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

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

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

 
Jelen volt még: Béni Attila  Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalve-

zetője 
Dr. Szilbereisz Edit   jegyző 
Vitális Gábor   Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 
Zatykó Attila   költségvetési irodavezető-helyettes  
Albertus László   Mezőkovácsházi Városi Könyvtár vezetője  
Pap Csaba  Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 

Kft. ügyvezetője  
Pintér Lajos  OMSZ-DAR Mentőszervezet osztályveze-

tője 
Farkas Károly  Központi Orvosi Ügyelet vezetője  
Jankó Andrea  Egészségfejlesztési Iroda munkatársa  
Szabó Henrietta  Egészségfejlesztési Iroda munkatársa  
Bontovics Krisztián   Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottság tag-

ja 
Majorné Balla Ildikó  főtanácsos  

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző asz-
szonyt, Aljegyző asszonyt, intézményvezetőket, irodavezetőt, meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van. Szénási István alpolgármester úr 
érkezése későbbre várható.  
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyi-
tom.  
 
Szomorú esemény történt, Dr. Fritz Brigitta városunk nagy tiszteletben álló háziorvosa 
elhunyt. Doktornő nemcsak szakmai tudása legjavát adta a betegei számára, hanem em-
berséggel és alázattal fordult feléjük. Több évtizedes, áldozatos, gyógyító munkája ré-
vén vált Mezőkovácsháza megbecsült orvosává. 1997-ben az akkori városvezetés 
„Mezőkovácsháza Városért” emlékplakettet adományozott számára. A közéletben is te-
vékenykedett. 1998 és 2002 között képviselő-testületi tag volt, illetve a Népjóléti Bi-
zottság elnökének is megválasztották. Az ezt követő választások alkalmával elnyerte a 
lakosság bizalmát, ám 2003. márciusában megromlott egészségügyi állapota, illetve ak-
kor az orvosi és képviselői mandátuma között körüli vita miatt lemondott. Munkája el-
ismeréseként 2008-ban békés megye lakóinak egészségéért nívódíjat, 2009-ben pedig 
„Polgármesteri Elismerő” oklevél kitüntetést vehetett át. 2010. decemberében orvosi 
praxisát lányának, Izabellának ajándékozta. Közéleti és gyógyító tevékenységét befejez-
te. Hosszantartó súlyos betegségéből nem tudott felépülni, 2019. március 20-án 72. élet-
évében elhunyt. Értékes tagja volt közösségünknek, városunknak.  
 
Kérem, hogy tiszteletünk jeléül 1 perc néma felállással adózzunk emlékének. 
 
Szénási István alpolgármester megérkezett a Képviselő-testület ülésére. Jelenlévő kép-

viselő-testületi tagok létszáma 9 fő.  
 
Javaslom, hogy a korábban megküldött  

� A téli hó munkálatokhoz és síkosság mentesítéshez kapcsolódó túlóra, 
� Tájékoztatás a Startmunka programok kapcsán benyújtott pályázati támoga-

tás finanszírozásának módosulása, 
� a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú 

mellékletének módosítása, 
� a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 2018. évi belső ellen-
őrzési összefoglaló jelentés és a 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfoga-
dásának 

tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére. 
  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele 
  

64/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
� A téli hó munkálatokhoz és síkosság mentesítéshez 

kapcsolódó túlóra, 
� Tájékoztatás a Startmunka programok kapcsán benyúj-

tott pályázati támogatás finanszírozásának módosulása, 
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� a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. bérleti-üzemeltetési 
szerződés 2. számú mellékletének módosítása, 

� a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
2018. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés és a 
2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásának 

tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-
testület jelen ülése napirendjére vette.   

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

65/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. március 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 végrehajtá-

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

 Előadó: Varga Gusztáv  
 polgármester 

 
2.) A működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti fel-

adatellátás és pénzeszközök felhasználásának értéke-
lése az OMSZ Dél-alföldi regionális Mentőszerveze-
tének beszámolója alapján 
Előadó: Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Főor-

vosa 
 
3.) Önkormányzati kitüntetési javaslatok elbírálása 

Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
4.) Egészségfejlesztési Iroda éves beszámolója tevékeny-

ségéről 
Előadó: EFI iroda munkatársai 

 
5.) Előterjesztések 
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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 18. sz. előterjesztés tárgyalását, mely  
a Csanád Vezér Általános Iskola és a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
átszervezésének véleményezése tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben írt mindkét határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az elő-
terjesztésben szereplő mindkét határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester:Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesz-
téssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 1. sz. hatá-
rozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Gimnázium és Iskola összeolvadásának véleményezése 

   
66/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Békéscsabai Tankerületi Központ által fenntar-
tott Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola és Békés Megyei Hunyadi Já-
nos Gimnázium, Alapfokú  Művészeti Iskola és Kollégi-
um átszervezését mint működtető önkormányzat a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján vélemé-
nyezte. 

 
Egyetért az intézmény új nevével: Mezőkovácsházi Hu-
nyadi János Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Kollégium, rövid neve: Mezőkovácsházi 
Hunyadi János Nevelési-Oktatási Intézmény. 
 
Egyetért továbbá azzal, hogy a Mezőkovácsházi Csanád 
Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az 
új intézmény tagintézményeként működjön tovább 
Mezőkovácsházi Hunyadi János Nevelési-Oktatási Intéz-
mény Csanád Vezér Általános Iskola Tagintézménye né-
ven. 
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Az önkormányzatnak az átszervezéssel kapcsolatos véle-
ménye kialakításához minden szükséges információ ren-
delkezésére állt.  
 
A véleménye kialakítására legalább 15 nap biztosítva volt. 
A Képviselő-testület egyetért a Mezőkovácsházi Csanád 
Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola be-
olvadásával a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézménybe. 
 
Határidő: a Békéscsabai Tankerületi Központ értesítése: 

azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Pedagógiai Szakszolgálat Hősök tere 6. telephely megszüntetése  
   

67/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Békéscsabai Tankerületi Központ által fenntar-
tott Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Mezőkovácsházi Tagintézménye átszervezését mint mű-
ködtető önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv. alapján véleményezte. 
 
Az önkormányzatnak az átszervezéssel kapcsolatos véle-
ménye kialakításához minden szükséges információ ren-
delkezésére állt.  

 
A véleménye kialakítására legalább 15 nap biztosítva volt. 
A Képviselő-testület egyetért a Békés Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye 5800 
Mezőkovácsháza Hősök tere 6. szám alatti ingatlanból va-
ló elköltözésével és a telephelye megszűnésével, és 
Mezőkovácsháza Sármezey Endre u. 63. szám alá költö-
zésével. 
 
Határidő: a Békéscsabai Tankerületi Központ értesítése: 

azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról, a két ülés között történt fontosabb esemé-
nyekről, tanácskozásokról 

   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az írásbeli beszámolómat a következőkkel kívánom 
kiegészíteni:  
 
� A pályázatok adják a legtöbb munkát. Mindenféle stádiumban van pályázatunk, 

szinte napi feladatokat adnak. Segítséget is kapunk sok mindenkitől. Az elmúlt hó-
napban Simonka György képviselő úrral, a megyei önkormányzat hivatalának 
szakemberével és a TOP érdekében a projekteket felülvizsgáló államtitkárság veze-
tőivel is tudtam tárgyalni.  

 
� Egy sikeres társulási ülésünk volt március 8-án, ahol a megyei főépítész és az álla-

mi főépítész is megjelent. A megyei főépítész úr a megyei területrendezési tervhez 
való hozzájárulásunkról beszélt. Az állami főépítész asszony pedig az általunk már 
korábban elfogadott helyi települési képet befolyásoló dokumentumainknak a meg-
valósításához ígérte a segítségét.  

 Határozatokat fogadtunk el. Az egyik a mai napirendjeinket is érinti, hiszen az or-
vosi ügyletek hatékonyságának megőrzése érdekében levéllel fogunk fordulni az 
Egészségügyi Államtitkár Asszonyhoz, az Orosházi Kistérségi Társulással együtt.  

  
 A Kodolányi János Egyetem támogatása ügyében támogattuk a békés megyei or-

szággyűlési képviselők javaslatát, hogy egyszeri támogatásban részesítse az egye-
temet a miniszter.  

 
 Illetve az Orosházi Kórház finanszírozási problémáira is felhívjuk Államtitkár Asz-

szony figyelmét. 
 
� Lezajlott egy sikeres akció, a „Te Szedd!” önkéntesen a tiszta Magyarországért ak-

ció, amelyben 2019-ben csatlakoztunk mi is, a mezőkovácsházi Polgármesteri Hi-
vatal, a Járási Hivatal, a Humán Szolgáltató Központ, a Könyvtár, az IOKK, a Csa-
lád és karrierpont, a Kalocsa Róza Kft., a Csanád Vezér Általános Iskola, az Óvoda, 
a Gimnázium és a Településgazdálkodási Kft. Valamennyi intézményünk és gazda-
sági társaságunk részt vett munkatársaival a szemétgyűjtésben. A civil szervezetek 
is aktivitást mutattak. Csatlakozott a megmozduláshoz a Jó Lélek Műhely Egyesü-
let, az Adományok Háza Egyesület, Az Ifjúsággal Békés Megyéért Egyesület, a 
Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő Klub, a Mezőkovácsházi Kézműves Szakkör, 
a Reffi Nyugdíjas Egyesület és a Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány. A várt-
nál is többen, 850 fő gyűjtött körülbelül 250 zsák szemetet Mezőkovácsházán. 5 al-
kalommal vettem részt különböző csapatokkal a gyűjtésben. Mindenütt azt tapasz-
taltam, hogy nagyon jó hangulatú volt a munka, szívesen vettek részt az emberek a 
gyűjtésben. Felmerült egy olyan igény, amely esetleg azt is célozná, hogy ne legyen 
egyedi, egy évben egyszeri ez az akció. Ennek jó formája lenne az a kezdeménye-
zés, amit a „Te Szedd!” keretein belül, de önállóan Albertus László könyvigazgató 
fogott össze. Ez a „Tisztítsunk meg egy utcát” nevet kapta. Önkéntesek és nemcsak 
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ott lakók, a Puskin utcát tisztítottuk meg, 3 óra alatt hatalmas mennyiségű szemetet 
sikerült összeszedni, egy illegális szemétlerakót felszámolni.  

