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6/2019. sz. kt. 

 
 

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

23-án 13 órai kezdettel tartott soros, közmeghallgatással egybekötött nyílt 
ülésén. 

 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv  polgármester 

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

 
Távolmaradását bejelentette: 

Kálmán András  
Papp Zoltán                          képviselők 

                        
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

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

Kft. ügyvezetője  
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezetője 
Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 
Béni Attila Mezőkovácsházi Járási Hivatal hivatalveze-

tője 
Hagya Dorián FIDESZ helyi szervezet képviselője 
Dr. Kis Péter rendőrfőkapitány-helyettes 
Nagy Lajos rendőrkapitány 
Huszka Zsolt tűzoltóparancsnok-helyettes 
Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke 
Szekeres Lajos Településgazdálkodási Kft. FEB. elnöke 
Ádám Andrásné Kalocsa Róza Kft. FEB. elnöke 
Holopné Dr. Sztren Beáta DAREH Bázis Zrt. vezetője 
Virányi István Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. főmérnöke 
Tajki István Tajki és Társa Bt. vezetője 
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Pasek Mihályné Szivárvány Nyugdíjas Egyesület elnöke 
Jakab Béláné 
Eged Istvánné 
Kormányos Istvánné Szivárvány Nyugdíjas Egyesület tagjai 
Bohus Tiborné OVIMEZŐ Alapítvány elnöke 
10 fő érdeklődő állampolgár  

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző asz-
szonyt, Aljegyző asszonyt, intézményvezetőket, irodavezetőket, meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van. Papp Zoltán és Kálmán András 
képviselők távolmaradásukat bejelentették.   
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyi-
tom.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a meghívóban 
közölt 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 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
   

137/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. május 23-i soros, közmeghallgatással 
egybekötött nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fo-
gadja 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.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság hely-
zetéről 
Előadó: Nagy Lajos rendőrkapitány 

 
3.) A Polgárőrség és a Városgondnokság tájékoztatója az 

éves tevékenységéről 
Előadó: Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnök 
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                                                                    Kálmán András Városgondnokság elnöke 
 
4.) A közszolgáltatók beszámolója az átadott önkor-

mányzati feladatok ellátásáról 
Előadó: a közszolgáltató szervezetek vezetői 

 
5.) Az állami tűzoltóság tájékoztatója a 2018. évi tevé-

kenységéről 
       Előadó: Tóth Péter tűzoltóparancsnok 
 
6.) A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

2019/2020. tanév óvodai csoportlétszámának megha-
tározása 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
7.) A Kalocsa Róza Kft. egyszerűsített éves beszámoló-

jának és a Településgazdálkodási Kft. éves beszámo-
lójának elfogadása 
Előadó: ügyvezetők 

 
8.) A Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott feladatok 

ellátásáról 
Előadó: Jankó Erzsébet ügyvezető 

 
9.) Az ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálata 

Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 

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

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

   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az írásbeli beszámolómat a következőkkel kívánom 
kiegészíteni: 
  
� Volt egy Agárfórum Mezőkovácsházán, ahol részt vett Zsigó Róbert Élelmiszerlánc- 

felügyeletért Felelős Államtitkár Úr. Ez a fórum azért szerveződött, mert az Agrár-
minisztérium egy országjárást tűzött ki célul, hogy elmondja milyen fejlesztések tör-
téntek az elmúlt években, és melyek lesznek a fő feladatok, amelyek az agrártárca 
előtt állnak. Személyesen is tárgyaltam Zsigó Róbert úrral, minden olyan fórumon, 
ahol erre lehetőség van elmondom a Mezőkovácsháza nagy problémájaként a Pannon 
Lúd Kft. bezárása kapcsán kialakult helyzetet. Kértem az Államtitkár úrnak a segít-
ségét ebben az ügyben.  
Az az örömteli helyzet állt elő Mezőkovácsházán, hogy most már egyetlen egy olyan 
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pályázat van, melyet még nem nyertünk meg, ez pedig a Napközi Konyhára két éve 
beadott vidékfejlesztési pályázat. Kértem Zsigó Róbert Államtitkár urat, hogy járjon 
utána. Nagy valószínűséggel azóta lehetséges, hogy nyert is a pályázatunk, de még a 
hivatalos értesítést erről nem kaptuk meg.  

 
� Folyik két nap EFOP-os projekt a Járásban. Mind a kettő a humán kapacitásunknak a 

minőségjavítását tűzte ki célul. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a leghátrányosabb hely-
zetben lévő embereknek szeretne olyan tanfolyamokat, képzéseket szervezni, amivel 
léphetnek egyet felfelé, tehát alkalmassá válnak foglalkoztatásra, illetve azokat a 
személyeket képezni, akik ezekkel a hátrányos helyzetű mezőkovácsházi polgártársa-
inkkal foglalkoznak. Nagyon sok képzésen vettünk részt. Megköszönöm elsősorban 
az óvónőknek, a Művelődési Ház dolgozóinak, a Járási Hivatal dolgozóinak és Pol-
gármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy részt vettek ezeken a képzéseken. Én magam is 
részt vettem egy ilyen képzésen. Maga a képzésnek a korszerű formája, hiszen ez egy 
online alapú képzés volt, másrészt pedig a tudásanyag, melyet ezeken a képzéseken 
elsajátítottunk alkalmasabbá tesz arra bennünket, hogy ezeknek az embereknek segí-
teni tudjunk. Tegnap előtt ennek a képzésnek az oklevelei átadásra is került.  

 
� A Megyei Közgyűlés Elnöke tartott fogadóórát Mezőkovácsházán a Polgármesteri 

Hivatalban. Zalai Mihály elnök úr elmondta, hogy 75 település van Békés Megyé-
ben, így minden településre nehezen tud eljutni. Képviselő-társaimmal és a hivatal 
vezetőivel fogadtam Zalai Mihály urat. Elnök úr elismerését fejezte ki 
Mezőkovácsházának azért, hogy a Területi Operatív Programban 1,9 milliárd Ft pá-
lyázati összeget nyert el. Elmondta, hogy ez a megyében is igen előkelő helyet jelent. 
Ezek a pályázatok már folynak, nap mint nap számot tudunk róla adni, hogy hol mi 
épül. Az úgynevezett Interrekt pályázaton, mely a Román-Magyar határon átnyúló 
pályázat, Arad Megyével közösen Békés Megye egy egészségfejlesztési projektre pá-
lyázott. Ennek keretében a megye összes orvosi ügyeletét fogják majd műszerekkel, 
eszközökkel gazdagítani. A döntés már megszületett, de a támogatási szerződés még 
nem került aláírásra. Elmondta elnök úr, hogy az Önkormányzati választások után 
szeretnék, ha a megyei Önkormányzat feladatai bővülnének, hiszen lát egy pár olyan 
területet, mint például a Megyei Színház, a Megyei Múzeum és a Megyei Levéltár, 
melyeknek mióta nem a Megye a gazdája, azóta nem olyan hatékonysággal látják el 
a megye egészére vonatkozó feladataikat. Megemlítettük Elnök úrnak a Pannon Lúd 
Kft-vel kapcsolatos gondunkat, illetve ennek egyik megoldási lehetőségét, valamint 
az Ipari Területünkön beruházások letelepítésében kértük a segítséget. Egy kapcso-
lattartó személyt tudott a számunkra mondani, az EGZIM Bank elnök-helyettesét, 
Dancsó Józsefet, aki korábban Orosháza polgármestere volt. Hozzá személyesen fo-
gunk fordulni ez ügyben és kérjük a segítségét.  

 
� Tegnap volt a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületnek a közgyűlése 

Csanádapácán. A Kertészek Földje Egyesület a vidékfejlesztési támogatások egy ré-
szének az elosztását intézi a mi kistérségünkben is. Több mint 700 millió Ft-ot oszt 
szét kisebb összegekben, civil szervezeteknek, őstermelőknek. Olyanoknak ad pályá-
zati forrást, akik erre nem pályázhatnak. Mezőkovácsházáról is nagyon sokan pályáz-
tak erre a célra. Nagyon sokan nyertünk is ebben a pályázatban, de a pályázat még 
folytatódik. Arról a jó hírről tudok beszámolni, hogy Kálmán András képviselő úrral 
kezdetektől fogva kezdeményeztük, hogy csoportosítsunk az Orosházán kevéssé nép-
szerű pályázati forrásokból a mezőkovácsházi területre, ezt a kérésünk meghallgat-
ták. Aki beadta a pályázatát és a pályázata jó volt, az biztos, hogy nyerni fog. A pá-
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lyázatok többsége június 30-val lezárul, kivéve az őstermelőknek a pályázati lehető-
ségeit, illetve a turisztikai célú pályázatokat. Az őstermelők sehol máshol nem pá-
lyázhatnak, itt pedig 1,5 millió Ft-ra pályázhatnak. A turisztikai célú pályázatra még 
van 190 millió Ft keretösszeg, 10 millió Ft a maximális összeg, tehát még 19 na-
gyobb turisztikai pályázatot lehet benyújtani.  

