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V a r g a Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Béni Attila
hivatalvezető urat, Jegyző asszonyt, Aljegyző asszonyt, intézményvezetőket, irodavezetőket, meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van. Kálmán András képviselő távolmaradását bejelentette.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslom, hogy a korábban megküldött
 A polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága,
 TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 kódszámú, a Mezőkovácsháza Önkormányzata óvodai intézményének infrastrukturális fejlesztése tárgyában többlet forrás biztosításáról,
 pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett felhívásokra
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele
40/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
 A polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága,
 TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022
kódszámú,
a
Mezőkovácsháza Önkormányzata óvodai intézményének infrastrukturális fejlesztése tárgyában többlet forrás
biztosításáról,
 pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok
által meghirdetett felhívásokra
tárgyában készült előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a meghívóban
közölt, és a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg.
Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, 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: Napirend elfogadása
41/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. február 28-i soros, nyílt ülése napirendjét
az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
Előadó: Varga Gusztáv
polgármester
2.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Varga Gusztáv
polgármester
3.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének
elfogadása
Előadó: Varga Gusztáv
polgármester
4.) Előterjesztések
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Az írásbeli beszámolómat a következőkkel kívánom
kiegészíteni:
 Mi voltunk a házigazdái az „Év Sportolója”, az „Év embere” díjátadónak a Békés
Megyei Hírlap által meghirdetett, már több mint 20 éve zajló akciójának, amely másodszor van Mezőkovácsházán. A hely fontosságára igyekeztem hangsúlyt helyezni,
hiszen meghívtam a testnevelő tanárokat, mezőkovácsházi edzőket, sportolókat és
azok hozzátartozóit. Sőt élve a lehetőséggel két mezőkovácsházi sportolónak különdíjat is adtunk át. Az MTE jövőre lesz 100 esztendős és megbeszéltük ott helyben
Alpolgármester úrral, az MTE vezetőjével és a sportszerető mezőkovácsháziakkal,
hogy jövőre nagyobb sporteseményt fogunk szervezni. Ezek előkészületeit a nyáron

4
megkezdjük.
 Nagyon sok munkát adott a költségvetés előkészítése. A testületi ülés után intézményi egyeztető tárgyalások voltak. Utána az Alpolgármester urakkal illetve a Hivatal
vezetőivel kellett néhány körben megtárgyalni a költségvetést. Az érdekegyeztető tanács is megvizsgálta, elmondták a javaslataikat, illetve a véleményüket, majd elfogadták a költségvetést. Egy pár későbbi évekre vonatkozó javaslatot megfogalmaztak. Így került elénk ez a költségvetés.
 Nagyon sok fontos tanácskozáson vettem részt. A Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarának volt az évnyitó gyűlése, ahol megjelent Lázár János, kormánymegbízott úr, az országos kamarának a vezetője, államtitkárok, a megyei gazdasági életnek
a szereplői.
 Egy agrárfórumon vettünk részt Mezőhegyesen ahol itt volt az országgyűlés alelnöke, a mezőgazdasági miniszter, Lázár János miniszteri megbízott úr.
 Volt egy jelzőrendszeres konferencia, amely azt célozza, hogy gyermek ne maradjon
olyan állapotban, helyzetben, ami a fejlődését veszélyezteti. Ez a konferencia minden
évben értékeli ennek a tevékenységét. Majd a Humán Szolgáltató Központ biztosan a
jövő hónapban, amikor beszámolnak a munkájukról, akkor erről is számot adnak. Illetve a Társulási Tanács ülésén áprilisban, amikor a járás összes településén megtörténnek ezek az értékelések, akkor számot adnak.
 Simonka György képviselő úrral, valamint Béni Attila hivatalvezető úrral elsősorban
azokról a pályázatokról beszélgettünk, amelyek a veszélyes kategóriába vannak sorolva a Megyei Közgyűlés által. Azok vannak veszélyes kategóriába sorolva a végrehajtás szempontjából, amelyeknél még a közbeszerzési eljárás nem fejeződött be és
nem kezdődött el a beruházás. Ilyen pályázatunk nekünk is van. Mi nem tartjuk őket
veszélyesnek, mert a mérföldkövekhez csatlakozunk és nyilván tesszük a feladatunkat. De ahogy rövidül a befejezési határidőig hátralévő idő, így nyilván fokozott figyelmet érdemelnek és ebben ajánlotta segítését Hivatalvezető úr és Képviselő úr is.
 Részt vettem Orbán Viktor miniszter elnök úr évértékelőjén Budapesten. Meghívást
kaptam erre az évértékelőre, mert Mezőkovácsházán is a korábbi években működött
az Mezőkovácsházi Polgári Egyesület nevű civil szervezet, amelynek elnökségi tagja
voltam. Ez a szervezet már megszűnt, de a meghívókat megkapom ezekre a rendezvényekre. Nagyon jó hatású rendezvény volt, legalább is rám nagyon jó hatást gyakorolt. Miniszterelnök úr bejelentett egy családvédelmi akciótervet. Amint ez a családvédelmi akcióterv egyes elemei törvényi formában is megjelennek, akkor majd az
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottságnál kezdeményezem, hogy vizsgáljuk meg
és utána egy javaslatot tegyünk annak érdekében, hogy hogyan tudnánk segíteni,
hogy a fiatalok itt Mezőkovácsházán minél nagyobb számban ezeket a lehetőségeket
igénybe vegyék.
 Bánki András Tankerület igazgatójával a szülői közösség értekezletén vettem részt
az általános iskolában, abból a célból, hogy eljutottak hozzám olyan információk,
hogy a szülőknek kevés információik van a két iskola összevonásával kapcsolatban.
Az Igazgató úr beadta a javaslatát az átszervezésre a KLIK-hez, ők szakmailag megvizsgálják és a Miniszterúr elé terjesztik. A Miniszterúr májusban fog dönteni erről.