 
Átadom a szót Albertus László könyvtárigazgatónak, hogy röviden foglalja össze a fel-
merült javaslatokat.  
 
A l b e r t u s   László könyvtárigazgató: Ez egy magánkezdeményezés volt, de a „Te 
Szedd!” program keretében. Több helyen vettem részt én is szemétgyűjtésben és azt ta-
pasztaltam, hogy a külterületeken nagyon sok az illegális szemétlerakó hely. Így a Deák 
utca eleje, a Dózsa utca vége és sorolhatnám ezeket a lerakóhelyeket, amit úgy gondo-
lom, hogy nem lakossági szinten kellene felszámolni. De egyébként hatalmas összegbe 
kerülne, hogyha ezeket a szemét lerakóhelyeket az önkormányzat vitetné el. Több lehe-
tőség is felmerült. Az egyik az, hogy el kellene gondolkodni közterület-felügyelő al-
kalmazásában, aki végig nézné ezeket a helyeket, hogy gondozottak-e a porták. Folytat-
nánk ezt az akciót és lehet havonta meg tudnánk hirdetni, bevonva a lakosokat, így ki-
csit a személet formálást is erősítenénk.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Elhangzott még egy javaslat, hogy a régi tiszta udvar, 
rendes ház mozgalomhoz hasonlóan lehetne tiszta utca rendes város címen akciót hir-
detni, ahol a kiírás igényelné, szükségessé tenné egy-egy lakóterület, lakóközösség ösz-
szefogását.  
Kérem a képviselő társaimtól, hogy legyünk mi az első akció kezdeményezői. Tisztít-
sunk meg egy utcát mozgalomban fogjuk össze és egy-egy utcában lakó képviselőt, 
egy-egy civil szervezetet bevonva hirdessünk meg egy ilyen gyűjtést.  
Megkérném a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot és Jegyző asszonyt, hogy vizs-
gálják meg, hogy milyen eszközeink volnának ezeknek az illegális hulladéklerakók fel-
számolására, illetve magának a szemetelésnek a megelőzésére. Kérem Jegyző asszonyt, 
hogy tekintse át, hogy a kollégák munkaköri leírásának az átalakításával lehetne-e vala-
kinek bizonyos közterület-felügyelői feladatokat adni. Van egy közösségellenes maga-
tartás tilalmáról szóló rendeletünk, és meg kellene nézni, hogy tudunk-e szankciókat al-
kalmazni a szemetelőkkel szemben. A bizottságtól pedig azt kérem, hogyha jónak tartja 
ezt a javaslatot, és tudnánk valamilyen versenyt hirdetni az utcaszakaszok szépítésére, 
környezet tisztítására, erre a környezetvédelmi alapból biztosítana-e forrást a bizottság, 
akkor a versenyt meghirdetnénk. Ha az áprilisi ülésre tudnánk választ kapni, akkor napi-
rendre tűzhetnénk.  
 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye az írásos beszámolókkal és a szóbeli kiegészí-
tésemmel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása 

   
68/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 389/2018. (XII. 13.), 46/2019. (II. 28.), 
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53/2019. (II. 28.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a 
polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti tevé-
kenységéről valamint a testületi és bizottsági üléseken el-
hangzott bejelentésekre adott válaszokról szóló beszámo-
lókat elfogadja.  

 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti 

feladatellátás és pénzeszközök felhasználásának 
értékelése az OMSZ Dél-alföldi regionális Men-
tőszervezetének beszámolója alapján 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Főorvosa 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Elhangzott a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
ülésén, hogy a 6 partnertelepülés közül néhány nekünk sem fizet időben, csak a decem-
beri fordulóra. Volt olyan amikor 10 millió Ft-os rés volt a pajzson, amelyet az önkor-
mányzat saját eszközeiből előlegezett meg.  
 
Az EESZT, az Elektromos Egészségügyi Szolgáltatási Tér most már rendelkezésre áll 
az orvosi ügyeletnél is?  
 
F a r k a s   Károly Központi Orvosi Ügyelet vezetője: Ez a folyamat már elindult, idén 
januárban teljesen le is záródott. A fogadó oldalon van probléma, az ügyeleteket köz-
pontilag még nem integrálták be ebbe a rendszerbe. Az ügyeleten készített dokumentá-
ciókból már a receptek, a különböző egyéb perifériákon lévő dokumentumok megjelen-
nek az EESZT-be, egyedül a beteg ellátási ambuláns lapja nem jelenik még meg. Min-
den elektronikai rendszer működik rajta, csak ez az egy még nem. Becsatlakoztunk, 
működik és azon dolgozunk.  
Az országos mentőszolgálat is csatlakozott hozzá, a mentőautóban is látjuk a beteg do-
kumentációját, sőt a miénk azonnal megjelenik ebben a rendszerben és a kórházi át-
adásnál picivel hamarabb már olvasható is.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Igazgató főorvos úr múlt hét pénteken volt itt 
Mezőkovácsházán, akkor a mezőkovácsházi és a kunágotai székhelyű orvosi ügyeletek-
nek a kérdését, az itt felvett problémákat beszéltük át. Ott is megállapítottuk, hogy ma-
gas színvonalon működik mind a két helyen az orvosi ügyelet. De ha egy kicsit össze-
hangoljuk a tevékenységünket, akkor az a várakozásunk, hogy még magasabb színvona-
lon fog ez működni.  
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Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Orvosi ügyelet feladat-ellátásról beszámoló  

   
69/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat feladatellá-
tásáról és a pénzeszközök felhasználásáról szóló 2018. évi 
beszámolót elfogadja.  

 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a felada-
tot ellátó szakembereknek az ügyeleti szolgálatban való el-
ismerésre méltó feladatellátásért, valamint az Országos 
Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetnek 
a hatékonyabb munkavégzés érdekében kifejtett együtt-
működésért.  

 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 

 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Egészségfejlesztési Iroda éves beszámolója tevé-

kenységéről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: EFI iroda munkatársai 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az elő-
terjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Kapott-e az EFI új feladatokat, vagy új hangsúlyt a 
következő esztendőre. Amikor itt volt az Igazgató Főorvos úr múlt hét pénteken az or-
vosi ügyelet tárgyalásánál elhangzott, hogy az esetenkénti túlterheltségét az okozza az 
orvosi ügyeletnek, hogy a betegek nem tudják, hogy mikor kell az orvosi ügyelethez 
fordulni. Az orvosi ügyelet egy háziorvosi alapellátás. A betegek indokolatlanul veszik 
igénybe az orvosi ügyeletet. Ezzel kapcsolatban felvilágosító vagy szemléletformáló 
munkába be tudna-e kapcsolódni az EFI? A szemétgyűjtésbe, a környezetvédelem kap-
csán be tudna-e kapcsolódni az EFI?  
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M a j o r n  é   Balla Ildikó főtanácsos: A napokban kaptuk meg az Államtitkár asz-
szonytól az idei évre vonatkozó kötelező feladatokat az EFI tekintetében. A kolléga-
nőkkel végig is néztük és az eddig is jól működő és az idei évben is tervezett programja-
ink az adott feladatokat nagy zömében lefedik. Ami kifejezetten konkrét feladatként 
meg lett határozva és amire nagy hangsúlyt fektet az EMMI, az a mentális betegségek 
megelőzése. Az új EFI-k, akik tavaly, tavalyelőtti évben pályáztak és jöttek létre, ők 
már úgy jöhettek csak létre, hogy a mentális betegségekkel kifejezetten foglalkoztak. 
Feladatként ezt mi is megkaptuk. Nagy hangsúlyt fektetnek a térségben, járási szinten, 
eddig is nyilvántartásban kellett tartsuk azokat a civil szervezeteket és egyéb szerveze-
teket, akik egészségfejlesztési feladatokat látnak el, de most már kérik azt is, hogy járási 
egészségcsoport, amit mi partnerségi munkacsoportként működtetünk, végezze felada-
tát. Mi partnerségi munkacsoportként egy évben kétszer találkozunk a járás területén az 
oktatási intézmények képviselőivel, hívjuk az alapellátásban járó, betegellátásban dol-
gozó orvosokat illetve társulási ülés alkalmával a polgármesterekkel is tudunk találkoz-
ni. Konkrétumként még meg lett jelölve, az alapellátó orvok a három generációs pro-
jektben való együttműködése, amiben nagy nagysúlyt fektetnek a szív- és érrendszeri 
betegségek kiszűrésére.  
Eddig is volt a drog- és alkohol prevenciós feladatunk, de most kérik a mentális prob-
lémákon túl, az öngyilkossággal kapcsolatos megelőző, illetve ami kezdetben is volt, a 
kérdőívekkel történő felmérés illetve a személyre szabott intervenciók elvégzését az 
EFI-től vagy pedig megfelelő szakemberekhez való továbbirányítását.  
Ami elindult már pár hónapja, hogy a háziorvosok végzik a vastagbélszűrést, feladatunk 
az ebben való közreműködés és toborzás.   
A háziorvosi ügyelettel kapcsolatban ki fogunk dolgozni egy szóróanyagot, de lesznek 
egészségnapjaink is nagyobb városokban és akkor ott szóban is próbáljuk a szemlélet-
formálást népszerűsíteni.  
A környezetvédő tevékenységgel kapcsolatban némiképp tudunk bekapcsolódni.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesz-
téssel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Az EFI munkatársai megtalálták azt a formát, ami a legjob-
ban áttekinthetővé teszi ezeket a programokat. Ez az Excel táblázat tökéletesen műkö-
dik.  
Ami nyáron szokott lenni nagy egészségszűrő program, évek óta olyan időpontban van, 
amikor a munkavállalók többsége nem tud részt venni rajta. Lehet-e számítani arra, 
hogy egyszer lesz egy olyan szűrőprogram, ahol a legtöbb dolgozó részt tudnak venni?  
Lehet-e arra számítani, hogy más sportoktatókat, más szakembereket is bevonjanak eb-
ben a programba?  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Megvizsgálhatjuk, hogy nem lehetne-e más nagy 
rendezvényhez tenni. Például, ha a majálishoz kötnénk, akkor lehet, hogy arra többen el 
tudnánk menni.  
 