 
Átadom a szót Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonynak, hogy ismertesse a módosító ja-
vaslatát.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Szeretném, ha a Képviselő-testület módosítaná 
80/2019. (III. 28.) sz. kt. határozatot. Végrehajtásként azt írtam, hogy szóbeli előterjesz-
tés készül a mai ülésre. Azonban az adatok kigyűjtése megtörtént, a megalapozott kö-
vetkeztetések levonására és javaslattételre viszont nem jutott időm. Azt szeretném, ha a 
következő testületi ülésre, vagy rendkívüli ülésre tehetnénk meg a javaslatot a késedel-
mi kamatok optimalizálására vonatkozóan.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az írásos be-
számolókkal és a szóbeli kiegészítésemmel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, valamint Jegyző asszony által javasolt módosítással, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Határozatok végrehajtása 
 

138/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 73/2019. (III. 28.), 81/2019. (III. 28.), 85/2019. 
(III. 28.), 86/2019. (III. 28.), 88/2019. (III. 28.) sz. kt. ha-
tározatok végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármes-
terek két ülés közötti tevékenységéről valamint a testületi 
és bizottsági üléseken elhangzott bejelentésekre adott vá-
laszokról szóló beszámolókat elfogadja. 
A 80/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat végrehajtása a követ-
kező ülésre kerül előterjesztésre. 
  
 

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. 
 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Böl-

csőde 2019/2020. tanév óvodai csoportlétszámá-
nak meghatározása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv polgármester 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság 
tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság az elő-
terjesztésben szereplő mind az 5 határozati javaslatot javasolja elfogadni.  
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is mind az 5 határo-
zati javaslat elfogadását javasolja.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Ennek a döntésnek az előkészítésén legalább két hó-
napot dolgoztunk heti rendszerességgel intézményvezető asszony bevonásával.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: A közalkalmazottaknak volt egy olyan kérésük a fenntartó 
felé, hogy amennyiben lehetséges a köztudatban I, II, III. sz. óvodaként használatos ki-
fejezés helyett a KIR-ben is fellelhető Táncsics utcai, Ifjúság ltp-i, és Alkotmány utcai 
óvodai elnevezést használjuk és az Alapító Okiratban ez így is szerepel. Örömmel vet-
tem, hogy ez így van. Ezt nagyon köszönöm. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Valóban a kéréseteket figyelembe vettük, megnéz-
tük, hogy engedélyezi-e ezt a jogszabály és ez alapján lett az Alapító Okirat módosítva.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki elfogadja az 1. sz. határozati javaslatot 
mellékletével együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Óvoda Alapító Okirat módosítása (Alkotmány u. telephely megszűnése) 
 

139/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint alapító arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Mezőkovácsháza Al-
kotmány u. 18. szám alatti feladat-ellátási he-
lyét/telephelyét 2019. július 01. napjától megszünteti, ez-
zel egyidejűleg a Mezőkovácsháza Petőfi u. 8. sz. alatti 
feladat-ellátási helyen/telephelyen a férőhelyek számát 96 
főre emeli.  
 
A döntésnek megfelelően az Alapító Okirat módosítását a 
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.  
 
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
V a r g a      Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
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: 7 fő.) 
Tárgya: Óvodai csoportok számának meghatározása 
 

140/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Böl-
csődében a 2019-2020-as nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát 9 csoportban határozza meg. 
A döntés Alapító Okirat módosítást nem igényel. 
 
Határidő: az intézmény értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 

 
V a r g a      Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Óvodapedagógusi álláshely létesítéséhez hozzájárulás 
 

141/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvo-
da és Bölcsődében 1 óvodapedagógusi álláshely létesíté-
séhez és határozatlan idejű betöltéséhez 2019. szeptember 
01. napjától. 
Az óvodapedagógus bére az intézmény 2019. évi költség-
vetésében a személyi kiadások előirányzat terhére finan-
szírozható. 
 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
             Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
 

V a r g a      Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Óvodai dajka álláshely betöltése  
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142/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvo-
da és Bölcsődében 2019. augusztus 02. napjától megüre-
sedő 1 fő dajka álláshely határozatlan idejű betöltéséhez 
2019. augusztus 16. napjától. 
 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
            Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
 

V a r g a      Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az 5. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Óvoda Táncsics u. csoportlétszám átlépése  
 

143/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvo-
da és Bölcsőde Táncsics u. 38. sz. alatti feladat-ellátási he-
lyén a 2019-2020-as nevelési évben a maximális csoport-
létszám legfeljebb 20 %-kal történő átlépéséhez. 
 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
             Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
 
 

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Kft. egyszerűsített éves beszá-
molójának és a Településgazdálkodási Kft. éves 
beszámolójának elfogadása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Jankó Erzsébet ügyvezető 
       Pap Csaba ügyvezető  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, kérem 
javaslatukat ismertetni. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális Szociális Bizottság elfoga-
dásra javasolja mindkét határozati javaslatot. 
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja mindkét 
határozati javaslat elfogadását. 
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Mind a két beszámolót könyvvizsgáló véleményezte, 
a könyvvizsgáló tiszta jelentést adott a két gazdasági társaságnak az eredményéről. 
A Felügyelő Bizottságok megvizsgálták az előterjesztéseket, javaslatot fogalmaztak 
meg. 
 
Á d á m    Andrásné Kalocsa Róza Kft. FEB. elnök: Valóban a Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottsági ülésen elég részletesen beszéltünk erről. Három igen szavazattal el-
fogadtuk a beszámolót. 
 
S z e k e r e s   Lajos Településgazdálkodási Kft. FEB. elnök: Megtárgyaltuk a Kft. 
2018. évi egyszerűsített beszámolóját. Jelen volt a könyvvizsgáló asszony is.  
A mellékelt egyszerűsített beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2018. de-
cember 31-én fennálló vagyon és pénzügyi helyzetéről. A Felügyelő Bizottság 3 igen 
szavazattal elfogadta a beszámolót.  
A FEB. mindig a testület által jóváhagyott Üzleti Tervhez viszonyítja azt hogy hogyan 
sikerült a gazdasági évet végig vinni a Kft-nek. Most mínusz 26.000 Ft veszteséggel. De 
17 millió Ft volt betervezve az Üzleti Tervbe vállalkozási bevételként, ezzel szemben 
bírt teljesíteni 8.000.538 Ft-ot. A kiesés egy kicsit nagyobb mérvű. A Képviselő-testület 
2018. január 25-i ülésén jóváhagyott mindkét Kft. részéről egy jelentést, ami arról szólt, 
hogyan fogják tudni növelni a saját bevételeiket. A Kft. 6. pontban rögzítette ezt az in-
tézkedési tervet. Ennek nagy része arra épült, hogy a beinduló pályázatokon, nyertes pá-
lyázatokon a Kft. alvállalkozóként szállítással, kőműves munkákkal stb. részt vesz. Saj-
nos 2018-ban még ezek a pályázatok nem indultak el.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Tárgyaltunk a most már építkező mezőkovácsházi 
vállalkozókkal, azokkal, akik a pályázatunkban építkeznek. Felajánlottuk nekik és mind 
a kettő örömmel fogadta, hogy tud feladatot adni a Településgazdálkodási Kft-nek. Sze-
rintem már bizonyos megállapodásokat meg is kötöttek ezzel kapcsolatban. Van egy 
olyan mondás, hogy a pozitív mérleget nem kell megmagyarázni, a negatívat pedig nem 
lehet. Ennek ellenére mi szeretnénk megmagyarázni a Kalocsa Róza Kft-nél szereplő 
mérleget.  
 
Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A Kalocsa Róza Kft-nek 
a 2018. évi adózott eredménye mínusz 2.638.000 Ft az előző évei 565.000 Ft nyereség-
gel szemben.  
Igazából aggályunkat fejeztük ki amiatt, hogy ez esetleg különböző pályázatokon vagy 
területeken visszavetheti a működést, és kerestük Kálmán András képviselővel együtt is 
illetve Ügyvezető asszonnyal is azokat a szituációkat, ahol ez problémát okozhat, de 
egyenlőre arra jutottunk, hogy semmilyen pályázatnál nem fog nekünk ez hátrányt 
okozni.  
Ami nekem inkább aggályos volt az a közhasznúság feltételeinek az alakulása. Az esz-
közmutatóknál a három mutatóból kettőnek megfelel. A társadalmi támogatottsági mu-
tatóknál is sikerült azt elérni, hogy a háromból egynek megfeleljen így a közhasznúság 
feltételei tovább is fennállnak.  
A vállalkozás folytatását biztosítottnak látom. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hely-
zet alakulásának mutatói jók, tehát továbbra is jó a tőkeerősségi mutatója, jó a kötele-
zettségek részaránya, a befektetett eszközök fedezete illetve a likviditási aránymutató is 
megfelel. A működés úgy gondolom, hogy továbbra is folyamatosan biztosítva lesz. Az 
eredmény tartaléka fog ezzel csökkenni. De mivel ez az elmúlt évben is 15.946.000 Ft 
volt, ez el fogja bírni a majdnem 3 millió Ft értékű csökkenést.  
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V a r g a    Gusztáv polgármester: Reméljük a jövő évben az eredmény is pozitív lesz. 
Ami vita keletkezett a két bizottsági ülésen az elsősorban annak volt köszönhető, hogy 
rendezzük megnyugtatóan a két gazdasági társaság könyvelésének a módját. A két gaz-
dasági társaság könyvelése a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodáján folyik. Megkérem 
Jegyző asszonyt, hogy fogalmazzon meg egy határozati javaslatot, és ez is kerüljön el-
fogadásra, hogy a júniusi testületi ülésre ennek megfelelően tudjunk készülni. 
 
D r. S z i l b e r e i s z     Edit jegyző: Akár ez a határozat visszavonható is lehet, de ha 
a megbeszélések olyan irányt vesznek, akkor ez alapján már intézkedni tudunk. Azt 
kérném a testülettől, hogy hozzon egy olyan határozatot, melyben megerősíti azt, hogy a 
két Kft. könyvelését továbbra is a Polgármesteri Hivatal lássa el, de ezt a munkakörök 
belső átszervezéseivel tegye meg. Mi másfelé próbáltunk elmozdulni, de az az irány 
nem volt járható. Viszont ahhoz, hogy munkáltatói intézkedéseket tudjunk meghozni, 
ahhoz szükséges, hogy a testület döntsön róla.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Erről készül majd előterjesztés a júniusi testületi 
ülésre. 
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a 7a. sz. előterjesztés határozati 
javaslatával, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. 2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 
 

144/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. 
év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi adatokkal 
elfogadja: 

- egyező Eszköz-Forrás oldal: 28.740e Ft 
- adózott eredmény:         -2.638e Ft   

 
Az eredmény felhasználása: Az adózott eredményt a Kft. 
az eredménytartalékba helyezi. Osztalék kifizetés nem 
lesz. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  

           Jankó Erzsébet ügyvezető 
 

V a r g a     Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 7b. sz. előterjesztés határozati 
javaslatával, 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: 7 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. 2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 
 

145/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
2018. év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi ada-
tokkal elfogadja: 

- egyező Eszköz-Forrás oldal: 312.146e Ft 
- adózott eredmény:   -26e Ft   
 

A Képviselő-testület az adózott eredmény eredménytarta-
lékba történő helyezéséről dönt. Osztalék kifizetés nem 
lesz. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  

Pap Csaba ügyvezető 
 
 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy továbbra is a Pol-
gármesteri Hivatalon belül legyen a két Kft. könyvelése, belső átszervezés után meg-
szervezett módon, valamint erről a júniusi testületi ülésre készüljön előterjesztés, sza-
vazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Gazdasági társaságok könyvelése Polgármesteri Hivatalon belül  
 

146/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megerősíti azt a döntését, hogy a tulajdonát képe-
ző Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. és a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. könyvelését 
továbbra is a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal útján 
kívánja ellátni.  
A feladatellátást a Polgármesteri Hivatalban a munkakö-
rök belső átszervezésével kell megoldani.  
 
Határidő: júniusi testületi ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 15. sz. előterjesztés tárgyalását, mely ön-
kormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat tárgyában készült.  
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Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő     Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és el-
fogadásra javasolja a testületnek.   
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Úgy gondolom, ha az a 27 millió Ft, melyről még 
nem érkezett meg a döntés, illetve ez a 40 millió Ft az fogja eredményezni, hogy a 
konyhánkat olyanra tudjuk átalakítani, mely már a jövőnek is megfelel.   
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Napközis konyha felújítására pályázat  

   
147/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Belügyminisztérium által kiírt 
az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” 
megnevezésű pályázatra legfeljebb 40.000.000 Ft támoga-
tási összegre a Napközi Konyha infrastrukturális felújítá-
sára és eszközfejlesztésre pályázatot nyújt be. 
 
A pályázat benyújtásához legfeljebb 6.000.000 Ft összegű 
önerő fedezetét a fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. június 20. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 16. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely Ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés tárgyában készült.  
 
A három cél közül a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság május 13-i rendkívüli ülé-
sén a belterületi utak felújítását javasolta. Jelen állapotában a két legrosszabb útszakasz 
a Puskin utca illetve a Dózsa utca első szakasza, mely szóba jöhet. Mindkettő kb. 24 
millió Ft-ból újítható fel. Így kötelező 5 millió Ft helyett 9 millió Ft önrészt biztosítani. 
Szükséges dönteni a pályázatokról érintett útszakaszról is, erről a Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottság döntött is.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő     Lajos képviselő: Mind a két esetet vázoltuk és mind a két esetről külön sza-
vaztunk. A Puskin utca esetében 1 igen és 3 nem volt a válaszunk. A Dózsa utca Arany 
J. utca – Petőfi utca szakasz 3 igen és 1 nem szavazattal támogattuk, hogy így kerüljön a 
pályázat benyújtásra.  
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V a r g a     Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s     Judit képviselő: Bennem felmerült a Kalocsa Róza utca is azon megfonto-
lásból, hogy azon az utcaszakasz elején 22 parkoló épül meg. Lehet, hogy növelni fogja 
annak az útszakasznak a forgalmát. Esetleg ezen is lehetne gondolkodni.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: A Kalocsa Róza utca egy bizonyos szakasza érintett 
a pályázattal, az fel lesz újítva. 
Ha azt a pályázatot elnyerjük, melyet a BM írt ki, akkor a Dózsa utca maradék része és 
a Puskin utca biztosan belefér abba az összegbe. Azt gondolom, hogy marad még annyi 
mozgásterünk az apróbb felújításokra.  
Ígéretünk van arra, hogy a tűzoltóságtól a város széléig az Árpád utca fel lesz újítva kü-
lön kormányzati keretből és amennyiben ez megvalósul, akkor úgy gondolom Árpád ut-
cánál is lenne lehetőségünk a József Attila utca, Petőfi utca egy része illetve a Kalocsa 
R. utca maradék részének a felújítására. Én magam örülök, hogy ennyi útszakaszt feltu-
dunk újítani. Abban maradtunk a munkatársaimmal, hogy az összetett javaslat a júniusi 
ülésre kerül be, mely már a kormányzati garanciára való igénybenyújtást is fogja tartal-
mazni.  
 
Új határozati javaslat került kiosztásra, ezt kérném elfogadni. 
 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfo-
gadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Dózsa utca Arany-Petőfi útszakaszának felújítására pályázat benyújtása  

   
148/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a helyi önkormányzatokért fele-
lős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével kiírt az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések” megnevezésű pályázat C alcéljára 
belterületi utak, járdák, hidak felújítására 15.000.000 Ft 
támogatási összegre pályázatot nyújt be.  

 
A pályázatban megvalósításra kijelöli az 1176 hrsz. alatti 
Dózsa György utca Arany János utca – Petőfi Sándor utca 
közötti útszakasz aszfaltozással történő felújítását. 
A 23.727.791 Ft összköltségű pályázat benyújtásához 
szükséges 8.727.791.- Ft összegű önerő fedezetét a fejlesz-
tési célú tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. május 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság 
helyzetéről 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Nagy Lajos  

rendőrkapitány 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, kérem 
javaslatukat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.  
 