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Nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, semmilyen hátrányát nem tudtuk megfogalmazni a két intézmény összevonásával kapcsolatban.
 A Kodolányi János egyetem vezetői és Havancsák Piroska iskolaigazgató társaságában tárgyaltunk. Ennek a megbeszélésnek az volt a célja, hogy szeretnénk, hogyha
minél több gyermek tanulna a Hunyadi János Gimnáziumban, valamint egyetlen egy
gyermek sem kallódjon el. Jövőre már az egyetemre csak azok juthatnak be, akiknek
nyelvvizsgájuk van és legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesznek. Úgy gondoljuk, hogy lesz egy-két év, amikor ezt a lécet nem ugorja át mindenki
és azt szeretnénk, hogy azok, akiknek ez nem sikerül, ne essenek ki a tanulásból, hanem a Hunyadi János Gimnáziumban tudjunk nekik képzést biztosítani, mint például
az informatika, amennyiben megállapodunk az Kodolányi János egyetemmel. Ha sikerül az ingyenes képzésbe bevonni, akár turisztikai képzést is tudunk indítani,
amellyel érettségire épülő felsőfokú szakképesítést kapnak, illetve amellyel továbbtanulva a Kodolányi Egyetem beszámítja azokat a tantárgyakat, amelyeket itt letesznek és így a főiskolai, egyetemi képzés ideje rövidülhet meg.
 Egyre több idős ember él azzal a lehetőséggel, hogy kéri, hogy Orbán Viktor miniszterelnök köszöntse őt a 90., 95. vagy a 100. születésnapján. Az elmúlt időszakban
ezeket az elismeréseket három szépkorúnak adtunk át Aljegyző asszonnyal.
 Ma írtuk alá az intézményvezetőkkel együtt a jövő évi közfoglalkoztatási szerződést.
Holnaptól indul az új közfoglalkoztatási év, a Művelődési Házban lesz a munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatásuk.
 Elkészült a közvilágítás korszerűsítése. Szinte csak jó véleményeket hallottam. Ezzel
kapcsolatban átadom a szót Csepreghy Elemér alpolgármester úrnak.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Többször tárgyaltunk a kivitelezővel, lezajlott a közbeszerzés. A régi szolgáltatóval való konfliktushelyzet megoldása miatt a
konkrét kivitelezés csúszott. Ezért a műszaki irodavezető nagyon sokat dolgozott, hogy
valamilyen szinten rendeződjön, amiért köszönet illeti. A lámpatestek cseréje megtörtént, műszaki iroda várta valamint a testületi tagok felé is jöttek jelzések, hogy hol vannak problémák, hol vannak olyan sötétebb területek, ahol megoldást kell keresünk.
Tegnapi nap folyamán végigjártuk Kovácsházán az összes olyan területet, ahonnan jelzés érkezett a világítással kapcsolatban. Sok rosszindulatú megjegyzést is kaptunk. Azt
tapasztaltuk, hogy vannak jogos felvetések, ezekre a cég a tegnapi nap folyamán maximális képviseltette magát. A cég vezérigazgatója és a tulajdonostársa itt volt a műszaki
vezetővel. Ahol a műszaki irodavezető felvetette a problémákat, ott volt megoldási javaslatuk. Illetve egy olyan kölcsönösen kialkudott megoldási javaslat született még
hogy a testület tervezzen be a következő években folyamatosan világításkorszerűsítésre
valamennyi összeget és azok az utcák, ahol csak minden második oszlopon van megvilágítás, azok esetében valamilyen megoldással javítani fognak.
Az is megállapításra került, hogy van olyan utca Mezőkovácsházán, ahol éjszaka világosabb van, mint egy borult napon, nappal. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat javult a
közvilágítási helyzet Mezőkovácsházán ezzel a lámpacserével. Az sem elhanyagolható,
hogy a városnak ebből majd megtakarítása származik. Szénási alpolgármester úr megkérdezte, hogy ezeknek a lámpáknak körülbelül mi a futamideje, ameddig biztonságban
működnek. Erre 25 év volt a válasz. Valamint olyan referenciákat vázoltak fel nekünk,
ahol 3 év alatt 300 lámpából 3-at kellett cserélni. Még egy számomra nagyon pozitív
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hangzott el az igazgatótól, hogy azt szeretnék hogyha a következő években
Mezőkovácsházán nem lenne a közvilágítással kapcsolatban olyan jellegű probléma ami
nekik róható fel. Azért tette ezt a kijelentést, mert úgy tekint Mezőkovácsházára, hogy
ez a város volt az első a DÉMÁSZ területén, aki megmerte lépni ezt a korszerűsítést.
Partnerként tekint ránk és a mezőkovácsházi közvilágítási korszerűsítést szeretnék referenciaként bemutatni ebben a térségben. Mi ezt a műszaki irodavezetővel támogattuk,
mindamellett, hogy talán a város örülhet is ennek.
Azt még elmondták, hogy Mezőkovácsházán az elmúlt időszaki közvilágítás sehol sem
felelt meg a szabványnak. Most is az új korszerűsítéssel van olyan utca, amely még
mindig nem fog megfelelni a szabványnak, mert közben a szabvány változott. De ezzel
a fejlesztési elképzeléssel, amit közösen ki fogunk dolgozni, pár éven belül az új szabványnak is meg fog tud felelni Mezőkovácsháza.
V a r g a Gusztáv polgármester: Több szempontból is büszkék lehetünk erre a beruházásra, mert saját erőből valósítjuk meg, korszerű technológiát hoztuk ide, így a környezetet is védjük ez által.