M a j o r n  é   Balla Ildikó főtanácsos: Ha előre tudjuk, hogy milyen vizsgálatok lesz-
nek, akkor kiküldenénk az intézményeknek, és aki szeretne elmenni, akkor a munkálta-
tó, vagy a szervező besorolja, hogy ki mikor tudna elmenni a vizsgálatokra, így nem 
lenne várakozási idő.  
A megvalósítók tekintetében annyit mondanék, hogy évek óta jól működnek a program-
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jaink illetve az év eleji partnerségi találkozón az állandó megvalósítóinknak mondtuk is 
és fel is fogjuk kérni őket az év folyamán arra, hogy a jó gyakorlatot írják le. Van, aki 
már első évtől velünk dolgozik és látja, hogy A-ból B-be hogyan jutott el. Az EMMI ré-
szére ezeket meg is lehet küldeni és meg is szeretnénk küldeni. Viszont vannak olyan 
területek, ahol nagyon nehezen találunk szakembert. Azokon a területeken nem igazán 
szeretnénk váltani.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki 
egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: EFI tevékenysége  

   
70/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Egészségfejlesztési Iroda 2018. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót elfogadja.  

 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a felada-
tot ellátó szakembereknek elvégzett munkájukért.  

 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm Béni Attilát, a Járási Hivatal 
hivatalvezetőjét, értesített hogy egy tanácskozás miatt késni fog. Értékeltük a Te Szedd! 
akciót. Köszönjük, hogy Reformátuskovácsházán a járási hivatal dolgozói nagy munkát 
végeztek. És köszönöm, hogy a március 15-i ünnepségen az ünnepi beszédet elmondtad.  
 
Átadom a szót Béni Attila Járási Hivatal hivatalvezetőjének.  
 
B é n i   Attila Járási Hivatal hivatalvezetője: Úgy pontos, hogy a Járási Hivatal 
dolgozói, a Reffi Nyugdíjas Klub és a Tűzoltó Alapítvány közös összefogása volt.  
Azon a területen kívül, amit megbeszéltünk, a jól látható és járható területek, mint 
például az Orosházi út, a MOL kút felé vezető út, ezeket is átjártuk, megtakarítottuk. 
Természetesen a szemetelők kedvét ez nem szegi, az utánpótlás folyamatos.  
Ahol mi jártunk Reformátuskovácsházán a fénysorompótól a Ciroktelep melletti 
kiserdőt tisztítottuk meg, az odavezető utat és onnan tovább a Táncsics utca felé. Sajnos 
vannak olyan zsákok, amelyek ott maradtak, mert nem tudtunk, mertünk mint kezdeni 
vele. Ezekben állati tetemek vannak. A kiserődben jelentős mennyiségű elektronikai 
hulladék van, aminek egy részét összeraktuk egy kupacba, hogy jól látható legyen. Bent 
az erő tele van körülbelül 30-40 db televíziónak a hulladékával. Mi vállaljuk, hogy ha 
elektronikai hulladékgyűlés lesz, vagy kapunk lehetőséget, hogy például az ipartelepre 
ledepózva gyűjtésig akkor a Járási Hivatal dolgozóival el is szállítjuk oda ahová kell. 
Köszönjük a lehetőséget, hogy mi is részt vehettünk ebben az akcióban.  
Március 15-ére pedig köszönöm a felkérést.  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Megkérjük a hivatal kollégáját, hogy minél hamarabb 
szervezze meg az elektronikai hulladékgyűjtést.  
 
Z á b r á k  Istvánné képviselő: Az úgynevezett „Zábrák” erdőnél is ugyanez a 
helyezet. A vadásztársasággal képtelenek vagyunk kitakarítani, mert újra termelődik a 
hulladék. Ezért vezette be az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság azt, hogy aki 
nem fizeti a személyszállítási díjat, annak nem engedélyezzük a lakás további 
használatát.  
 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések  
 

 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Telenor Magyarország Zrt. bérleti díj csökkentésének tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: Még 4 évig fennáll ez a szerződésünk a Telenor Zrt-vel. 
Kérnek egy 10 %-os csökkentést, de olvasható az előterjesztés mellékletében egy 5+5 
éves szerződéshosszabbítás, de leírják, hogy ez nem is ajánlat. Ha mi elfogadjuk ezt a 
csökkentést akkor sem tekintsük ezt ajánlatnak. A bizottság tett egy módosító javaslatot, 
miszerint 5 %-os csökkentés legyen, de ezt nem fogadta el a bizottság. Az előterjesztés-
ben írt határozati javaslatot viszont javasoljuk elfogadni.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesz-
téssel kapcsolatban?  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Telenor Zrt bérleti díjcsökkentési kérelmének elutasítása  

   
71/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Telenor Magyarország Zrt. bér-
leti díj csökkentési kérelmét elutasítja a 1038/2 hrsz-ú in-
gatlanra vonatkozóan. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 6. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
fürdő 2019. évi nyitvatartási rendjéről, a belépőjegy árakról és a Büfé üzemeltetési le-
hetőségéről tárgyában készült.  
 
Mi indokolta a kiosztásra került új határozati javaslatok megfogalmazását? Átadom a 
szót Jegyző asszonynak.  
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Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Az egyik az, hogy egyértelműen legyenek elfogad-
va a jegyárak. A másik pedig az, hogy az időszakos nyitva tartásnak a meghatározása 
tartozik csak a testület hatáskörébe, a napi nyitva tartás pedig polgármesteri hatáskör. 
Ezek miatt módosítottuk meg a határozati javaslatot.  
 
A 2. sz. határozati javaslat annyiban módosult, hogy ki jogosult a büfé bérbeadására a 
strandon. Alpolgármester úr kérte, hogy nézzük meg. Az üzemeltetővel fennálló szerző-
désünk alapján maga az ügyvezető jogosult eldönteni, hogy kivel köt szerződést. De eh-
hez előzetes testületi hozzájárulás szükséges. Azért módosítottuk a határidőt 15-ről 30-
ig, hogy az áprilisi testületi ülésre be tudja mutatni az ügyvezető a megkötendő szerző-
dést.  
 
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 a nyit-
va tartási időszakot, a nyitva tartási időt, valamint a jegyárakat is elfogadásra javasolja a 
testületnek. A bizottság azért döntött az április 15-éről, mert a Humán Szolgáltató Köz-
pont vezetője elmondta, hogy nem lesznek készen az engedélyek június 1-jére, a 30-ai 
viszont késői időpont.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az Ügyvezető asszony tájékoztatott bennünket a bi-
zottsági ülésen, hogy megrendelte a vízvizsgálatot.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hogyan döntött?  
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előter-
jesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Az első észrevételem a 3-6 éves korú gyermekek belépődíj-
ára vonatkozik. A költségvetés tárgyalásakor is jeleztem, hogy azért nem tudom elfo-
gadni, mert a nulláról emelnénk 400 Ft-ra, véleményem szerint ez nagyon sok lenne. Az 
lenne a javaslatom, hogy kisebb mértékben érjük el a 400 Ft-ot. Az Ügyvezető asszony 
mellékelte a környező strandok belépőjegyárait is. Azt gondolom, hogy a vidéki és helyi 
lakosú belépőárak között kicsit nagyobb különbséget tennék. A vidéki felnőtt belépő-
jegyár lenne 1.100 Ft, a helyi lakosú felnőtt jegyár pedig 900 Ft lenne. A 3-6 éves gye-
rekek belépőjegy árának 300 Ft-ot javasolnék.  
Ügyvezető asszony is folyamatosan említi, hogy nagyon nagy mennyiségű túlóra kelet-
kezik az úszómestereknél lévén, hogy nagyon kevesen vannak és a nyitva tartási idő na-
gyon sok. Az április-május hónap, valamint a szeptember-november hónapban ez a 10 
órától 19 óráig tartó nyitva tartás biztos, hogy kell nekünk?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője szabadságon van 
ezért nem tudott részt venni a testület ülésén.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Az Ügyvezető asszonynak van az ígérete, 
hogy van olyan személy, aki a büfét üzemeltetné. A 2. sz. határozati javaslat nagyban 
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befolyásolja a büfé engedélyeit. Ha a kőépületben lévő büféről beszélünk addig ott en-
gedély nem lesz, amíg ez a felújítás meg nem történik. Hogyha pedig a régi faházról be-
szélünk, akkor annak az engedélyét máris megkérhetik.  
A Településgazdálkodási Kft. mikorra tudná rendbe tenni, ahhoz hogy az április 15-ig 
szerződés legyen megkötve?  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Tájékoztattunk benneteket arról, hogy tárgyalások 
folynak egy vállalkozóval. Ezen kívül is van még két vállalkozótól érdeklődés. A FEB. 
javaslata az volt, hogy ha ez nem sikerül, akkor pályázati felhívást adjunk ki a büfé 
üzemeltetésére. A legvégső eset lenne, amikor a Humán Szolgáltató Központtal köti 
meg az ügyvezető a szerződést.  
 