S ü t ő    Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra java-
solja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesz-
téssel kapcsolatban?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Azt hiszem, hogy mindannyian elmondhatjuk, hogy példaér-
tékű az a tevékenység, amit a mezőkovácsházi Rendőrkapitánysága szemlélet formálás 
terén a köznevelési intézményekben végez. A tegnapi napon Orosházán kirándultunk az 
óvodás csoportommal, és éppen egy vihar által megrongált tetőnek a javítását végezték 
a tűzoltók és meghívták a kis csoportomat az orosházi Kék Lámpás Napra, mely június 
8-án lesz. Nagy, tágra nyílt szemekkel üdvözölték ezt főként a fiúk. Mivel ez a szemlé-
letformálás évek óta fellelhető a városunkban, nem minden esetben tudnak az iskolások, 
óvodások minden egyes intézményt meglátogatni, tervezi-e ezt a mezőkovácsházi 
Rendőrkapitányság vezetője Nagy Lajos kapitány úr, hogy jó gyakorlatként ezt a Kék 
Lámpás Napot esetleg megvalósítja?  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kapitány úrnak, Főkapitány úrnak és Főkapi-
tány helyettes úrnak megköszönni azt a lehetőséget, hogy minden évben rendszeresen 
meghívnak bennünket, az önkormányzatot Megyei Rendőrnapra, Közbiztonsági Fórum-
ra. Számomra nagyon megnyugtató az, amikor főkapitány úr a Mezőkovácsházi kapi-
tányságot országos szinten is több témakörben elsőként, vagy dobogó helyezésként tün-
teti fel. Nagyon megnyugtató az, hogy megyei szinten is a Mezőkovácsházi Rendőrka-
pitányság igen előkelő dobogós helyezést ér el. Valamint az is, hogy országos szinten 
Békés Megyei Rendőrkapitányság szintén nagyon előkelő helyet ér el. Ezt nagyon kö-
szönöm mindannyiuknak. Nagyon jó érzés számomra ezeken a rendezvényeken részt 
venni. A tegnapi bizottsági ülésen javasoltam a helyi tűzoltóparancsnoknak, hogy jelez-
ze a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató Úrnak, hogy egy megyei szintű bemutatásnak 
nagyon örülnénk. A beszámoló kapcsán nem látják a képviselők azt, amit én vagy pol-
gármester úr szoktunk.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Lehet, hogy az információnk nem annyira gazdag, 
mint volt. De volt egy szomorú esemény az elmúl hétvégén Mezőkovácsházán ahogy én 
hallottam. Mezőkovácsházi állampolgár elütött egy kisgyermeket és ott a közelben lakó 
roma lakosság részéről majdnem lincselés hangulat alakult ki. Azon gondolkodtunk a 
kollegáimmal, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a magyar nemzetiségű ál-
lampolgárokat és a roma nemzetiségű állampolgárokat is valamelyest megnyugtassuk, 
és a helyes magatartásra felhívjuk a figyelmet. Van erre valamilyen gyakorlat, vagy ki-
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alakult protokoll a rendőrkapitányságok életében? Mit tehet ilyenkor egy önkormány-
zat? 
 
N a g y    Lajos rendőrkapitány: Szeretném megköszönni a 2018. évben nyújtott segít-
séget. A Kék Lámpás Nap Orosháza Város szervezésében van, a rendőrség, a tűzoltók, a 
mentők ezen közreműködnek.  
Köszönjük alpolgármester úrnak és köszönjük az elismerést is. A kollegák végzik a 
munkájukat, és szolgálunk és védünk. 
Én is hallottam ezeket a szóbeszédeket. Lincs hangulat nem alakult ki, volt egy kisebb, 
hangosabb szóváltás, de ezért volt, hogy megfelelő erő vonult a helyszínre, közlekedési 
szakemberek megvizsgálták ezt a közlekedési balesetet. Ez a hír egyébként megjelent az 
újságban is. Szakértő bevonásával fogjuk ezt a közlekedési balesetet vizsgálni. 8 napon 
belüli könnyű sérülést szenvedett a gyermek.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki 
egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása 

   
149/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság 2018. évi 
közbiztonság helyzetéről készített beszámolóját elfogadja. 

 
A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a rend-
őrkapitányság munkatársainak a beszámolási időszakban 
végzett tevékenységéért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 

 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Polgárőrség és a Városgondnokság 

tájékoztatója az éves tevékenységéről 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke 
                                                            Kálmán András Városgondnokság elnöke 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Városőrség pályázni szeretne az idei évre is, hogy a 
feltételeiket megteremtsék. A köztünk lévő együttműködési megállapodásban látható, 
hogy a feladata az volna, hogy rendszeresen tájékoztatja az önkormányzatot az anomáli-
ákról, illegális szemétlerakó helyekről, segítséget nyújt az esetleges polgárvédelmi fel-
adatok ellátásában.  
Tudom, hogy változások voltak az Egyesületnek a vezetésében. Ezért szerintem ezekre 
a feladatokra kevesebb energia jutott annál, mint amennyit akár az Egyesület is önma-
gának előírt.  
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Nekem nagyon rosszul esik, hogy az Egyesület korábbi vezetője időnként ostorozza az 
önkormányzatot, holott a köztünk lévő megállapodás alapján is pont ezeket a javaslato-
kat várnánk a testületi ülésre.  
 
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja az előterjesztésben szereplő mindkét határozati javaslat elfogadását.  
 
Én is szeretném megkérni Lipták József urat, hogy valótlanságokat ne állítson a 
facebookon. Annyira sok ember nézi a facebookot és olyan valótlan dolgokat állít, lég-
ből kapottat, hogy a strand pályázati pénzen a Deák utcát újítottuk fel stb. Olyan dolgo-
kat, melyeket nem tud, jó lenne, ha bejönne inkább és megkérdezné a munkatársakat. 
Olyan dolgokat állít, hogy pusztul a város, meghal a város, hogy minket nem érdekel az 
óvoda sorsa. Sokkal több pályázat fog megvalósulni, mint eddig bármikor ilyen rövid 
idő alatt. Ugyanannyi óvónő fog dolgozni, ugyanannyi óvodai csoport lesz, csak egy ré-
gi lepusztult óvodát felcserélünk két új épületre. Semmi körülmény nem lesz rosszabb, 
sőt jobb lesz. Szeretném, hogy ilyen dolgokat ne állítson. Nehogy azt higgye az itt ülő 
közönség egy része, hogy lehajtjuk a fejünket és mindenre igennel szavazunk, ezt na-
gyon sok óra, munka előzi meg ezt a testületi ülést.   
Közben pedig tisztelem a munkáját, amit a városért tesz. De ezt nem tudom tisztelni, 
hogy a másik munkáját ok nélkül és alaptalanul leócsárolja.  
 
S ü t ő    Lajos képviselő: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is mindkét határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesz-
téssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Polgárőr Egyesület 2018. évi tájékoztatójának elfogadása 

   
150/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület Közhasznú 
Szervezet 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját 
megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a 
lakosság érdekében kifejtett munkájáért. 

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Városgondnokság és Városőrség 2018. évi tájékoztatójának elfogadása 
 

151/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőr-
ség Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató-
ját megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a 
lakosság érdekében kifejtett munkájáért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A közszolgáltatók beszámolója az átadott 

önkormányzati feladatok ellátásáról 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: közszolgáltató szervezetek  

    vezetői 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A zöldhulladék szállítással van a legnagyobb gon-
dunk. Elég sokat hibázott a DAREH Bázis Zrt. kihagyott utca szakaszokat stb. De a la-
kosság szemléletében is van egy kis hiba. A DAREH Bázis Zrt-nek nem feladata az ösz-
szes portán megtermelődő zöld hulladéknak az elszállítása. A jogszabály az évi 10 alka-
lommal összegyűjtött 250 liter mennyiségű zöldhulladék elszállítását írja elő. Tehát a 
többi zöldhulladékról a lakosságnak kell gondoskodni. Ebben is partner a DAREH Bá-
zis Zrt. hiszen hulladékudvart üzemeltet Mezőhegyesen, ahova a lakosság díjmenetesen 
valamekkora mennyiséget ezek közül elvihet.  
 
A lakótelepeken nem tudjuk egyenlőre másképp megoldani a szelektív hulladékgyűjtést, 
csak az úgynevezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek segítségével. Itt is szemléletfor-
málásra szükség van.  
 
Úgy gondolom, hogy hozzászokott Mezőkovácsháza lakossága ennek az újfajta hulla-
dékszolgáltatásnak a módjához. Az általános hulladékkal nem volt problémánk, elég 
sok helyen látom a sárga kukákat. Ugyanakkor azt is látom, hogy nagyon sok sárga ku-
ka van még kint a Mezőgép telephelyén. Tehát sok háztartásba még ezek szerint nem 
került el. Nyugat-Európában van olyan ország, ahol már 90% felett van az újrahasznosí-
tási aránya a hulladéknak.  
 