Azt is el lehet mondani, hogy azokat a lakossági jelzéseket, amelyek beérkeztek hozzánk a tegnapi napig, azokat megvizsgáltuk és orvosolni fogjuk. Hogyha ezentúl érkeznek lakossági jelzések, ezeket a költségvetés tárgyalásakor meg fogjuk vizsgálni és javaslatot fogunk tenni arra, hogy az idei évben valamennyi összeget ilyen célra fordítsunk.
Van-e még valakinek kérdése, véleménye az írásos beszámolókkal és a szóbeli kiegészítésemmel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Határozatok végrehajtása
42/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 13/2019. (I. 31.), 14/2019. (I. 31.), 15/2019. (I.
31.), 19/2019. (I. 31.), 27/2019. (I. 31.), 28/2019. (I. 31.),
29/2019. (I. 31.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről valamint a testületi és bizottsági üléseken elhangzott bejelentésekre adott válaszokról szóló beszámolókat
elfogadja.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében
módosításokat kell eszközölni, mert több olyan ügy van, melyekről a döntéseket nagyon
rövid időn belül továbbítani kell. Ezért javaslom a szóbeli 3. sz. előterjesztés
tárgyalását, mely a pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok által
meghirdetett felhívásokra tárgyában készült.
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Ezt a pályázatot már benyújtottuk. A hiánypótlás keretében kérték ezt az egyedi határozatot, hogy az önerőt biztosítjuk hozzá. Mi a pályázatról a többi LEADER-es pályázat
benyújtásával együtt döntöttünk. Most külön ezt meg kell erősíteni, hogy erre a pályázatra, ekkora összegben, ennyi önerőt biztosítunk.
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Önkormányzat turisztikai LEADER-es pályázata
43/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívások keretében 1. célterület VP6-19.2.1.49-6-17 kódszámon Mezőkovácsháza Város Önkormányzata eszközbeszerzésére pályázat benyújtásáról dönt. A
pályázat összköltsége 2.168.144 Ft, melynek 10 %-os önerejét, bruttó 216.815 Ft-ot a fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Az 5. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tárgyában készült.
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 javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
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1/2019. (III. 05.) sz. önkormányzati rendeletet
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II.
19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az
álláshelyek megszüntetése tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Dr. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Javaslom a határozati javaslat 2. pontjában a határidőt 2019. október 1. napjára módosítani, mivel így a hónap utolsó napjával tudom a
köztisztviselő jogviszonyát megszüntetni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki
Jegyző asszony által kért módosítással elfogadja az előterjesztésben írt határozati javaslatot, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Polgármesteri Hivatalnál létszámleépítés költségvetési hiány csökkentése érdekében
44/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évi költségvetési működési hiány csökkentése
érdekében
létszámleépítésről
dönt
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban az alábbiak
szerint:
1. A hivatalban 1 fő köztisztviselői álláshely és annak
finanszírozása 2019. május 15. napjától elvonásra
kerül.
2. További 1 fő köztisztviselői álláshely és finanszírozása
2019. október 01. napjától kerül elvonásra.
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Felhatalmazza a munkáltatót, hogy tegye meg a szükséges
munkáltatói intézkedéseket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetési rendeletének megalkotása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőnek.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A költségvetési rendelettervezetünk még az utolsó pillanatban is módosult, amely annak következtében alakult
így, hogy van egy szóbeli előterjesztés, amely a II. óvoda felújítását taglalja és a közbeszerzésen a pályázati keretet meghaladó összeg került kimutatásra, amelyre fedezetet
kell biztosítani. Ez indukálta azt, hogy a költségvetési rendeletünket az utolsó pillanatban még két tétellel módosítottuk. Az egyik a II. óvodafejlesztésnek a fedezet biztosítása. A másik pedig az összes TOP-os pályázathoz rendeltünk egy keret, abban bízva,
hogy ezek a fejlesztések olyan formában fognak megvalósulni, hogy a rendelkezésre álló fedezet majd biztosítja a megvalósítást. Azonban fel kell készülni arra is a városnak,
illetve a testületnek, hogyha ez nem így lesz, akkor minél egyszerűbben, minél gördülékenyebben tudjuk megvalósítani a projektjeinket. Ezért beépítésre került egy 60 millió
Ft-os keret fejlesztési hitelfelvétel terhére a felújítások kiadási részen. Ezzel a változással mondom az új főösszegeket. A bevételi és kiadási főösszeg 3.088.253.000 Ft, ebből
a fejlesztési bevételek és kiadások különbözete 257.697.000 Ft, melyre fejlesztési hitel
felvétel nyújt fedezetet. Ebben van benne a 60 millió Ft, amelyet előbb említettem, illetve a Dózsa utcával kapcsolatosan a 101.600.000 Ft-os keret. A működési bevételek és
kiadások különbözete 53.078.000 Ft, erre úgy tervezetük a költségvetési rendeltet, hogy
a költségvetési törvény alapján működési célú támogatást kívánunk majd igénybe venni.
Az egyeztetések során kialakult hiánymódosító tételek tételesen bemutatásra kerültek az
előterjesztésben. Elkészült a határozatnak a mellékletei is, illetve az új táblák is kiosztásra kerület, amelyek korábban nem voltak.
Soha ilyen magas még a kezdő költségvetésünk nem volt. Soha ennyi pályázatunk nem
volt, jelenleg 31 pályázat lett beleépítve. Bízom benne, hogy ezt az évet szépen végig
tudjuk vinni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Amikor megláttam először a végső számot akkor hatalmas büszkeség töltött el, hogy ekkora település, mint Mezőkovácsháza, 3 milliárd Ft
feletti költségvetéssel indítja az évet, ez nagyszerű dolog. Ennek fele fejlesztési forrás,
ezeket a fejlesztési forrásokat már elnyertük. Most a fő cél az, hogy ezeket a fejlesztéseket meg is tudjuk valósítani.