P a p   Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezető: Nem találom reálisnak a két hetet. 
Ha lenne egy kész terv az elvégzendő munkálatokról, körülbelül egy hónapon belül meg 
tudnánk csinálni, mert be is kell szerezni az eszközöket.  
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Nagyon bonyolultnak tartom ezeket a jegyárakat. 
Javaslok nullától 3 éves korig 300 Ft, 4-től 14 éves gyerekeknek 500 Ft, felnőttek eseté-
ben pedig csak egyfajta jegyárat. Egyik településen sem lehet látni ennyiféle jegyárakat.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, 
aki Szénási István alpolgármester úr javaslatával, miszerint a családi kezdeményeket tö-
röljük el, egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – a ja-
vaslatot nem fogadta el. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 
fő.) 
 
Kérem, aki Szűcs Judit képviselő által javasolt belépőjegyárakkal elfogadja az új 1. sz. 
határozati javaslatot, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal - az alábbi határozatot hoz-
ta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Fürdő, kemping belépőjegyárai  

   
72/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Borostyán kemping és strandfürdő 2019. évi be-
lépőjegy árait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Felnőtt 1100 
Helyi lakosú felnőtt 900 
3-6 éves 300 
Nyugdíjas, diák 650 
Helyi lakosú nyugdíjas, diák 590 
Családi I. (1 felnőtt, 2 gyerek) 1880 
Helyi lakosú családi I. 1720 
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Családi II. (2 felnőtt, 1 gyerek) 2200 
Helyi lakosú Családi II.  2030 
    

Családi III (2 felnőtt, 3 vagy több gye-
rek) 3240 

Helyi lakosú családi III (2 felnőtt, 3 
vagy több gyerek) 2970 
    

Csoportos belépő, 10 fő felett 490 
Felnőtt bérlet (10 alkalmas) 6900 
Nyugdíjas, diák bérlet (10 alkalmas) 4900 
Úszóbérlet (de. 7:00-9:00) 4000 
Camping belépő árak   
Felnőtt napijegy (1 fő) 900 

Nyugdíjas és 18 év alatti személy napi-
jegy (1 fő) 690 
Személyautó 590 
Lakókocsi 790 
Lakó autó 890 
Sátorhely 890 
Szoba (1 fő) 2790 
Kutya, macska (naponta) 490 
Idegenforgalmi adó nap/fő 150 

Termálfürdő díja (április, május, 
szeptember, október)   
Helyi lakosok részére 400 
Vidéki lakosok részére 450 
Gyógymedence 7 órától 9 óráig 350 
  

Napozóágy bérlés 400 

Csobbanó csütörtök 

A belépőjegyek árá-

ból minden csütörtö-

kön 10% kedvez-

ményt adunk. 
 

A Képviselő-testület a fürdő szezonális nyitvatartási rend-
jét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- Camping és gyógymedence: 2019. április 15-tól-2019. 

november 3-ig. 
- Strandfürdő: 2019. június 1-tól-2019. szeptember 1-

ig. 
 
Az árjegyzék és a nyitvatartási rend szerződésszerű közzé-
tételére felhívja az üzemeltető Kalocsa Róza Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjét. 
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Határidő: közzétételre: 2019. március 31., nyitásra értelem 
szerint  

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   Jankó Erzsébet üzemeltető vezetője 

 
Kérem, aki az új 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Fürdőben büfé felújításának befejezése  

   
73/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Borostyán strandfürdő szolgáltatási színvonalá-
nak emelése érdekében a főépületben elhelyezkedő büfé 
épületrész megkezdett felújításának befejezéséről dönt. 
A felújítási munkák befejezésére és a beépített berendezési 
tárgyak beszerzésére bruttó 2.000.000.- forintot biztosít a 
2019. évi költségvetésében. 
A munkálatok megrendelésével és a vállalkozói szerződés 
aláírásával megbízza a polgármestert. 
Amennyiben a büfé üzemeltetésére 2019. április 30-ig kül-
ső vállalkozóval nem kerül szerződés megkötésre, úgy azt 
az önkormányzat látja el, intézménye a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központ által üzemeltett Napközi 
Konyha útján. Ez esetben a nyitáshoz szükséges vala-
mennyi engedélyt, hozzájárulást legkésőbb 2019. május 
30-ig meg kell szereznie a büfé üzemeltetőjének. 
 
Határidő: munkálatok befejezésére: 2019 május 10.,  
      nyitásra 2019. június 1. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
nyugdíjba vonuló munkavállalók juttatása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az alábbi módosí-
tásokkal javasolja a határozati javaslat elfogadását:  
- 5 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony után 1 havi 

minimálbérnek megfelelő összeg, 
- 10 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony után 2 havi 

minimálbérnek megfelelő összeg, 
- 20 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony után 2 havi 

minimálbér + 10 %-nak megfelelő összeg, 
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- 30 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony után 2 havi 
minimálbér + 20 %-nak megfelelő összeg. 

- 40 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony után 2 havi 
minimálbér + 30 %-nak megfelelő összeg. 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Szeptember 30-tól lép életben, akik előtte vonulnak 
nyugdíjba azok még az eddigi feltételekkel mennek.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a bizottság által javasolt módosítással együtt 
elfogadja az előterjesztésben írt határozati javaslatot, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Nyugdíjba vonulók juttatása  

   
74/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy az önkormányzatnál, az önkor-
mányzat intézményeinél, az önkormányzat 100 %-os tu-
lajdonában lévő önkormányzati feladatot ellátó gazdasági 
társaságainál foglalkoztatott munkavállalók nyugdíjazásuk 
alkalmával az alábbi juttatásra jogosultak 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának berkein belül 
eltöltött jogviszonyaikat figyelembe véve: 
- 5 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, közszol-

gálati jogviszony után 1 havi minimálbérnek megfelelő 
összeg, 

- 10 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, köz-
szolgálati jogviszony után 2 havi minimálbérnek meg-
felelő összeg, 

- 20 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, köz-
szolgálati jogviszony után 2 havi minimálbér + 10 %-
nak megfelelő összeg, 

- 30 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, köz-
szolgálati jogviszony után 2 havi minimálbér + 20 %-
nak megfelelő összeg. 

- 40 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, köz-
szolgálati jogviszony után 2 havi minimálbér + 30 %-
nak megfelelő összeg. 

 
Az önkormányzatnál, intézményeinél, saját önkormányzati 
tulajdonú Kft-k esetében a munkaviszonyokat egybe kell 
számítani. 
 
A juttatás a jogviszony megszűnésének utolsó hónapjában 
esedékes. 
 
Határidő: értelemszerűen 



 18 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 8. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely az 
Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának módosítása és a MEZTEP Kft. közbeszer-
zési tervének tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság mindkét határozati 
javaslatot javasolja elfogadásra.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javas-
latot elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Közbeszerzési Szabályzat  

   
75/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

Kérem, aki az előterjesztésben írt 2. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. 2019. évi Közbeszerzési terve  

   
76/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény 42. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat 
közbeszerzésekről szóló Szabályzata alapján a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és 
Szolgáltatási Kft. 2019. évi közbeszerzési tervét a határo-
zat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

 
Az elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet a 
Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
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Adatbázisban és az Önkormányzat valamint a MEZTEP 
Kft. hivatalos honlapján közzé kell tenni. 
A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatha-
tó, 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: Pap Csaba Mihály ügyvezető 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 9. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó igény benyújtása tár-
gyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az 
előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesz-
téssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslatot el-
fogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Rendkívüli önkormányzati támogatás igény benyújtása  

   
77/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Magyarország 2019. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú 
melléklet I. 10. pont alapján támogatási igényt nyújt be a 
rendkívüli támogatás igénylésére. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény benyúj-
tására, valamint nyertesség esetén a megvalósítással kap-
csolatos dokumentumok, megállapodások, támogatási 
szerződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intéz-
kedések megtételére. 

 
Határidő: pályázat benyújtására: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a téli hó munkálatokhoz és síkosság mentesítéshez kapcsolódó túlóra tárgyában 
készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p   Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztésben 
írt határozati javaslatot javasolja elfogadásra:  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Z a t y k ó   Attila költségvetési irodavezető-helyettes: Délelőtt folyamán egyeztettem 
irodavezető asszonnyal és megállapításra került, hogy a határozati javaslatban szüksé-
ges módosítani, ugyanis nem a Településgazdálkodási Kft-nek kerül átadásra ez a pénz-
eszköz, hanem dologi kiadások terhéből átcsoportosításra kerülne a személyi jellegű ki-
adás, illetve munkaadói járulék, mert az önkormányzat fogja ezt kifizetni a közfoglal-
koztatottak részére.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem 
hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot a Költségvetési 
irodavezető-helyettes úr által javasolt módosítással elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. átadott pénzeszköz hó eltakarítására  

   
78/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a téli hó eltakarítási munkálatok-
ra, és síkosság mentesítésre a dologi kiadások előirányzat 
terhére 864.000 Ft összeget átcsoportosít a személyi jelle-
gű kiadások és 181.000 Ft összeget átcsoportosít a munka-
adói járulék előirányzat javára.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely Tájékoztatás a Startmunka programok kapcsán benyújtott pályázati támogatás fi-
nanszírozásának módosulása tárgyában készült.  
 