A szemléletformálásban partnerek tudunk lenni, van városi újságunk, önkormányzatnak 
facebook oldala illetve vannak olyan városi rendezvények, melyek az egészségvédelmét 
célozzák. Ezeken tudunk Önöknek lehetőséget adni, de abban is partnerek vagyunk, 
hogy gyakran találhatóak olyan pályázatok, melyek ezt a szemléletformálást célozzák, 
de szeretnénk, ha Önök is aktívabbak lennének ezen a területen. Az volna a legjobb, ha 
Mezőkovácsházán is lenne egy hulladékudvar, hulladékgyűjtő pont. De ebben a járás-
ban már kettő van, valahol pedig egy sincs, tehát túl sok remény nincs rá. Valahogy azt 
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meg kellene könnyíteni, hogy a mezőkovácsháziak, esetleg önkormányzati segítséggel 
el tudják juttatni azokat a fajta hulladékokat a mezőhegyesi hulladékudvarra, ahol azo-
kat gyűjtik, amelyeket nem szállítanak el rendszeresen. Sajnos Mezőkovácsháza határá-
ban is vannak illegális hulladéklerakók, ezek vagy most kerültek kialakításra vagy ko-
rábban.  
 
A Mezei-Vill Kft. a közvilágítással kapcsolatos szolgáltatást végzi Mezőkovácsházán. 
Áttértünk a LED-es világításra, ez nyilván másképp világít, mint az eddigi. A mostani 
nyár a lombos fák alatt mutat majd egy képet, hogy mit kell tennünk.  
 
S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Szerződésben van rögzítve a hibajavítási határ-
idő. A jelzés beérkezésétől számított 48 óra a kiemelt gyalogátkelőhelyeknél, ami az ő 
hibajavításuk. Az országos átmenő utaknál 8 napon belül javítanak. Az egyéb önkor-
mányzati utaknál pedig 15 napon belül. A tapasztalatunk, hogy bejelentést követően en-
nél gyorsabban szoktak reagálni. Illetve most már jóval kevesebb a hiba bejelentés. A 
gyári hibás LED-ek kicserélését követően szinte nem is volt hibabejelentés, csak sza-
kaszhibák a viharok után, mely már a DÉMÁSZ-ra tartozik.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Azt is kell tudni a polgártársainknak, ha nem egy 
lámpatest ég ki, hanem egy utcaszakasz, az nem a közvilágítónak a hibája, hanem az 
áramszolgáltató hibája. Nem azonnali hibajavítás van, mert ez egy berettyóújfalui cég, 
onnan járnak javítani. Ebben kérek türelmet. Kétféleképen lehet bejelenteni, egyrészt a 
szolgáltatónak van hibajavító telefonszáma, mely a honlapunkon elolvasható, másrészt a 
Polgármesteri Hivatalba kell telefonálni.  
 
A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. is leírja, hogy szükség lenne lakossági szemlélet-
formálásra, hiszen elsősorban a szennyvízlefolyókba kerülnek olyan tárgyak, melyek 
nem oda valók, és egy-egy felelőtlen állampolgárnak a magatartása akár egész utcasza-
kaszon okozhat problémát. Közösen együttműködünk folyamatosan a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-vel, jó a kapcsolatunk. Tervezzük a városi víz és szennyvízhálózatnak a 
folyamatos korszerűsítését, felújítását. Ez két forrásból lehetséges, egyrészt az önkor-
mányzat befizetéseiből, másrészt pedig pályázati lehetőségekből. A vízvezetékeinknek a 
legrégebbje olyan öreg már, hogy már egy részét szitaként is lehetne használni, nagyon 
nagy a veszteség ezeken a szakaszokon. A víztoronynak a felújítása is esedékessé vált. 
Erre most próbálunk közösen együttműködni. Ha van lehetőség a szemléletformálásra, 
akkor az iskolai, óvodai rendezvényeken, városi rendezvényeken, és az újságban is tud-
nánk ehhez segítséget nyújtani.  
 
A temetkezési szolgáltatással kapcsolatosan panasz nem érkezett. Köszönjük szépen a 
munkájukat. Látom, hogy a szolgáltatás színvonala is növekszik, jobban végzik a mun-
kájukat az ottani emberek. Van közös tervünk arra, hogy a ravatalozót és környékét fel-
újítsuk, ehhez is pályázati forrást fogunk keresni. Szeretnénk egy mosdót kialakítani a 
ravatalozó mellett. Valamint a ravatalozó előtti terület burkolását szeretnénk megvalósí-
tani.  
 
A gyepmesteri tevékenység kapcsán különösebb probléma nem volt az elmúlt időben. 
Itt is az állampolgári fegyelmezetlenség megjelenik, hiszen az állati hullákat is ő szállít-
ja el és bizony vannak olyan állampolgárok, akik nem bejelentik, hanem az erdőbe, az 
út szélére valahova elhelyezik ezeket az állati hullákat.  
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Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni. 
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasol-
ja mind az 5 határozati javaslatot.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: A hulladékszállító cég képviselőjétől kérdezném, a sa-
lak elszállítása hogyan történik? Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyre 
kevesebb a földes utunk. A rossz háztartási gépek és a veszélyes hulladékoknak mikor 
lesz a begyűjtése? 
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A háztól történő szelektív hulladékgyűjtés 
rövidebb időben belüli, tehát többször való éves ellátását tervezik-e? Úgy gondolom 
nagyrészt befolyásolná a szelektív gyűjtött hulladék mennyiségét, ha ezt többször szállí-
tanák el. Úgynevezett konténeres építési törmelékre van lehetőség. Nekem személy sze-
rint kellett volna ilyen szolgáltatást igénybe vennem. A telefonos ügyfélszolgálat képte-
len egy időpontot megmondani, hogy mikor tudják kiszállítani, e-mailes megrendelést 
kér, és e-mailes visszajelzést sem küldenek, hogy mikor tudják kiszállítani a konténert. 
Majd a kiszállított konténer után egyszer valamikor újra kijön és elviszi. Lehet-e ezt ki-
csit rugalmasabban kezelni? Arról nem is beszélve, hogy egy konténer elszállítása 
Mezőkovácsháza vonatkozásában 78.000 Ft-ba kerülne. Véleményem szerint ez nagyon 
magas ár. Önkormányzatunk ezzel küzd, mert az építési törmelék megjelenik a földes 
útjainkon a környéken. Ezt az árat képtelen vállalni a lakosság. Az, hogy az áron kívül 
még bizonytalan, hogy mikor hozzák ki a konténert, és mikor viszik el. Erre vonatkozó-
an tudnak-e valamilyen megnyugtató választ adni. Azt is kérném, hogy ezzel kapcsolat-
ban valamilyen tájékoztatóanyagot eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére, amivel ezt 
tudnánk propagálni.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: A napokban három helyen is tapasztaltuk, hogy épí-
tési törmeléket közterületen tettek le a lakosok, és nyomozni kell utána, hogy egyáltalán 
ki tette le.  
Éltünk korábban egy olyan kezdeményezéssel, a gazdasági társaságunk telephelyén el-
helyeztünk egy nagy konténert, melybe a lakosság hozhatta a törmelékét. Abban igaza 
van Alpolgármester úrnak, ha ilyen magasak az árak, azt mi a határban fogjuk megta-
pasztalni, hogy oda viszik a törmeléket.  
 
H o l o p n é   Dr. Sztren Beáta DAREH Bázis Zrt. igazgatója: A begyűjtött hulladék 
mennyisége 91.743.720 kg volt, ez az összes begyűjtött, ami a vegyes, szelektív és 
zöldhulladékra vonatkozik. A 10%-os válogatási arány az jóval több, ugye a szelektív 
hulladékból több mint 95%-ot válogatunk, tehát ez a táblázat csak a hasznosításra át-
adott mennyiségeket tartalmazza, ami a szelektív hulladékból kinyert haszonanyagok. A 
vegyesből is válogatunk, ami ugyancsak 8-10%, de reméljük, hogy több lesz. 
 
Az illegális hulladéklerakással kapcsolatosan, ez nem közszolgáltatás része. Ebben csak 
közvetítői szerepet tudunk játszani.  
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A salakkal kapcsolatosan sem tudok egyenlőre bíztatót mondani, keressük a megoldást, 
még egyenlőre nincs megoldásunk.  
 
A veszélyes, elektronikai hulladékokkal kapcsolatosan a hulladékudvarra be tudják a la-
kosok szállítani, megvan a meghatározott mennyiség, illetve azok tudják bevinni, akik-
nek közszolgáltatási szerződésük van.  
 