Az önkormányzatunk bevételei normatívából és saját bevételekből állnak elő. A költésük kötelező és nem kötelező feladatokra fordítódik. Sajnos van olyan is, amely kötelező feladat és a normatíva nem fedezi a feladat-ellátást. Itt azt kértük az intézményektől,
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hogy takarékossággal, saját bevételnöveléssel, ha lehet létszámcsökkentéssel és hogyha
ezek után lesz hiány, akkor az önkormányzati kiegészítéssel oldják meg azt a feladatot
amelyet kötelezően előír számunkra a kormány.
A saját bevételeink közül a Pannon Lúd Kft. bezárása miatt legalább 50 millió Ft esik ki
az eddigi évek bevételei közül. Mi 45 millió Ft-tal csökkentettük is az adóbevételt.
Hogyha ezt mellé teszitek a működési célú hiánynak, ez azt jelenti, hogyha a Pannon
Lúd Kft. működne, akkor nullás költségvetéssel tudnánk indulni. Az összes bevételünk
fedezi az összes kiadásunkat.
A létszámoknál köszönöm a Polgármesteri Hivatal hozzáállást, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a két fő álláshely csökkenés ott megvalósuljon. A Humán Szolgáltató Központnál mivel új feladatot kaptak, ott létszámbővítés volt és most is létszámfelvételt terveznek. Illetve a MEZTEP Kft. a közfoglalkozatási létszámcsökkenése miatt 10 fővel
engedélyeztük, hogy növelje az álláshelyeinek a számát.
A Pannon Lúd Kft. kiesésével kapcsolatban, az önkormányzatunk jóindulattal állt ehhez
a kérdéshez. Meghirdettük, hogy alpolgármestereimmel fogadóórán várjuk azokat a
munkavállalókat, akik eddig nem tudtak elhelyezkedni. Egy ilyen dolgozó jelentkezett
nálunk, az ő problémájára tudtunk segítséget nyújtani. Illetve március 14-én lesz egy állásbörze. Elsősorban a Pannon Lúd Kft. volt dolgozói részére, de hívják a 25 év alatti
fiatal munkavállalókat is. Illetve azokat a közfoglalkoztatottak is akik tovább akarnának
lépni a munkaerőpiacra. Nagyon sok nagy munkaadócég érdeklődik. Abban segítek önkormányzatunk nevében, hogy felhívással fordulok a kovácsházi vállalkozókhoz, hogy
aki egy-két embernek is állást kívánna nyújtani, most használja ki a pályázati lehetőséget.
Pozitívumként azt el tudnám mondani, hogy 2 % kereset-kiegészítést idáig néhány munkahelyen kaptak a foglalkoztatottak, most erre lehetőséget adtunk, hogy minden munkáltató betervezze minden munkavállalójára ezt a 2 %-os kereset-kiegészítést.
A csapatépítés fontosságát felismerve egy 6.000 Ft/fős összeget engedélyeztünk minden
intézménynek, hogy ilyen fórumokat, akciókat, eseményeket szervezzenek, amellyel ezt
erősítik.
A cafetériából is terveztük be a tavalyi összeget, amit zároltunk.
A számlavezetésre 5 eFt-ot biztosítottunk a dolgozóinknak. Illetve a bérfeszültség kezelésével kapcsolatban tárgyalni fogok az intézményvezetőkkel és valamilyen javaslatot ki
fogunk dolgozni.
Minden dolgozónknak a keresete 20 %-ot meghaladó mértékben nőtt az elmúlt 2 esztendőben. A mostani emelést mi már tavaly megelőlegeztük azoknak a dolgozóknak,
akiknek nagyon alacsony volt a fizetése.
Több olyan eleme van ennek a költségvetésnek, amely büszkévé tehet bennünket. Valamint több olyan eleme is van, amely azt kívánja tőlünk, hogy nagyon odafigyelve, nagyon takarékosan, nagyon fegyelmezetten a kitűzött célok egy részének megvalósítására
akár külön intézkedési tervet készítve, valósítsuk meg ezt az idei évi költségvetést.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. A határozati javaslatról nem döntöttünk, mert akkor még hiányosak voltak a táblázatok.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén már a megváltozott számokat ismertette az Irodavezető asszony. A 60 millió Ft-os felújítási, fej-
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lesztési kerettel teljes mértékben egyetértettünk. Prioritást kell hogy élvezzen a TOP-os
és bármilyen pályázataink megvalósítása ebben az évben. A Dózsa utca maradjon benne
a költségvetésben.
Új határozati javaslatok is megfogalmazódtak a bizottsági ülésen, ezek az alábbiak:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság márciusi üléséig vizsgálja meg:
1) a nyugdíjba vonuló dolgozók juttatását, sávos rendszerben az eltöltött idő figyelembe vételével, így meg lehet-e emelni,
2) az önkormányzat által kifizetett késedelmi kamatok, mulasztási bírságok nagyságát
és tegyen javaslatot ezek megszüntetésére,
3) a gyepmesteri tevékenységre vonatkozó szerződést, a kifizetett összeg nagyságát és
tegyen javaslatot a kiadás mérséklésére,
4) végezzen vizsgálatot az adó elkerülés megelőzésére, az adóbehajtás hatékonyságának növelésére a kintlévőségek beszedésének érdekében, és fogalmazzon meg javaslatot.
Jegyző asszony számára az áprilisi testületi ülésre azt a feladatot javasolnánk, hogy az
ingatlan értékesítés teljesítése érdekében készítsen felmérést az értékesítésre felajánlható ingatlanokról, a jobb piaci ár elérése érdekében teendőkről, az értékesítés meghirdetéséről.
