.  
 
H a v a n c s á k   Piroska képviselő: A Nemzeti Köznevelési törvény rendelkezik ar-
ról, hogy a gyereknek egészséges környezet biztosítása kötelező. Mivel köznevelési in-
tézmény az óvoda, a Népegészségügy ennek a problémának lehet hogy helyt adna.  
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V a r g a  Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a Képvi-
selő-testület nyílt ülését 15 óra 12 perckor bezárom és zárt üléssel folytatjuk.   
 
 

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

Havancsák Piroska  
jkv. hitelesítő 

 