Az építési törmelékkel kapcsolatosan ugyanez a helyzet. A lakosok a hulladékudvarra 
szintén díjmentesen be tudják vinni, ha jól tudom, akkor 500 kg/év a mennyiségi korlát. 
Nekünk erre szolgáltatásunk nincsen, egy másik cég végzi ezt a szolgáltatást.  
 
Komposztáló edényekkel kapcsolatosan 41 igény érkezett a településről. Mikor egyez-
tettünk, hogy kiosztásra kerülnek az önkormányzat segítségével, amit köszönünk szé-
pen, hozunk ki többet, ha a lakosok esetleg itt szeretnének szerződést kötni. Hozunk 
szerződést is, hogy segítsük a lakosokat is ebben.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Amikor először szervezték, akkor úgy volt, hogy aki 
komposztáló edényt kért, az már nem vehette igénybe a zöldhulladék szállítást is. 
 
H o l o p n é   Dr. Sztren Beáta igazgató: Ilyen nincsen.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Átadom a szót Főmérnök úrnak. 
 
V i r á n y i    István Gyulai Közüzemi Kft. főmérnöke: Valóban több alkalommal ta-
pasztaltuk azt a szennyvízcsatorna hálózaton a dugulásokat. Több esetben végeztünk re-
konstrukciós munkát is. Ott valóban a csatorna műszaki állapota is közrejátszott a ma-
gas dugulás számban. A legdurvább a macskaalom, ami a csatornahálózatban dugulást 
képes okozni. Itt sajnos a fogyasztói szokások változásának következtében ezek a prob-
lémák egyre fokozottabban jelentkeznek. Mi már állítottunk össze egy fogyasztói tájé-
kozatót, eljuttatjuk az önkormányzathoz és köszönettel vennénk ha a saját fórumaikhoz 
eltudnák juttatni.  
 
T a j k i    István temetkezési vállalkozó: Nagyon szépen köszönjük a támogatást. Saj-
nos nálunk is kutya, macska, sertés hullákat helyeznek ki a gyűjtőbe. 
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki 
egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: DAREH Bázis Zrt. beszámolójának elfogadása 

   
152/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót megtárgyalta, és a DAREH Bázis Zrt., 
mint a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat ellátó közszolgáltató beszámolóját elfogadja. 
 



 21 

Kéri a szolgáltatótól a lakossági jelzések - különösen a 
zöldhulladék elszállításával és a lomtalanítással 
kapcsolatban érkezettek - fokozott figyelembe vételét. 
 
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása 

   
153/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a vízi közmű vagyon hasznosításáról és az ezzel 
kapcsolatban átadott önkormányzati feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót megtárgyalta, és a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft., mint a települési vízi közműveket működ-
tető közszolgáltató beszámolóját elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevé-
kenysége során fokozottan ügyeljen a befogadott és a ki-
bocsátott szennyvíz minőségére, valamint a környezetvé-
delmi, illetve egyéb jogszabályi előírások betartására, be-
tartatására. 
 
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Mezei-Vill Kft. beszámolójának elfogadása 

   
154/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a települési közvilágítás üzemeltetéséről szóló 
beszámolót megtárgyalta, és a Mezei-Vill Kft. mint a 
közvilágítást üzemeltető közszolgáltató beszámolóját 
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy 
tevékenysége során fokozottan kísérje figyelemmel a 
hibajelzések határidőben történő kijavítását. 
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Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Tajki és Társa Bt. beszámolójának elfogadása 

   
155/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót megtárgyalta, és a Tajki és Társa Bt. 
mint a köztemetők üzemeltetését ellátó közszolgáltató 
beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy 
tevékenysége során fokozottan ügyeljen a temetők 
rendjére, tisztaságára különösen az ünnepi alkalmak 
környékén, és a temetkezési szertartások kegyeleti 
szempontból megfelelő végzésre. 
 
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az 5. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Gáspár Tamás gyepmester beszámolójának elfogadása 

   
156/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót megtárgyalta, és Gáspár Tamás, mint a 
gyepmesteri, illetve az állati hulladékgyűjtési, elszállítási 
tevékenységet ellátó közszolgáltató beszámolóját 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy 
tevékenysége során fokozottan ügyeljen az állatvédelmi 
előírások betartására. 
 
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 10 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az állami tűzoltóság tájékoztatója a 2018. évi te-
vékenységéről 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Tóth Péter  

       tűzoltóparancsnok 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A prevenciójukra tudom ajánlani az iskolai, óvodai 
rendezvényeket, valamint a helyi újságot illetve a facebook oldalt.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni. 
 
S ü t ő    Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasol-
ja a határozati javaslatot.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Átadom a szót Huszka Zsolt parancsnok-helyettes 
úrnak.  
 
H u s z k a   Zsolt tűzoltóparancsnok-helyettes: Röviden köszönetet szeretnék mondani 
az önkormányzatnak, illetve a közbiztonsági referenseknek, hogy mindig rendelkezé-
sünkre állnak. Mindent megteszünk azért, hogy ez a jó kapcsolat a továbbiakban is 
megmaradjon. Illetve a mostani Flórián Napi ünnepség kapcsán is szeretnénk a köszö-
netünket kifejezni, hogy idén sem hagyták ki ezt az alkalmat, hogy kollégáinkat valami-
lyen jutalmazásban tudják részesíteni.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesz-
téssel kapcsolatban?  
 
C s e p r e g h y     Elemér alpolgármester: A Flórián Nap kapcsán eszembe jutott, 
hogy parancsnok úrnak jelezni kellene, hogy Mezőkovácsháza képes egy Flórián Napi 
rendezvény megszervezésére. Kérem, hogy ezt tolmácsolja a Parancsnok úr, illetve az 
Igazgató úr felé. Sok kis településen szolgálnak, gyakorlatilag majdhogynem minden 
kistelepülés valamilyen ottani esemény kapcsán valakit kitüntet vagy ajándékot ad át. 
Köszönöm a munkájukat.  
 
H u s z k a   Zsolt tűzoltóparancsnok-helyettes: A Katasztrófavédelem felmenő rend-
szerben szervez ifjúsági versenyt is, melynek a megyei fordulójára Parancsnok úr már 
bizonyos szerveződést elkezdett, hogy Mezőkovácsháza városában legyen ez megtartva. 
A Flórián Napi rendezvény egy vándorrendezvény, mindig máshol kerül megtartásra, 
nem gondolom, hogy lenne valamilyen akadálya, mindenképpen továbbítom a kérésü-
ket.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nincs, kérem, aki 
egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Tűzoltóság beszámolójának elfogadása 
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157/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság be-
számolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a 
Tűzoltó parancsnokság teljes személyi állományának a be-
számolási időszakban végzett tevékenységéért, áldozatos 
munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre 10 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott 

feladatok ellátásáról 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Jankó Erzsébet  

     ügyvezető 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottság illetve a Felügyelő Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elfo-
gadásra javasolj a határozati javaslatot.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Erzsike úgy fogalmazta, hogy akár pár év múlva 
helytörténeti kiadványoknak az alapja lehet, hiszen annyira részletes. A városban van 
már majdnem 20 hirdető tábla, azt javasolják a Kft-nek, hogy ezeket a hirdetőket is 
használja a rendezvényeinek népszerűsítésére.  
 
Á d á m    Andrásné FEB. elnök: A Felügyelő Bizottság a szakmai beszámolót megtár-
gyalta, jónak értékeltük. A Felügyelő Bizottság véleménye is az, hogy a rendezvények 
koordinálásában illetve egyáltalán a közművelődési tevékenységben minőségi javulás 
tapasztalható, a programok számában is pozitív változás látszik az előző évekhez ké-
pest. Mi is elismerésünket fejeztük ki.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesz-
téssel kapcsolatban?  
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. közművelődési feladatok ellátásról beszámoló  
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158/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közművelődési közszolgáltatónak átadott 
önkormányzati feladatok ellátásáról szóló 2018. ére 
vonatkozó szakmai beszámolót megtárgyalta, 
megállapítja, hogy az megfelel a közművelődési 
megállapodásban foglaltaknak. 
A közművelődési feladatokat ellátó Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a szervezet 
dolgozóinak a városban végzett kulturális és 
közművelődési munkáért. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálata 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv  

  polgármester  
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Novemberben mikor felülvizsgáljuk az intézmények 
bérmaradványait és a dolgozóinak, vezetőinek a jutalmazását, akkor esetleg térjünk 
vissza a két ügyvezető jutalmazására is. 
 
Az előterjesztést mindkét bizottság illetve a Felügyelő Bizottság is tárgyalta, kérem ja-
vaslatukat ismertetni. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság mind a 
két határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 
S ü t ő    Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja az elő-
terjesztésben szereplő mindkét határozati javaslat elfogadását.  
 