A Polgármester úr folytasson egyeztetést az intézmények, társaságok vezetőivel a betöltetlen álláshelyek feladatainak betöltésével kapcsolatos eljárásról, az így megtakarított
források felhasználásáról, a bérminimumok emelése miatt kialakult bérfeszültségek
enyhítéséről, az intézményvezetők, ügyvezetők jutalmazásának nagyságáról. Határidő
az áprilisi soros ülés lenne.
Csepreghy Elemér alpolgármester úr az áprilisi testületi ülésre készítsen előterjesztést a
megüresedő álláshelyek betöltésének újraszabályozásáról.
A fent felsorolt új határozati javaslatokat, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet javasolja a bizottság elfogadásra.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit képviselő: 2014. óvta folyamatosan aggódva figyeltem a város költségvetésének alakulását. Azt gondolom, hogy az eltelt néhány évben azok az észrevételek,
javaslatok, amiket a testület tagjai, intézményvezetők és a hivatalvezetők adtak a költségvetés elkészítésének munkájához, azok mostanra értek be. Nagy örömmel tapasztalom azt, hogy azok a közérzetjavító intézkedések és ami 2014-ben még csak kezdetleges
gyerekcipőben jártak, mára már automatikussá váltak. A munkavállalóinknak látniuk
kell azt a jó szándékot, amit olykor nehéz gazdasági körülmények között is egy biztonságos gazdálkodás mellett a testület és a város próbál a munkavállalóik felé közvetíteni.
Számomra ez az év volt az első olyan, amikor kicsit megnyugvással fogadtam ezt a
költségvetést.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben szereplő
határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Adósságot keletkeztető ügyletek
45/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, és a saját
bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
részére megfogalmazott feladatokkal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megbízatása
46/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy
1.) a nyugdíjba vonuló dolgozók juttatását vizsgálja felül
és tegyen javaslatot (sávos rendszerben, az eltöltött
idő figyelembe vételével) a juttatás biztosítására,
2.) az önkormányzat által kifizetett késedelmi kamatok,
mulasztási bírságok nagyságát vizsgálja meg és tegyen javaslatot ezek megszüntetésére,
3.) a gyepmesteri tevékenységre vonatkozó szerződést, a
kifizetett összeg nagyságát vizsgálja meg és tegyen
javaslatot a kiadás mérséklésére,
4.) végezzen vizsgálatot az adóelkerülés megelőzésére, az
adóbehajtás hatékonyságának növelésére a kintlévőségek beszedésének érdekében, és fogalmazzon meg
javaslatot.
Határidő: márciusi soros ülésre
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
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V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a Jegyző asszony részére megfogalmazott
feladatokkal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Értékesítésre felajánlható ingatlanokról jegyzői felmérés készítése
47/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Dr. Szilbereisz Edit jegyzőt, hogy az
ingatlanértékesítés teljesítése érdekében készítsen felmérést az értékesítésre felajánlható ingatlanokról. Az értékesítés ütemezésére készítsen javaslatot.
Határidő: áprilisi soros ülésre
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a Polgármester részére megfogalmazott
feladatokkal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Polgármester felkérése tárgyalások lefolytatására bérfeszültség enyhítéséről
48/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetést az intézmények, társaságok vezetőivel a betöltetlen álláshelyek feladatainak ellátásáról, az így esetlegesen megtakarított források felhasználásáról, a bérminimumok emelése miatt kialakult bérfeszültségek enyhítéséről, az intézményvezetők, ügyvezetők jutalmazásának nagyságáról.
Határidő: áprilisi soros ülésre
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki az Alpolgármester részére megfogalmazott feladatokkal egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Csepreghy Elemér alpolgármester felkérése megüresedő álláshelyek betöltésének újraszabályozására
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49/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri Csepreghy Elemér alpolgármestert, hogy
készítsen előterjesztést a megüresedő álláshelyek betöltésének újraszabályozásáról.
Határidő: áprilisi soros ülésre
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Csepreghy Elemér alpolgármester
Varga
meg.

Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
2/2019. (III. 05.) sz. önkormányzati rendeletet
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről.
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
NAPIRENDI PONT ELŐADÓI: Varga Gusztáv
polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén
merült fel, hogy szerepel a közbeszerzési tervben a gazdasági társaságunknak az egyik
közbeszerzése is.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén felvetődött,
hogy betervezhetjük-e a Kft-nknek a közbeszerzését. Több mint egy éve várunk erre,
hogy ezt megszavazhassuk, hogy az elnyert pályázataink végre ebbe a stádiumba
kerüljenek.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Átadom a szót Jegyző asszonynak.
Dr. S z i l b e r e i s z

Edit jegyző: Javaslom hogy töröljük az önkormányzat mint
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ajánlatkérőre vonatkozó közbeszerzési tervből a Településgazdálkodási Kft. által
lefolytatandó közbeszerzési eljárást, hiszen ő a pályázó, ő fogja megkapni az állami
pénzt, ő az akit terhel jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Meg fogjuk vizsgálni
és a közbeszerzési szakértőt is megkérdezzük, hogy van-e arra valamilyen mód vagy
lehetőség, hogy az önkormányzat átvállalja és milyen módon, ennek a közbeszerzési
eljárásnak a lefolytatását vagy segítsük a Kft-nket ahhoz, hogy le tudja folytatni. Ha le
tudja majd az önkormányzat folytatni a Kft. helyett a közbeszerzési eljárást, akkor a
közbeszerzési eljárással egy időben is van lehetőség arra, hogy a közbeszerzési
tervünket módosítsuk.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati
javaslattal, és annak mellékletével az ismertetett módosítással együtt, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Közbeszerzési terv 2019. évre
50/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat
közbeszerzésekről
szóló
Szabályzata
alapján
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2019. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Az elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet a
Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban és az Önkormányzat hivatalos honlapján
közzé kell tenni.
A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosítási igény felmerülésekor a tervet
módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
Jelen közbeszerzési tervet legalább 2024. december 31-ig
meg kell őrizni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: A 6. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2019. évi Üzleti terve tárgyában készült.