Ezt már korábban tárgyalta a testület, és amikor benyújtottuk a pályázatot az alapján, 
ahogy a testület jóváhagyta, az utolsó nap délután 16 óra előtt pár perccel érkezett a 
módosításról a hír. A Belügyminisztérium csak úgy fogadja el, hogy mivel Áfa körbe 
eső önkormányzatok vagyunk, ezért az Áfát máképpen kell elszámolnunk. Nem finan-
szírozza meg a teljes Áfát, a mezőgazdasági programhoz szükséges anyagok Áfáját, 
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mert azt mondja, hogy abból értékesítünk is. Az értékesített anyagok Áfájából finanszí-
rozzuk a befolyt Áfát. Vita alakult ki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén, 
mert azt gondoljuk, hogy nem fizetjük meg, hanem a mezőgazdasági program bevételé-
ből fizesse meg a közmunkaprogram ezt az Áfát.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az alábbi módosí-
tó javaslattal javasolja a határozati javaslat elfogadását: Jelenleg nem biztosítunk forrást 
ehhez, a novemberi soros ülésre kerüljön előterjesztésre, a várható fizetési kötelezettség 
az addig Áfa visszaigénylés és Áfa befizetés összegének ismeretében.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
K á l m á n   András képviselő: Ahány település van, annyiféleképpen oldják meg ezt a 
problémát. A saját véleményem, hogy hosszú távon ez a mezőgazdasági program nem 
életképes. Az előző évben 32 ember termelt, állított elő 900 eFt-ot. Az idei évben 25 
embernek kell ezt az Áfa tartalmat valahogy előteremteni. Nagyon sok az a termelt 
mennyiség, amelyet nem tudunk felhasználni. Nem tudjuk értékesíteni. Valószínű, hogy 
jól működik maga a program, de valahol majd minden település elakad azon a ponton, 
hogy nem tudja piacra vinni, és nem tudja értékesíteni. Egyeztettünk a Belügyminiszté-
riummal, el fogják fogadni, hogy ezeket a bevételeket valamilyen szinten be fogjuk tud-
ni majd az Áfába. Itt jön elő az a kérdés, hogy ezt a 2,2 millió Ft-ot hogy fogják tudni 
előteremtetni.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Amit a mezőgazdasági programban előállíta-
nak, annak nagyon nagy részét a saját konyhánk dolgozza fel. Ha saját konyhánknak 
termeltetünk meg a mezőgazdasági programban bármiféle terméket, ott miért jelentke-
zik Áfa? Eddig megvásárolták a Kft-től, de a startmunkaprogram önkormányzati prog-
ram. Hogy a Kft-hez mi egy szerződés keretében ezt továbbítottuk és ők felügyelik, ők 
intézik, az egy dolog. De az előállított termék önkormányzati termék. Innentől kezdve, 
ha mi megtermelünk nagy mennyiségű mezőgazdasági terméket, akkor azt saját ma-
gunknak termeltük, nem értékesítjük, illetve közvetett módon értékesítjük a levesen ke-
resztül, a levesbe. Meg kellene bízni a költségvetési irodát, hogy ezt jobban járják kör-
be.  
 
K á l m á n   András képviselő: Nem azzal van a baj, hogy a települések rossz terméket 
állítanak elő, nem tudják értékesíteni. Megkötöttük a szerződést, olyan finanszírozási 
formát választottunk, ahol bruttó finanszírozásban vettünk részt. Módosult az elszámo-
lás, most ott tartunk, hogy az Áfát nekünk meg kell fizetni. A bevételből nekünk csak 
magára a közmunkaprogramra forgathatnánk vissza azokat a bevételeket. Itt kaptunk 
egy segítséget, hogy az Áfára át tudjuk csoportosítani.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Ha a mostani állás szerint volna, akkor a 900 eFt-ot 
hogyha semmilyen Áfa nem folyna be, akkor is fordíthatnánk a visszafizetésre. Nem 
mindegyik csak Áfa lesz, hanem van ebben értékcsökkenési leírás is, a nagy értékű esz-
közöknek a beszerzésénél. Ha ez általános probléma minden településen, akkor az ápri-
lis 12-i Társulási ülésen ezt napirendre tűzöm és fogom értesíteni Hivatalvezető urat, 
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hogy a Munkaügyi Központtól ehhez értő munkatárs legyen jelen és mondja el a pol-
gármestereknek, hogy kell ezt értelmezni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Kérünk a pályázatban anyagra, eszközre valamennyi össze-
get. Ezeket a boltban Áfával tudjuk megvenni, de a Belügyminisztérium az Áfa mentes 
részt támogatja. amikor megvesszük a boltban és ezeket a számlákat becsatoljuk a mi-
nisztériumnak, az alapot megkapjuk, mint támogatás, de az Áfát önkormányzatnak kell 
mellé tennie.  
 
P a p   Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: Egyetértek a Pénzügyi és Vá-
rosfejlesztési Bizottság javaslatával. Abban viszont Kálmán András képviselővel nem 
értek egyet, hogy nincs szükség erre a mezőgazdasági programra. Nem hatékony, de az 
idén 12 millió Ft-ot kapunk erre a programra, abból, hogyha 5 millió Ft megmarad és 
veszünk két nagyobb értékű eszközt, akkor is jól jár az önkormányzat.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem 
hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot a bizottság által ja-
vasolt módosítással elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Startmunkaprogramban Áfa összegének biztosítása  

   
79/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a 2019. évi Mezőgazdasági Start 
Minta Program keretében a Belügyminisztérium által nem 
támogatott beszerzést terhelő, előzetesen felszámított álta-
lános forgalmi adó összegét 2.216.119,- Ft összegben az 
általános célú tartalék terhére nem biztosítja.  
 
A novemberi soros ülésre kerüljön előterjesztésre, a várha-
tó fizetési kötelezettség az addigi Áfa visszaigénylés és 
Áfa befizetés összegének ismeretében.  

 
Határidő: novemberi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 10. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
késedelmi pótlékok mérséklésének tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javas-
latot kiegészítette azzal, hogy a Jegyző asszony tegyen javaslatot ezeknek a késedelmi 
kamatoknak az optimalizálására a májusi soros testületi ülésre.  
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V a r g a    Gusztáv polgármester: Különböző jogszabályok az államigazgatásban nem 
teszik lehetővé bizonyos időn túli tartozásoknak a meglétét. Nekünk pedig van ilyen is, 
ezért is kell felülvizsgálni Jegyző asszonynak. Másrészt pedig a Jegyző asszony még 
megvizsgálja azt is, hogy kik azok, akiknél van, és akiknél nem szükséges ott nem fog-
juk megtenni.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, 
kérem, aki a határozati javaslatot a bizottság által javasolt kiegészítéssel elfogadja, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Késedelmi kamatokról tájékoztató  

   
80/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a késedelmi kamatok alakulásáról szóló tájékoz-
tatót elfogadja. 
 
Megbízza Dr. Szilbereisz Edit jegyzőt, hogy tegyen javas-
latot a késedelmi kamatok optimalizálásának a lehetősége-
ire a májusi soros testületi ülésre. 

 
Határidő: májusi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 11. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Mezőkovácsházi Torna Egylet kérelme tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés-
ben írt határozati javaslat elfogadását javasolja. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem 
hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: MTE TAO pályázathoz önerő biztosítása 
   

81/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Torna Egylet részére vissza 
nem térítendő támogatás formájában a Mezőkovácsházi 
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Torna Egylet által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez be-
nyújtott be/SPF- ki/JH01-22618/2018/MLSZ ügyiratszá-
mú határozata alapján megvalósítandó pályázathoz 
151.057,-Ft összegű önerőt biztosít fejlesztési célú tartalék 
terhére. 
Ugyanezen pályázat Utánpótlás nevelés feladatainak ellá-
tása megvalósításához szintén vissza nem térítendő támo-
gatás formájában 320.373,-Ft összegű önerőt biztosít álta-
lános célú tartalék terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: a támogatási szerződés aláírására és a véglege-

sen átadott pénzeszköz kérelmező részére tör-
ténő átadására: 2019. április 10. 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 12. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
helyi adóhatóság tevékenységéről az adóelkerülések megelőzésére vonatkozóan tárgyá-
ban készült.  
 