S z e k e r e s    Lajos Településgazdálkodási Kft. FEB. elnöke: A Felügyelő Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést. Korábban azt kértük, hogy akkor kerüljön felülvizsgálat-
ra az ügyvezetők bére, mikor a nagy beszámolójukat tárgyaljuk. Egyetértünk a határoza-
ti javaslattal. Támogatjuk viszont azt a törekvést, melyet Polgármester úr megfogalma-
zott.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesz-
téssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, sza-
vazza 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: 7 fő.) 
Tárgya: Pap Csaba ügyvezető alapbérének megállapítása 
 

159/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Pap Csaba, a Mezőkovácsházi Településgazdál-
kodási Kft. ügyvezetője személyi alapbérét változatlanul, 
bruttó 341.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
Határidő: 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 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Jankó Erzsébet ügyvezető alapbérének megállapítása 
 

160/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Jankó Erzsébet, a Kalocsa Róza Kulturális 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője személyi alapbérét 
változatlanul, bruttó 341.000 Ft/hó összegben állapítja 
meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 

 
X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom, a 11. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
civil- és sport célú civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása tárgyában ké-
szült.  
 
A mezőkovácsházi szervezetek az elmúlt két évben különböző pályázatokból 8 millió Ft 
támogatáshoz jutottak. Ezek a pályázatok a továbbiakban is nyitva állnak és Kálmán 
András vállalta, hogy a mezőkovácsházi civil szervezeteknek segítséget nyújt ezeknek a 
pályázatoknak a beadásában. 
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat ismer-
tetni. 
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elfoga-
dásra javasolja az előterjesztésben szereplő mindkét határozati javaslatot.   
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S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is javasolja mindkét 
határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Költségvetési irodavezető asszony jelezte, 
hogy az 1. sz. határozati javaslatban módosítást kellene eszközölni, mégpedig a 7. pont-
ban, a Reffi Nyugdíjasa Egyesület nem eszközbeszerzésre szeretné felhasználni az ösz-
szeget, hanem találkozó illetve kirándulás szervezésére.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Egy hónappal ezelőtt voltam Strassburgban, az Eu-
rópa Parlamentnek az ülését látogattam meg, Erdős Norbert Európai Uniós képviselő úr 
meghívására. Ott tapasztaltam azt, amit utána Jegyző asszonnyal, és a Megyei Közgyű-
lés elnökével is, hogy az Európa Parlament nagyon nagy energiát fordít arra, hogy a te-
vékenységét megismertesse az Európai Unió polgáraival. Látogató buszok, iskolások, 
civil szervezetek, nyugdíjas szervezetek tömegei voltak jelen. Filmvetítéssel, kiadvány-
okkal, előadással bemutatták nekik azt a tevékenységet, hogy mit is csinál az Európai 
Parlament és melyek a céljai. Helyben is meg kellene tenni ezt a tevékenységet, mert az 
az érzésünk, hogy nem tudják az állampolgárok, hogy mit csinál egy testület, és hogyan 
működik, mi a feladata a jegyzőnek. Arra gondoltunk, hogy egy-egy testületi ülés előtt 
egy órával meghívnánk egy-egy iskolai osztályt, évfolyamot, civil szervezetet és nekik 
bemutatnánk ezt a tevékenységet.  
 
Z á b r á k     Istvánné képviselő: Meg szeretném köszönni a Szivárvány Egyesületnek 
és a többi civil szervezetnek a város életében betöltött szerepet.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, 
az elhangzott módosítással, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Civil- és sport célú civil szervezetek támogatása 

   
161/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Civil- és sportszervezetek támogatására kiírt és 
a 2007. évi CLXXXI. törvényben előírt feltételeknek meg-
felelő pályázatokat elbírálta és a 2019. évi költségvetési 
rendeletében e célra biztosított keretből az alábbi civil-, és 
sporttevékenységet folytató szervezeteket, valamint egy-
házat támogatja:  
 
1.) Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület (székhely: 

Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63.) 50.000,-Ft, a III. 
„Szanazugi Randevú” találkozón való részvétel költsé-
geire. 
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2.) Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területi Szervezete 
(székhely: Békéscsaba, Bajza u.15.) 100.000,-Ft, 
véradásszervezés, donormegbecsülés népszerűsítése. 

3.) Mezőkovácsházi Mozgáskorlátozottak Helyi Szerveze-
te (székhely: Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.) 50.000,-
Ft, rendezvényszervezésre. 

4.) OVIMEZŐ Alapítvány (székhely: Mezőkovácsháza, If-
júsági ltp.1.) 50.000,-Ft, az alapítvány 21. jótékonysági 
rendezvényének lebonyolítására. 

5.) A „Kovácsházi Reformátusokért” Alapítvány (szék-
hely: Mezőkovácsháza, Táncsics u. 43.) 100.000,-Ft, a 
templomkert rendbetételére. 

6.) Balogh György Honismereti Egyesület (székhely: 
Mezőkovácsháza, Árpád u. 162..) 100.000,-Ft doku-
mentumok restaurálására, installáció készítésére. 

7.) Reffi Nyugdíjas Egyesület (székhely: Mezőkovácsháza, 
Táncsics u. 42.) 50.000,-Ft, találkozó, kirándulás szer-
vezésére. 

A támogatások folyósításának határideje: 2019. június 30. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az el-
számolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási megál-
lapodások aláírására.  
 
Határidő: kérelmezők értesítésére azonnal, a támogatási 

megállapodások aláírására: június 15. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

V a r g a     Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Civil- és sportszervezetek támogatásának átcsoportosítása  
 

162/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete dönt a Civil- és sportszervezetek támogatására 
elkülönített keretösszegből fennmaradó 100.000,-Ft átcso-
portosításáról beruházásra, melyet a Fáy utcai játszótér 
eszközbeszerzésére fordít.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Most értünk el ahhoz a ponthoz, hogy nem az 
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általunk diktált témában, hanem bármilyen témában a megjelent lakosság hozzá szólhat 
ehhez a kérdéshez.  
Szekeres Lajos úr elmondta, hogy a lakosok egy részének véleménye szerint kezd 
áldatlanná válni a parkolási helyzet Mezőkovácsházán. Ez vélhetően a kerékpárút 
fejlesztésekor még romlani is fog a város egyes területén. Ezzel kapcsolatban fogunk 
tudni válaszolni, de valóban tenni kell valamit ez ügyben. Nagyon megnövekedett a 
forgalom Mezőkovácsházán. A parkolást véleményünk szerint is szabályozottá kell 
tenni. Bízunk abban, hogy ha az Árpád utcát felújítják, melyre ígéretünk van, akkor 
nálunk is egy olyan rendszer kialakulhat, mint Medgyesegyházán. Az én véleményem 
régóta az, hogy meg kellene tiltani a megállást a Hangulat és a Rendőrség közötti 
útszakaszon az Árpád utcán és szigorúan betartatni. De ennek másik feltétele, hogy a 
jelenleg ott parkoló autóknak viszont helyet kellene biztosítani. De minden javaslatot 
szívesen fogadunk. Azt javaslom, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egy 
közeljövőben lévő ülésére tűzze napirendre ezt a kérdést.  
 
Van-e valakinek a közmeghallgatás keretében kérdése, véleménye? 
 
N á d a s     Sándor ökölvívó edző: Civil szervezet vagyunk, mégpedig Viharsarki 
Ökölvívó Egyesület. Próbálkozásom ellenére is sajnos vannak olyan tapasztalataim, 
hogy a támogatások szempontjából be vagyok zárva. Mindenhol elutasítást kapok, mert 
nem ide és oda tartozok, hanem civil szervezet vagyok. A Viharsarki Ökölvívó 
Egyesületnek a célja az, hogy az itt lévő gyermekeknek megmutassa az ökölvívásnak a 
fortéját, és egybe tartsa a gyermekeket. Lényegtelen az, hogy honnan is származnak a 
gyermekek, a lényeg az, hogy a gyermekeket össze tudjuk hozni, egy barátságos 
ökölvívásra megtanítani őket. A Viharsarki Ökölvívó Egyesület Mezőkovácsházán tartja 
a Művelődési Házban az edzéseit. Sajnos a szövetségtől kaptam visszajelzéseket, hogy 
ezen módosítanom kell, mert a gyermekeket így versenyeztetni nem lehet, ugyanis a 
körülmények nem adottak. Se a szerek felszerelésében, sem az eszközök 
elhelyezésében, semmilyen meghívásos rendezvényeket nem tudok tartani. Ezért is 
fordulok Önökhöz segítségért, hogy valamilyen formában segítséget kérjek az 
Egyesületemnek. Továbbra is folytatni szeretném ezt a tevékenységet, mivel látok benne 
jövőt és szeretek a gyermekekkel foglalkozni. Elsősorban teremügyben kérem a 
segítségüket. Rengeteg rendezvényeken veszünk részt. Igaz, hogy az Egyesülethez 
tartozunk, de önfenntartó vagyok és eredményeket csak úgy tudunk felmutatni, ha lesz 
megfelelő helyünk és ezáltal feltudunk versenyekre készülni. A heti két edzés kevésnek 
bizonyult.  
 