Átadom a szót Szerekes Lajos Felügyelő Bizottság elnökének.
S z e k e r e s Lajos FEB. elnöke: Két ülésen tárgyaltuk meg a Kft. Üzleti tervét. A
túlmenően meghívást kaptam az egyeztető tárgyalásokra, ott is építő jellegű, jó szándékú vélemények hangzottak el a Kft-vel kapcsolatosan.
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A testület döntésénél egyértelmű volt a cél, egyértelmű volt a határidő, csak egy dologról nem döntött a testület, hogy az előterjesztés szóban vagy írásban történjen. Konzultáltam a Polgármester úrral mennyiben több olyan döntés születik, amely arra utal, hogy
növekszik a Kft. bevétele, csökken az önkormányzati támogatás és ez konszenzuson
alapszik, ami azt jelenti, hogy egyetért a FEB., egyetértett vele a tulajdonosi képviselőként jelen lévő Alpolgármester úr is, egyetért az ügyvezető is, ilyen döntésünk nem született.
A döntésünk azt volt, hogy a Kft. Üzleti tervében nem láttunk olyan további bevételnövekedést, amely megvalósítható lenne. Ebből adódóan a Kft. 2019. évi Üzleti tervét a
jelenlegi tartalommal javasolja a FEB. elfogadni.
A javaslatokról röviden tájékoztatnám a testületet. Kálmán András FEB. tag azt javasolta, hogy szükségszerű lenne, hogy a műszaki iroda kötelezően szolgáltasson adatot a
Kft. részére a folyamatban lévő pályázatokról és a lehetséges alvállalkozói munkákról.
Nagyné Csiffáry Anna FEB. tag azt javasolta, hogy a pályázatokban való részvétellel és
az ipari park többletbevételével alapozva a Kft. törekedjen a foglalkozási pályázatban a
8 plusz 4 hónapot, többletbevétellel próbálja meg kitermelni a Kft. Erre az volt a válasz,
hogy ipari területen akkor lehet nagyobb mérvű többletbevétellel számolni, hogyha ezek
a pályázatok megvalósulnak.
Az Ügyvezető úrtól pedig azt kértük, hogy tájékoztasson bennünket, hogy milyen munkálatok várnak rá. Ebben az évben településen folyó kivitelezési munkák során a Kftnek konkrét alvállalkozói elnyert munkája nincs. Szóbeli ígéretei viszont vannak. Példaként hozta fel, hogy a DETA-Ép Épületszerviz Kft. szállítási feladatokra 150 m2 területű parkoló térburkolattal történő kiépítésére kötne velük szerződést. A városi könyvtár
vezetője az épület villanyszerelési munkálatokra kötne szerződést, ez is szintén lehetőségként merült fel.
Polgármester úr azt javasolta, hogy nézzük meg az állaguk miatt nem eladható ingatlanokat, amit a Kft. felújítana, az önkormányzat eladná. Az önkormányzaté lenne a bevétel és a Kft. számlázná a munkát. Ilyen felújítandó ingatlanok az Árpád u. 273, 275.,
vagy pedig Reformátuskovácsházán Táncsics u. 50. sz. alatti ingatlan, amelyet az egyház szeretné megvenni. Most folyik az adásvételi szerződés finomítása, az egyház részéről az elvárás, hogy szíveskedjen az önkormányzat ezt felújítani, mert omlásveszélyes
részei is vannak.
Szűcs Judit képviselő asszony azt javasolta az intézménynek és a Kft-nknek is, hogy az
elfekvő anyagok, tárgyi eszközök, amelyekre már nincs szükség, tegyük pénzzé. A
MEZTEP Kft-nél van ilyen, tavaly végeztünk ott egy szemlét, már akkor láttunk tetemes vashulladékot felhalmozódva. Ügyvezető úrnak az volt a válasza, hogy megpróbálják ezt értékesíteni, de arra várnak, hogy a vas ára emelkedjen.
Költségvetési irodavezető asszony azt vetette fel, hogy a lakásgazdálkodásnál a Kft. bevétele 15 millió Ft. Emellé a tervezetbe oda lett téve még 3 millió Ft önkormányzati támogatás. Akkor minek is kellene ide támogatás, hogyha van bevétele a Kft-nek. Minden
feladatra van téve személyi munkabér, személyi foglalkoztatás, itt is volt egy ilyen személy, akinek 2,9 millió Ft az éves bére. Ezt innen eltették az építőiparba, mert a tevékenységének nagy részét ott végzi, igaz hogy ezzel nem csökkent az önkormányzati támogatás.
Polgármester úr még azt kérte, hogy tekintsük át a Kft. feladat-ellátási rendszerét. Azt
javasoljuk a testületnek, hogy úgy, ahogy szerepel az Üzleti tervébe ez a feladatellátással egyetértünk. Tavaly történt benne módosítás, kivették a brikett gyártását és az
intézményeknek történő tüzelőanyag szállítást.
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A meglévő bérfeszültséggel kapcsolatban megkérdeztük Ügyvezető urat és azt mondta,
hogy a Kft-n belül nincs bérfeszültségi problémája, de a Kft. és a közmunkaprogramban
lévők között viszont van.
Valamint a Kft. önálló Web oldalt hozzon létre, ahol közzé teszi, hogy milyen vállalkozási tevékenységet tudnak elvégezni és milyen munkaeszközöket tudnak bérbe adni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Rendszeresen kellene egyeztetni a Kft-vel hogy melyek azok a pályázatok, amelyeknél rövidesen eredményhirdetés lesz.