Az előterjesztésben szereplő hátralékok göngyölített hátralékok, nem az egy év alatt ke-
letkezett hátralék, ez összesen 22 millió. Vannak olyan tartozások, melyeknek a behaj-
tására nincs sok esély.  
A tájékoztató két olyan pontot tartalmaz, mellyel nem tudtam egyetérteni. Az egyik az 
5. oldal II. bekezdés, mely azt írja, hogy ,,sokan azért nem fizetnek adót, mert egyre nő 
a szegénység”. A bérek növekedtek, Mezőkovácsházán a munkanélküliség csökkent, 
tehát ez nem igaz.  
A 3. oldalon pedig az írja, hogy ,,hogy nem tudnak élni minden eszközzel a személyi és 
tárgyi feltételek hiánya miatt”. Megjegyzik, hogy a helyi iparűzési adó beszedése tekin-
tetében az adózók bázisának szélesítését a Földhivatal nem segíti. Konkrétan a nem 
mezőkovácsházi lakos földtulajdonosokról nincsen információnk. Erről szól majd a má-
sodik határozati javaslat.  
Megfogalmaztam egy határozati javaslatot, mely arról szól, hogy megbízza a jegyzőt, 
hogy a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek jobb kihasználásával biztosítsa, 
hogy az adóhatóság minden eszközzel élni tudjon a hatékonyabb adóbeszedés terüle-
tén”. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: Az iparűzési adónál volt kérdésünk, hogy miért csökkent le 
ilyen mértékben a hátralék a 2017-es évről a 2018-as évre. Sajnos azt a választ kaptuk, 
hogy nem azért, mert befizették, hanem azért mert a felszámolás és a végelszámolásos 
cégek hátraléka csökkent 6 millió Ft-tal.  
Az idegenforgalmi adót testületünk évek óta forszírozza, hogy ezt az adófajtát az adóha-
tóságunk nem szedi be. Nem is vallják be azok, akik lakhatással foglalkozók, de viszont 
mi sem teszünk semmit annak érdekében, hogy bevallják. Mi javasoltuk, hogy fel kell 
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hívni az adózók figyelmét minden hónapban, hogy nekik bevallást szükséges készíteni 
és adót is kell fizetni.  
A másik a gépjárműadó volt. Azt nem értettem, hogy ha mi kivonjuk a forgalomból a 
gépjárműveket, hogyan nem csökken ennek a mértéke. Elmondták, hogy úgy vonhatjuk 
ki a forgalomból, hogy több mint egy évi gépjárműadóval tartozik. De viszont ha befi-
zeti és egy év alá csökken a tartozása, akkor a gépjármű forgalomba kerül ismét. Ennek 
a hátraléka 2018-ban 5 millió Ft.  
A határozati javaslat 1. sz. pontját egészítettük ki azzal, amit Polgármester úr javasolt, 
hogy Jegyző asszony gondoskodjon arról, hogy az adóhatóság élni tudjon minden be-
hajtási lehetőséggel. 
A határozati javaslat 2. sz. pontját változatlan formában fogadtuk el és javasoljuk a tes-
tületnek elfogadásra.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: A bizottsági ülések után a Polgármesteri Hivatal iro-
davezetőivel átbeszéljük a bizottsági ülésen elhangzottakat. Az idegenforgalmi adóról 
igen sokat beszélgettünk. Elmondta az adóhatóságnak a vezetője, hogy ha munkásokat 
szállásolnak el, akkor nem kell idegenforgalmi adót fizetni, ha az a vállalkozás telephe-
lyet létesít Mezőkovácsházán. A telephelyet létesít, akkor viszont iparűzési adót kell fi-
zetni. Nem lehet kibújni az adó alól. Azt beszéltük Jegyző asszonnyal illetve a költség-
vetési irodavezető-helyettessel, hogy összeszedjük az idegenforgalmi adóra vonatkozó 
jogszabályokat, tájékoztatjuk ennek az adónak a hatálya alá eső vállalkozókat. Az ott 
szereplő befolyt összegeknek a 80%-át a mi kempingünk fizette be.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s    Judit képviselő: Három évvel ezelőtt nyaraltam a Balatonon, Csopakon, ahol 
elég furcsa jelenségnek lettem szemtanúja. Egy úriember mappával az egész nyaraló 
övezetet végig járta, és minden egyes háznál megkérdezte, hogy kik és milyen minő-
ségben tartózkodnak ott. Persze erre is volt a vendéglátónak bevált mondandója. Mivel 
Polgármester úr említette a közterület-felügyelőt, és azt is beszéltük már többször, hogy 
érdekeltté lehetne tenni az adóhatóság dolgozóit. Hiába is lenne nekünk megoldási ja-
vaslatunk, egyszerűen azt gondolom, hogy nincs rá szabad kapacitás.  
Látva Mezőkovácsháza utcáit sokan olyan dolgot látunk az utcán, melynek talán annak 
nem ott lenne a helye, ez ügyben mi a helyzet a közterület használati díjjal? Ezt követi, 
vagy figyeli valaki? 
Korábban mikor beszélgettünk a gépkocsivezető álláshelynél az is feladatként szerepelt, 
hogy amikor jár kel, bátran írja fel ezeket. Ez mennyire működik? 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Az adóhatóságnak jogosítványa, hogy ellenőrizze az 
úgynevezett vendégkönyvet, az alapján kimutatható, mennyien szállnak meg. Ezt fogjuk 
leírni nekik a levélben és élni fogunk ezzel a lehetőségekkel.  
A közterület-felügyelővel kapcsolatban annyit mondanék, hogy a gépkocsivezetőnek a 
munkaköri leírásában szerepel, észlelheti ezt a dolgot, hatósági jogköre viszont nincs 
neki. Azt tudja, hogy amit észlel, felírja, behozza és átadja az illetékes munkatársnak, 
aki majd intézkedik az adott ügyben. Az biztos, hogy az állampolgári kötelezettségeket 
mindenkinek teljesíteni kellene.  
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Teljesen egyetértek Papp Zoltán képviselő 
társammal, mikor azt mondta, hogy az idegenforgalmi adókat nem is próbáljuk beszed-
ni. Én úgy fogalmaznék, hogy sok olyan adó van, amit gondolunk, hogy eljutott minden 
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vállalkozó addig, hogy önként megfizeti. Az elmúlt négy évben jelentősen javult a be-
hajtás.  
Ha saját kempingünk 4-5 hónap alatt tudja produkálni ennek az összegnek a 80%-át, 
akkor a többi szállásadó, aki a városban van, annak, minimum ennek az összegnek öt-
szörösét kellene produkálnia. Szerintem a mi adóhatóságunk ezeknek a vállalkozások-
nak még hogy csak a bevallási lapot sem küldi meg. A vendégkönyvet az adócsoportnak 
kellene hitelesíteni, bélyegző stb. Egyedül a közeli hozzátartozó tartózkodhat a szállás-
helyen, akinek nem kell fizetni idegenforgalmi adót, valamint a kiskorúaknak. Ez már 
sok éve probléma. Bízzunk benne, hogy lesz ideje az adóhatóságnak, hogy minimum a 
tájékoztatási szintet teljesítse.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Nyilván az adóhatóság személyi állománya erre 
szűk, de a Polgármesteri Hivatal egyéb dolgozói, akik hasonló tevékenységet végeznek 
egy-egy alkalommal ezekbe a feladatokba be lehet majd vonni.  
A gépkocsivezetőnek pedig a szemrevételezés a feladata és úgy tudom, hogy az útvonal 
is van neki kijelölve.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, 
kérem, aki a határozati javaslatot a bizottság által javasolt kiegészítéssel elfogadja, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Adóhátralék behajtásáról tájékoztató  
  

82/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 

1. Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a helyi adóhatóság tevékenységéről 
szóló beszámolót. 
 
Megbízza Dr. Szilbereisz Edit jegyzőt, hogy gondoskod-
jon arról, hogy az adóhatóság élni tudjon minden behajtási 
lehetőséggel, különös tekintettel az idegenforgalmi adó 
bevezetésére.  
 
2. Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a polgármestert, hogy járjon el az in-
gatlanügyi hatóságnál a földhasználati adatok rendelkezés-
re bocsátása céljából Mezőkovácsháza Város Önkormány-
zata adóhatósága részére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 13. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás, a MESZOLGKER Kft-től átvett lakbérhátralékok, 
valamint a lejárt vízdíj hátralékok behajtásáról tárgyában készült.  
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A szennyvíz I-II. ütemnél 11,7 millió Ft kintlévőségünk van. Korábbi lakbértartozás 9,6 
millió Ft, valamint a vízdíjhátralék 13,9 millió Ft. Adóhátralékkal együtt, akkor több 
mint 50 millió Ft a kintlévőségünk. Sokat segítene rajtunk, ha ennek nagy része befoly-
na. Erről is sokat beszélgettünk a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén, mert az 
az érzésünk, hogy azok a kollegák sem – vagy ismeret hiány miatt, vagy az eddigi gya-
korlat folytatása kapcsán – nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy ezek az 
összegek befolyjanak. Mert van, hogy aki elhunyt, az örökösöket nem tudjuk utolérni. 
Márpedig az önkormányzat veszi fel a hagyatéki leltárt. A hagyatéki leltár viszont ná-
lunk megtalálható, melyben szerepelnek az örökösök. Másrészt, ha a hagyatéki leltár 
felvételekor rátennénk a hagyatéki leltárra azokat a tartozásokat, melyekkel az önkor-
mányzatnak tartozik, akkor már egyből befolyna a hagyatéki eljárás alatt. Az eszközök 
között vannak olyanok, melyek adók módjára behajthatóak. Azoknál van gond, akiknél 
polgári eljárás szerint kell behajtani, ebben az esetben költségek terhelik az önkormány-
zatot. Például a vízdíjhátralék 24 millió Ft volt, mikor átadtuk a Gyulai Vízmű Kft-nek 
a szolgáltatást, és nálunk maradt az adósság. Itt is a Jegyző asszony megígérte, hogy ezt 
is megvizsgálja és erről is tájékoztatást fog majd adni. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A hagyatéki eljárásnál kellene felhívni az ügyintéző fi-
gyelmét, hogy az első dolga az legyen, hogy megnézze, hogy tartozik-e az önkormány-
zat bármelyik Kft-jének, intézményeinek. Ha igen, akkor kerüljön bele a hagyatéki lel-
tárba.  
A szennyvíz I-II. ütem az, amit kiemeltünk benne és határozati javaslatot a következő-
képpen módosítanánk ,,a júniusi soros ülésre készüljön egy tájékoztatás ezeknek a be-
hajtási lehetőségekről”. Ezzel a kiegészítéssel javasoljuk a határozati javaslat elfogadá-
sát.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, ké-
rem, aki a határozati javaslatot a bizottság által javasolt kiegészítéssel elfogadja, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Hátralékok behajtásáról tájékoztató  
 

83/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szennyvízérdekeltségi hozzájárulás, a 
MESZOLGKER Kft-től átvett lakbérhátralékok, valamint 
a lejárt vízdíj hátralékok behajtásáról szóló tájékoztatást 
tudomásul vette. 
 
A júniusi soros ülésre készüljön tájékoztató a kintlévősé-
gek behajtásának lehetőségeiről, különösen a szennyvíz I-
II. ütem érdekeltségi hozzájárulásainak behajtására.  
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Határidő: júniusi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 14. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Hősök tere 4-6 ingatlan vagyonkezelésbe adott ingatlanrészének közös költségei viselé-
séről szóló együttműködési megállapodás tárgyában készült.  
 
Decemberben döntöttünk arról, hogy a Hősök tere 4-6 sz. alatt lévő irodaházunkból né-
hány helyiséget a Pedagógiai Szakszolgálat részére átadunk. Viszont később jelezte a 
költségvetési irodavezetőnk, hogy az a fajta konstrukció veszteséget okoz az önkor-
mányzatnak, hogy átalánydíjat fizetnek, mert ebben az esetben nem tudjuk az Áfá-t el-
számoltatni. Így a mostani szerződés – amit egyeztettünk a Tankerületi Központtal – 
előlegfizetésre tér át, így minden költségünket el tudjuk ismertetni.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben írt mindkét határozati javaslat elfogadását. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja mind-
két határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki 
az 1. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Határozat visszavonása 369/2018. (XII. 23.)  
  

84/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a 369/2018. (XII. 23. ) sz. kt. ha-
tározatát visszavonja. 

 
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Hősök tere 4-6. közös költségeire megállapodás  
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85/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6 számú 
ingatlannak a Békéscsabai Tankerületi Központ részére 
vagyonkezelésbe adott ingatlanrész közös költségeinek vi-
seléséről a határozat melléklete szerinti együttműködési 
megállapodást köti.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.   
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 15. sz. előterjesztés tárgyalását, mely 
Papp András ingatlan felajánlása tárgyában készült.  
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságon történt vita alapján a módosított határozati 
javaslat került az ülés előtt kiosztásra.   
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
P a p p    Zoltán képviselő: Úgy támogatta a bizottság egyhangúan a módosított határo-
zati javaslatot, hogy összeg semmiképpen ne szerepeljen a szerződésben.  
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Ha jól tudom ennek az ingatlannak a kertje 
bérbe van adva. Ezt jeleztem a vagyongazda számára, hogy derítse ki, ki bérli a kertet. 
Ennek az illetőnek a Humán Szolgáltató Központ adott fűtésre kályhát és egyéb dolgo-
kat. Ezt jó lenne, ha nem vinné el más. Intézkedni kellene ez ügyben, Kovalik Angéla 
intézményvezetőre gondoltam, hogy a kályha illetve az egyéb dolgok, ha még megvan-
nak, kerüljenek visszaszállításra.  
 
S z ű c s    Judit képviselő: Ha egy romos épület és nem használhatjuk semmire, akkor 
miért van nekünk erre szükségünk? 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Amikor az SZGYF kért tőlünk ingatlanokat, egysze-
rűen nem tudtunk a városban ingatlanokat felajánlani. Elfogadta a Kormány az Otthon-
teremtési Akciótervet, a jogszabályok készülnek. Nekünk is keresni kell majd a lehető-
séget, hogy milyen módon tudunk majd segíteni a fiataloknak, hogy Mezőkovácsházát 
válasszák annak érdekében, hogy itt le tudjanak telepedni. A Deák utcai ingatlannál is 
felhatalmaztatok, hogy próbáljak meg tárgyalni a tulajdonossal. Vele még időpont 
egyeztetés folyamatában vagyunk. Ha tudunk így ajándékba megszerezni ingatlant, ak-
kor azt meg kell, próbáljuk.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Papp 
András kertje valóban ki van adva. Nehogy azonnal felmondjuk, legalább nem gazos. 
Csak tudjuk meg, hogy kinek és mennyi időre van kiadva.  
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V a r g a    Gusztáv polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye az előter-
jesztéssel kapcsolatban? Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, az új határozati ja-
vaslatot az alábbiak szerint javaslom elfogadni:  
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Papp András kizáró-
lagos tulajdonát képező Mezőkovácsháza 2082/2 hrsz-ú, természetben 5800 
Mezőkovácsháza Kodály Zoltán utca 69. szám alatti ingatlan ajándékozás jogcímén tör-
ténő megszerzéséről és az ingatlanon a bontási munkák elvégzéséről dönt. 
 
Az ajándékozási szerződés elkészítésére felkéri a Bagdi Ügyvédi Irodát. 
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
Kérem, aki egyetért a fenti határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Kodály 69. sz. ingatlan ajándékozási szerződése  
 

86/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Papp András kizárólagos tulajdonát képező 
Mezőkovácsháza 2082/2 hrsz-ú, természetben 5800 
Mezőkovácsháza Kodály Zoltán utca 69. szám alatti ingat-
lan ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről és az in-
gatlanon a bontási munkák elvégzéséről dönt. 
 
Az ajándékozási szerződés elkészítésére felkéri a Bagdi 
Ügyvédi Irodát. 
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 16. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
Mikes Kelemen u. 19. szám alatti ingatlan megvásárlása tárgyában készült.  
 
A tulajdonos szintén felajánlotta az ingatlant. Sütő Lajos képviselő úr közreműködött 
ebben. Ugyanis életveszélyes környezetben élt egy fiatalember, mi adtunk neki szociális 
bérlakást, ennek fejében ő felajánlotta azzal, hogy a lakáson lévő adósságot átvállalja az 
önkormányzat.  
Korábban beszéltük, hogy a reformátuskovácsházi városrész központjának a felújítására 
próbálunk nagy hangsúlyt fektetni. Felújítjuk az óvodát, az orvosi rendelőt, elkészült az 
IOKK. Zábrák Istvánné képviselő asszony javaslatára pár ingatlannak a külső homlok-
zatát rendbe tették. Érdeklődő van az általános iskola épületére. Ha ezeket mind rendbe 
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tennénk, akkor Reformátuskovácsházán ez a része szép kisváros rész központtá válna. 
Az ingatlan melyről szó van, az orvosi rendelő kertjével kertlábas. A Tájház és az orvo-
si rendelő kertjében elkezdtünk őshonos gyümölcsfákat betelepíteni. Ezzel lehetne ezt a 
részt is bővíteni. Az adósság az ingatlanon 388.979 Ft. Ezért módosult az előterjesztés-
hez csatolt határozati javaslat is. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: Az lenne a cél, hogy mi kifizessük a tartozásokat, ezt is 
ajándékba kapná meg az önkormányzat. A bizottság javaslata az, hogy maximum 
450.000 Ft-os fejlesztési célú pénzt engedélyeznénk erre. Így a módosított határozati ja-
vaslatot javasoljuk elfogadásra.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem 
hangzott el kérdés, vélemény, az új határozati javaslatot az alábbiak szerint javaslom el-
fogadni:  
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deák Norbert kizá-
rólagos tulajdonát képező Mezőkovácsháza 2278 hrsz-ú, természetben 5800 
Mezőkovácsháza Mikes Kelemen utca 19. szám alatti in-gatlan megvásárlásáról dönt. A 
vételár összege az ingatlant terhelő tartozás összege, de legfeljebb bruttó 450.000 Ft. A 
vételár megfizetése nem Eladó kezéhez történik, hanem közvetlenül az ingatlant terhelő 
tartozás kiegyenlítésére a bírósági végrehajtó részére kerül megküldésre.  
 
Az adásvételi szerződés elkészítésére felkéri a Bagdi Ügyvédi Irodát. 
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
Kérem, aki egyetért a fenti határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Mikes Kelemen u. 19. sz. ingatlan megvásárlása   
 

87/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Deák Norbert kizárólagos tulajdonát képező 
Mezőkovácsháza 2278 hrsz-ú, természetben 5800 
Mezőkovácsháza Mikes Kelemen utca 19. szám alatti in-
gatlan megvásárlásáról dönt. A vételár összege az ingat-
lant terhelő tartozás összege, de legfeljebb bruttó 450.000 
Ft. A vételár megfizetése nem Eladó kezéhez történik, ha-
nem közvetlenül az ingatlant terhelő tartozás kiegyenlíté-
sére a bírósági végrehajtó részére kerül megküldésre.  
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Az adásvételi szerződés elkészítésére felkéri a Bagdi Ügy-
védi Irodát. 
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 17. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
állati hulladékkezelési szerződés módosítása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén felmerült, 
hogy a 30.000 Ft is sok lenne, az előterjesztésben 25.000 Ft szerepel. Megadnánk a le-
hetőséget arra, hogy inkább 25.000 Ft legyen az induló ár, ha ebbe nem egyezne bele a 
vállalkozó, akkor maximum 30.000 Ft + Áfá-s havidíjat is elfogadhatónak tartjuk. A bi-
zottság a módosított határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A tegnapi nap folyamán a műszaki irodavezető fel-
hívta a vállalkozót és a következőben tudtak megegyezni. A szolgáltatás összege 27.000 
Ft lenne havonta. Úgy állapodtunk meg, hogy az idei szolgáltatási díjba tudjuk be a túl-
fizetést, tehát 2019. évre 9.000 Ft + Áfa szolgáltatási díjat fizetnénk havonta, és 2020. 
január 1-től fizetnénk a 27.000 Ft + Áfa szolgáltatási díjat. Ennek megfelelően módosí-
tottam a szerződést. Azt kérte a szolgáltató, hogy ő csak évente egyszer számlázna. Úgy 
került be a szerződésbe módosításként, hogy egyszer nyújt be számlát és egyszer fize-
tünk neki évente.  
 
S z ű c s    Judit képviselő: Ez a túlszámlázás annak volt a következménye, hogy túl 
sok mindent jelentett be és ezt nem igazolta le az önkormányzat. Az átalánydíj jelenti-e 
azt, hogy ugyanúgy be kell jelentse, hogy mennyit szállított el. Tehát az nem fordulhat 
elő, hogy ő átalánydíjas és nem csinál semmit? 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Az nem fordulhat elő.  
 