Amikor beérkezik egy lakossági igény vagy egy intézményi igény, hogy valamilyen
munkát el kellene végeztetni a Kft-vel akkor ezt előzze meg egy egyeztetés, mert nem
tudnak minden feladatot elvégezni.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel 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: Településgazdálkodási Kft. 2019. évi Üzleti terve
51/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Településgazdálkodási Kft. 2019. évi Üzleti
tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,
Pap Csaba ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi Üzleti terve tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság a határozati javaslatot mellékletével együtt javasolja elfogadni.
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P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is a határozati javaslat elfogadását javasolja mellékletével együtt a Képviselő-testületnek.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel 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: Kalocsa Róza Kft. 2019. évi Üzleti terve
52/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2019.
évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,
Jankó Erzsébet ügyvezető
V a r g a Gusztáv polgármester: A 8. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az EKATA, KATAWIN kataszteri és tárgyi eszköz nyilvántartó rendszerrel kapcsolatos szerződés tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat
ismertetni.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozati javaslatot az alábbiak szerint javasolja kiegészíteni: A szolgáltatási szerződés megkötésére 85
eFt-ot biztosít az általános célú tartalék terhére.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot a bizottság által javasolt kiegészítéssel 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: E-Szoftverfejlesztő Kft-vel vállalkozási szerződés kötése
53/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy a kataszteri rendszer adatmegőr-
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zési szolgáltatás céljából az E-Szoftverfejlesztő Kft-vel, a
határozat melléklete szerinti tartalmú vállalkozási szerződést köt.
A szolgáltatási szerződés megkötésére 85 eFt-ot biztosít az
általános célú tartalék terhére.
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (III. 05.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
3/2019. (III. 05.) sz. önkormányzati rendeletet
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.
(III. 05.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.
V a r g a Gusztáv polgármester: A szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 kódszámú, a Mezőkovácsháza Önkormányzata
óvodai intézményének infrastrukturális fejlesztése tárgyában többlet forrás biztosításáról tárgyában készült.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat
ismertetni.
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P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben
írt határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra: A többletfedezet
biztosításait a 2019. évi költségvetés tartalmazza.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
S ó k i Zoltán műszaki irodavezető: A bontás megtörtént. Már átvizsgálta a közbeszerzési szakértő mindkét ajánlatot, az egyik teljesen hibátlan, a másiknál sincs hiánypótlásra szükség, csupán egy kérdést tett fel az egyik ajánlattevőnek, amire holnapig
kell hogy válaszoljon. Ezt követően kezdődik a szerződéskötési moratóriumnak a 8 napja. 8 nap után megköthető, aláírható részünkről a szerződés és azt követően megy a
Kincstárhoz ellenőrzésre. Ilyen esetben, amikor két ajánlat van és nincs semmi az ügymenetben, nagyon gyors szokott lenni a közbeszerzés ellenőrzése. Bírom benne, hogy
március közepén akár már hatályos is lehet a szerződés.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye, kérem, aki
a határozati javaslatot a bizottság által javasolt kiegészítéssel 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: Óvoda Petőfi u. felújítására többletforrás biztosítása
54/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 kódszámú,
Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai intézményének infrastrukturális fejlesztése (Petőfi utcai óvoda felújítása) megnevezésű pályázat megvalósítását rendkívül fontosnak tartja az intézmény leromlott állapotának felújítása,
a gyermekek biztonságos és korszerű környezetben történő
nevelése, valamint az épület energia hatékony működése
érdekében.
A Képviselő-testület a közbeszerzési ajánlatok ismeretében, a beruházás megvalósításához legfeljebb bruttó
4.094.060.- forint többlet fedezetet biztosít fejlesztési célú
hitelfelvétel terhére.
Amennyiben bármely oknál fogva csak a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel nyílik lehetőség a vállalkozói
szerződés megkötésére, úgy a Képviselő-testület a beruházás megvalósításához legfeljebb bruttó 7.705.484.- forint
többlet fedezetet biztosít fejlesztési célú hitelfelvétel terhére.
A többletfedezet biztosítását a 2019. évi költségvetés tartalmazza.
A Képviselő-testület felkéri a pályázat projektmenedzsmentjét, hogy vizsgálja meg és kezdeményezze a projekten belüli átcsoportosítási lehetőségeket és az önkormányzati többlet finanszírozás megtérítését a Közreműködő

21
Szervezettől és az Irányító Hatóságtól.
A beruházás fedezetének biztosításával együtt felhatalmazza a polgármestert a kedvezőbb érvényes ajánlatot adó
céggel történő szerződéskötésre a közbeszerzési előírások
szerint.
Határidő: közbeszerzési szakértő tájékoztatására: azonnal
egyebekben: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli előterjesztés tárgyalását, mely a
polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága tárgyában készült.
Tekintettel arra, hogy személyesen érintett vagyok ennek az előterjesztésnek a tárgyában, kérem a szavazásból való kizárásomat.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)
Tárgya: Varga Gusztáv szavazásból való kizárása
55/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Varga Gusztáv polgármester személyes érintettsége miatt a szavazásból kizárja.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság
tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
P a p p Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja a határozati javaslat elfogadását.
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Szeretnék először is gratulálni. Szeretném
kérni Polgármester úrtól, hogy az Aljegyző asszonynak legyen szíves szót adni.
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
Varga Gusztáv polgármester kizárás miatt a szavazásban nem vett részt.)
Tárgya: Varga Gusztáv polgármester jubileumi jutalma
56/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete munkáltatói jogkörében eljárva
1. Varga Gusztáv polgármester részére 35 év szolgálati
jogviszonyban töltött idő után négyhavi illetményének
megfelelő összegű bruttó 2.393.208 Ft, azaz bruttó Kettőmillió-háromszázkilencvenháromezer-kettőszáznyolc
forint jubileumi jutalmat állapít meg a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján.