Z a t y k ó    Attila költségvetési irodavezető-helyettes: Az ülés előtt beszéltem a mű-
szaki irodavezetővel aki azt mondta, hogy ismét beszélt a gyepmesterrel, végül is nem a 
havi 9.000 Ft lesz, mert próbált vele megegyezni, hogy ne 7 hanem 8 havi térítési díjat 
engedjen el, de mégiscsak 7-et akar elengedni a mai álláspont szerint. Tehát így 11.250 
Ft + Áfá-ra jön ki havi bontásban.  
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Állati hulladékkezelésről beszélünk. Ezzel 
párhuzamosan van egy másik szerződésünk is az élő állat befogására vonatkozóan. 
Gyakorlatilag ő nem egy szerződés szerint teljesít Mezőkovácsházán hanem kettő sze-
rint. Szeretném javasolni a Polgármester úrnak, lehet, hogy Kistérségi szinten kellene 
ezt a dolgot kezelni. A környező önkormányzatok ennek a vállalkozónak több millió Ft-
ot fizetnek ki havonta és a több millió Ft-ot úgy teljesíti, hogy túraszerűen végig megy a 
településeken. Lehet, hogy érdemes lenne a battonyai Polgármester urat megkeresni. 
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Hallok azért nagyon rossz dolgokat e tevékenység körül, melynek úgy gondolom, hogy 
van is alapja. Ez a vállalkozó, mióta én ide járok ülésre, egyetlen egyszer sem jelent 
meg testületi ülésen. Arra viszont emlékszem, hogy 3 soros beszámolókat tudott külde-
ni.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: A Kistérségi Társulási Tanács is vizsgálta ezt a kér-
dést, valóban azért, hogy szinte minden településen van probléma a szolgáltatóval. A 
legtöbb településen Gáspár Tamás vállalkozó szolgáltat. Nemcsak vele van probléma, 
hanem más szolgáltatóval is. Egyszerűen nincs ilyen szolgáltató, aki ezt vállalná. Bi-
zottságot bízott meg a Társulási Tanács, hogy keressen, ajánljon mást. A menhelyeknek, 
akik ezzel foglalkoznak nincsen kapacitásuk, hogy ezt a területet is felvállalják. Illetve 
háromféle tevékenységet végez Gáspár Tamás gyepmester, ebek befogása, állati hulla-
dék elszállítása, valamint több helyen az ételmaradékok begyűjtését illetve elszállítását 
is. Most gyakorlatilag ő tartozik nekünk azzal, hogy túlszámlázás volt az előző évben.  
 
Javaslom, hogy bízzon meg a testület, hogy a májusi testületi ülésen, amikor a beszámo-
lója lesz, akkor érjük el, hogy jelenjen meg a testületi ülésen.  
Javaslat, 2019-es évre 11.250 Ft + Áfa, a 2020. január 1-től pedig 27.000 Ft + Áfa meg-
bízási díjért végzi a feladatát évi egy számlázással.  
 
Kérem, aki elfogadja ezzel a módosítással a határozati javaslatot mellékletével együtt, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Gáspár Tamás gyepmesterrel szerződésmódosítás  
 

88/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Gáspár Tamás javaslatára az állati hulladék keze-
lésével kapcsolatos tevékenység elvégzéséről szóló vállal-
kozói szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja, a módosító szerződés aláírására fel-
hatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: szerződéskötésre: 8 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú mellék-
letének módosítása tárgyában készült.  
 
Novemberben döntöttünk az akkori taggyűlés előtt a szerződés 2. sz. mellékletének mó-
dosításáról. Ami azt célozta volna, hogy ne kelljen veszteséget fizessünk. Ugyanakkor 
azt is kértük, hogy fogadják el, hogy a korábbi javaslatunk alapján lépjen életbe az a 
módosítás, hogyha az egyik ágazaton veszteség van, a másik ágazaton nyereség, akkor a 
nyereség kompenzálhassa a veszteséget. A Taggyűlés nem volt határozatképes, Gyula 
Városa és az északi települések nem vettek részt a taggyűlésen. A pótlólagosan összehí-
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vott taggyűlés sem volt határozatképes, politikai jellegű vita alakult ki. Az volt a kérése 
a gyulai Polgármester úrnak, hogy egy tisztázó megbeszélés és egy általam tett nyilat-
kozat után álljon helyre a béke a két tábor között. Végül a mi a javaslatunknak megfele-
lő határozat született. A 2018-as évre érvényben van az a döntés, hogy a veszteséget a 
nyereséges ágazat terheli. Tehát az önkormányzatunk a célját elérte, nem kell fizetnünk 
a veszteségért.  
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: A 2017. évre vonatkozó 3.870.000 Ft nega-
tív előjelű víz és szennyvíz egyenlegünkre vonatkozóan nem érvényes még illetve vita-
tott volt, a kompenzálás. Azt mondta a Gyulai Közüzemi Kft. először, hogy a módosí-
tott szerződésünk csak akkor lép életbe, mikor a MEK elnöke jóváhagyja, ez pedig nem 
történt meg csak 2018. év végén. Most a Taggyűlésen sikerült az Igazgató úrral illetve a 
Főmérnök úrral eljussunk addig, hogy mégis úgy gondolja a Gyulai Közüzemi Kft. jo-
gásza is, hogy még is van igazságunk. Így a Költségvetési irodavezetőnknek az új köny-
velőt fel kell, hogy keresse, hogy valamilyen írásos dokumentumot hozzanak létre. A 
2018. évre már érvényes az előző évek eredményei terhére. A Taggyűlésen egy szóbeli 
információ hangzott el, hogy nagyságrendileg körülbelül 10 millió Ft a szennyvízágazat 
vesztesége Mezőkovácsháza vonatkozásában. 86 millió Ft volt az az összeg, amit a 
Pannon Lúd Kft. a szennyvízágazatba befizetett. Kalkulációjuk szerint nagyságrendileg 
70 millió Ft mínusz várható 2019-es évre a szennyvíztelepen. A szennyvíztelepet visz-
szaállítják egy műszakra sajnálatos módon. Illetve egyéb olyan jellegű költségcsökkentő 
tevékenységet hajtanak végre, ami csökkentheti ezt a mínuszt. A Főmérnök úr tájékoz-
tatása szerint ez nagyságrendileg 10-20 millió Ft-os költségcsökkentésre látnak reális 
esélyt. Annak ellenére, hogy most is mennek a Taggyűlésen a csatározások, vagy az él-
celődő megjegyzések, ezeknek úgy gondolom, hogy nem ott lenne a helye.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bi-
zottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előer-
jesztésben írt mindkét határozati javaslatot elfogadni.  
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: A 40 millió Ft mínusz az nem kimagaslóan 
magas a többi településhez képest. Mi azzal védekeztünk, hogy mi az előző években 
nagyságrendileg a 40-45 millió Ft-os eredményt hozta Mezőkovácsháza ennek a cég-
nek. Megdicsértem az új irodaházat, melyet felújítottak. Hiába kezeljük külön számlán, 
mégis csak a mi eredményünk is benne van.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Dicsérhetjük a saját bölcsességünket, hogy az ipari 
területet megvásároltuk és folyamatban van a közbeszerzés kiírása a felújítására.  
A vízügyi szakma abban reménykedik, hogy a vezetékek után amit kell fizetni, azt ki 
fogják vezetni a rendszerből.  
 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, 
kérem, aki az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Határozat visszavonása (347/2018. (IX. 22.)  
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89/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a 347/2018. (XI. 22. ) sz. kt. ha-
tározatát visszavonja. 

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Gyulai Közüzemi Kft. bérleti üzemeltetési szerződés módosítása  
 

90/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete mint a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-ben üz-
letrésszel rendelkező tag jelen határozatával felhatalmazza 
Varga Gusztáv Polgármestert, hogy a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft. és Mezőkovácsháza és Végegyháza Tele-
pülések Önkormányzatai között megkötött bérleti-
üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletének a határozat 
melléklete szerinti szöveggel történő módosítását aláírja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a szóbeli 4. sz. előterjesztés tárgyalását ja-
vaslom, mely a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 2018. évi belső el-
lenőrzési összefoglaló jelentés és a 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásának  
tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P a p p    Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előer-
jesztésben írt mindkét határozati javaslatot elfogadni.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem 
hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki elfogadja az előterjesztésben írt 1. sz. határo-
zati javaslatot mellékletével együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2018. évi belső ellenőrzésről jelen-

tés 
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91/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Csongrád Megyei Település-
tisztasági Nonprofit Kft. 2018. éves belső ellenőrzési ösz-
szefoglaló jelentését a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal elfogadja.  

 
Felkéri Varga Gusztáv polgármestert, hogy a taggyűlésen 
ezt az álláspontot képviselje. 

                
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2018. évi belső ellenőrzési ütemter-

ve  
 

92/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Csongrád Megyei Település-
tisztasági Nonprofit Kft. 2019. évi belső ellenőrzési ütem-
tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogad-
ja.  

 
Felkéri Varga Gusztáv polgármestert, hogy a taggyűlésen 
ezt az álláspontot képviselje.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
B E J E L E N T É S E K  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek bejelentése?  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Nagyon régóta vártunk rá, az Orosházi út 12. sz. előtt 
el lett takarítva a szemétdomb. 
 
A Puskin utcai lakosok nagyon panaszkodnak az útburkolatra, azt mondják, hogy ahol 
aszfaltos ott nagyon nagy kátyúk vannak. Ezzel tudnánk-e valamit kezdeni? 
 
Tegnapi nap folyamán nyugdíjas találkozón voltam és ott felvetődött, hogy a Gyulai 
Közüzemi Kft. már régóta nem takarítja az ivóvízcsöveket, illetve a szennyvíztelepet.  
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