2. A jubileumi jutalom kifizetésére a 2019. évi költségvetési rendelet biztosít fedezetet, a jubileumi jutalom
2019. február 28-án kifizethető.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné bizottsági elnök
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
V a r g a Gusztáv polgármester: Átadom a szót Aljegyző asszonynak.
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Varga Gusztáv nevét kiemelkedő közéleti tevékenységei révén ismerhettük meg. Szatmárcsekén született 1955. július 8-án, majd
Oroszlányban végezte középiskolai tanulmányait. Tanári diplomát a Szegedi Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett. Feleségével 1978-ban költöztek
Mezőkovácsházára és még ebben az évben az 1. számú Általános Iskolában kezdett el
dolgozni matematika-fizika, később testnevelés szakon. Generációk nevelkedtek tanári
pályafutása alatt. A gyerekek szerették, a szülők tisztelték mélyen elhivatott szakmaisága miatt. Szenvedéllyel és kitartással dolgozott már akkoriban is. Egész életét végig kísérte a sport iránti szeretete, kiemelt és oszlopos tagja a helyi futószövetségnek. A sport
szeretetét hangulatos játékos edzéseivel igyekezett tanítványaiban is elültetni. Tanár,
osztályfőnök, úttörő csapatvezető, igazgató helyettes, és igazgató szerepet is betöltött
ezekben az időkben. 1998-ban kezdődődött aktív politikai pályafutása. Vezetésével
megalakult a helyi Fidesz csoport, amelynek először 2006-ig, majd 2014-től újra elnöke
volt. 14 évig töltött be önkormányzati képviselő tisztséget, amelyből három ciklusban
alpolgármesterként tevékenykedett. Teherbírása, tenni akarása rendkívüli és elismerésre
méltó.
2013-tól a mezőkovácsházi Tankerület igazgatója volt, majd ezt követően a 2014-es önkormányzati választások alkalmával megnyerve a lakosság bizalmát, polgármesteri címet szerzett. Mezőkovácsháza vezetése alatt éli demokratikus történelmének legdinamikusabban fejlődő korszakát saját erős és pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések
révén. Polgármesteri tevékenységét áthatja a város iránt érzett szeretete és felelőssége,

23
de egyben a dél-békési szemlélet is. Polgármestertársai elismeréseként 2014 óta a Kistérségi Társulás elnöki tisztségét is betölti.
Az imént elmondottak csak kivonatosan tartalmazzák 35 éves közszolgálati életútját,
mely úton szerzett érdemei által kétség kívül nyomot hagyott városunkban. Kérdezhetnénk mi az a 35 év történelmünkhöz képest? „Csak egy csepp”, de ne feledjük a tenger
is cseppekből áll össze.
V a r g a Gusztáv polgármester: Köszönöm szépen. Átadom a szót Alpolgármester úrnak.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Mindannyiunk számára egy ünnepi pillanat.
Szívből gratulálok ehhez a 35 évhez, erőt, egészséget kívánok további munkához. Fel
szeretném kérni az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét, Béna Attila hivatalvezető urat és Szénási István alpolgármester urat a jubileumi jutalom átadására.
V a r g a Gusztáv polgármester: Most érzem, hogy jó döntés volt az, amikor polgármester lettem és kértem az intézményvezetőket, hogy minden intézménynél, hogyha jubileumi jutalmat adunk át, akkor azt tegyük ünnepélyessé.
Mi vezetett idáig: két dologra fogom. Az egyik a szüleimnek a példája, akik egész életüket végig dolgozták és azt lehetett látni, hogy mennyire a szívükön viselik, hogy azt a
munkát, amit végeztek, azt a legjobb tudásuk szerint végezzék. A másik, pedig hogy
amikor idekerültem Kovácsházára, néhány olyan kolléga volt a tantestületben, akik nagyon sok tapasztalatot, tanácsot, segítséget adtak át. Nagyon rövid idő után elkezdtem
érezni a szülőknek, később, amikor a közéletben részt vettem akkor a közvéleménynek
a tiszteletét és a segítségét. A betegségem után már nem gondoltam, hogy valaha ilyen
feladatot kapok. Amikor képviselő úr megkérdezte, hogy a Tankerületet nem vezetnéme el, akkor azt éreztem, hogy történelmet írunk, hiszen az iskoláknak az újra államosítása történt meg. Utána jött a polgármesterség is.
Köszönöm a szép szavakat, a méltatást.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Magam tapasztalata alapján, amikor megkértek, hogy
írjak egy önéletrajzot, a felét kihagytam. Arra szeretnélek kérni Polgármester úr, hogy
írjál magadról egy önéletrajzot.
BEJELENTÉSEK
V a r g a Gusztáv polgármester: Van-e valakinek bejelentése?
Z á b r á k Istvánné képviselő: A Deák utcán a szárazér hídjának korlátja rozsdásos.
le lehetne festeni, hogy jobban nézzen ki.
A fabuszmegállók állandó kezelése, javítása, festése napirenden kell, hogy legyen.
A reformátuskovácsházi nagyiskolának a külső falát és a kerítését legalább egy sorral le
kellene meszelni, festeni a jobb városkép miatt.
A Mikes utcának több járdaszakasza járhatatlan, nincs gondozva. Erre oda kellene figyelmi, mert a városban nagyon sok helyen van ilyen elhanyagolt járdaszakasz.
Megkértek arra, hogy próbáljunk valamilyen lépéseket tenni, hogy a Művelődés Háznak
a 60 éves függönye lecserélésre kerüljön. Az anyagköltsége lenne 1.650.000 Ft, ezt még
meg kell varratni.
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V a r g a Gusztáv polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, a Képviselő-testület nyílt ülését 14 óra 46 perckor bezárom és zárt üléssel folytatjuk.
K.m.f.

Varga Gusztáv
polgármester

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző
Zábrák Istvánné
jkv. hitelesítő