Ezelőtt egy évvel voltam az iskolával Budapesten kiránduláson, ahol egy játszóházat is 
meglátogattunk, mely igen sokba került. Javaslatom lenne, hogy Mezőkovácsházán egy 
nyilvános játszóházat létrehozni. Sajnos nagyon sok az utcán lévő gyermek, illetve, aki 
a telefont és a számítógépet használja. Tehát Mezőkovácsházán egy olyan épületet 
biztosítani, ahol ezt a létesítményt meglehetne valósítani. Mezőkovácsházán nagyon 
sokba kerülnek a bérleti díjak, melyet nem lehet előteremteni. A Kossuth utca sarkán 
lévő üres épületnek a havi bérleti díja 90.000 Ft, 3 havi kauciót kérnek. De ez a terem 
nem felel meg sportolásra, de viszont játszóház kialakításra megfelelő lenne. Ha a 
játszóházat el tudnánk indítani, ez akár munkahelyteremtő pályázattal is meglehetne 
valósítani. Mivel lapos épület akár napkollektorokat is lehetne felszerelni.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: A Viharsarki Ökölvívó Egyesület már régóta 
Mezőkovácsházán működik, nekik kellene egy állandó helyet biztosítani. Egy önálló 
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cég lenne a legmegfelelőbb, ahol a ringet is fel tudnák állítani, de addig is egy 
tornaterem biztosítása is megfelelő lenne öltöző helyiséggel.  
 
A játszóház kialakítása hasonló az általunk kigondolt korcsolyapálya működtetéséhez. 
Jó volna, ha biztosítani tudnánk a dél-békési gyermekeknek ezt a lehetőséget. Ezekkel a 
kérdésekkel is fogunk majd foglalkozni. Kérem majd az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság tűzze napirendjére és nézzük meg, hogy milyen irányban tudunk 
elmozdulni. A Megyei Közgyűlés elnök elmondta, hogy nekik van egy úgynevezett civil 
alapjuk 6 millió Ft értékben. Az Elnök úr dönt róla, hogy mire fordítja. Illetve 
amennyiben bejegyzett jogi személy a Viharsarki Ökölvívó Egyesület, akkor a 
LEADER pályázat keretében Kálmán András képviselő is tud segíteni.  
 
K o r m á n y o s   Istvánné Szivárvány Egyesületi tagja: Nem tudom, hogy az idős 
polgárok számára meg-e lehetne oldani Mezőkovácsházán egy helyi járat működését 
kisebb busszal. Mondjuk hetente kétszer közlekedne, a Béla majortól kezdve körbe 
járná a várost. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: A ,,Magyar Falu” program már életben van és 
számítunk arra, hogy a ,,Modern Kisváros” program is rövidesen is elindul és ebben van 
úgynevezett település busz, melyet az önkormányzat arra a célra használ amire csak 
akarja. Vannak ennél véleményem szerint súlyosabb kérdések is, mint amit Ön most 
felvetett. Például a Reformátuskovácsházáról bejáró gyermekek beszállítása sem 
megnyugtató, valamint nagyon sok gyermek jár busszal Magyarbánhegyesre a speciális 
iskolába, óvodába. Helyi járattal rendelkezünk, de valóban nem elegendő és nem 
kiszámítható. Ha pályázati lehetőség lesz rá, akkor mindenképpen megoldjuk.  
 
P a s e k   Mihályné Szivárvány Egyesület elnöke: Azzal a kéréssel fordulok az 
önkormányzathoz, hogy lenne-e mód arra, hogy amikor a városban haláleset történik, 
ennek a tájékoztatása a Polgármesteri Hivatal előtt található hirdető táblán 
megtörténjen. Nagyon sok idős nem néz internetet, nem is tudja kezelni. De viszont itt 
maradt a városban és szeretne tájékozódni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Ez az adat a hozzátartozónak a tulajdona. Azt meg 
tudjuk tenni, hogy a temetkezési vállalkozót tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a 
hozzátartozó kéri és behozza ezt a hirdetményt, akkor mi kitesszük a hirdető táblára. 
Ugyanez van a kisgyermekek születésével kapcsolatosan is. Ha valaki nem kerül be 
véletlenül az újságba, az azért van, mert nem tudjuk meg hivatalosan.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Délelőtt volt nálunk a minisztériumból egy 
hölgy, az MTE pályán egy kondicionáló tornapark kerül kialakításra. Úgy gondolom, 
hogy ezt az Egyesület is fogja tudni használni. Szerintem a civil kerekasztalnak kellene 
az összes ilyen sporttal kapcsolatos egyesületet összefogni és közösen gondolkodni. 
Úgy gondolom, hogy kellene valamilyen együttműködési megállapodás az MTE-vel. A 
hölgy tájékoztatása szerint a Polgármester úrhoz, ha megérkezik a szerződés, onnantól 
kezdve egy hónapon belül ez működni fog. Ez már biztos, hogy az idén nyáron meg fog 
valósulni. Kálmán András képviselőt mindenképpen javaslom megkeresni.  
 
 
Csepreghy Elemér alpolgármester és Zábrák Istvánné képviselő kimentek a Képvise-

lő-testület üléséről. A jelenlévő testületi tagok létszáma 5 fő.  
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V a r g a     Gusztáv polgármester: Az 10. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely  
a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámoló elfoga-
dásának, a 2019. évi üzleti terv elfogadásának és az OTP bankszámlaszám megszünteté-
se tárgyában készült. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatát 
ismertetni. 
 
S ü t ő    Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja az előter-
jesztésben szereplő mindhárom 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 elfogadja az 1. sz. határozati javaslatot mel-
lékletével együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.) 
Tárgya: Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadá-

sa 
163/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete javasolja a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a Kft. 2018. évi be-
számolóját annak mellékleteit a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal fogadja el.  
 
Felkéri Varga Gusztáv polgármestert, hogy a taggyűlésen 
ezt az álláspontot képviselje.  
 
Határidő: tájékoztatás értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Kérem, aki elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot 
mellékletével együtt, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.) 
Tárgya: Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2019. évi üzleti terv elfogadása 

   
164/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete javasolja a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a Kft. 2019. évi üzleti 
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tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja 
el.  
 
Felkéri Varga Gusztáv polgármestert, hogy a taggyűlésen 
ezt az álláspontot képviselje.  
 
Határidő: tájékoztatás értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

V a r g a     Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 5 fő.) 
Tárgya: Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. OTP Bank Nyrt-nél számlaszám 

megszüntetése  
 

165/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete javasolja a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a Kft. OTP BANK 
Nyrt-nél vezetett számlaszáma kerüljön megszüntetésre.  
 
Felkéri Varga Gusztáv polgármestert, hogy a taggyűlésen 
ezt az álláspontot képviselje.  
 
Határidő: tájékoztatás értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 

Csepreghy Elemér alpolgármester és Zábrák Istvánné képviselő visszajöttek a Képvi-

selő-testület ülésére. Jelenlévő testületi tagok létszáma 7 fő. 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 12. sz. előterjesztés tárgyalását, mely in-
gatlan megvásárlásra történő felajánlása tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő     Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata, hogy 
maximum 300.000 Ft-ért vásároljuk meg az ingatlant. valamint, hogyha az ár elfogad-
ható az eladónak, akkor fedezetként a fejlesztési célú tartalékot jelöljük meg.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a bizottság által javasolt módosítással elfo-
gadja a határozati javaslatot, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Priskinné Ale Mária által felajánlott ingatlan megvásárlása (186/1 hrsz.)  
 

166/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Priskinné Ale Mária tulajdonában lévő, 5800 
Mezőkovácsháza, 186/1 hrsz.-ú ingatlant 300. 000 Ft vé-
teláron megvásárolja. A vételár fedezetét a fejlesztési célú 
tartalék terhére biztosítja. 
 
Az adásvételi szerződés elkészítésére felkéri a Bagdi Ügy-
védi Irodát, az adásvételi szerződés aláírására felhatalmaz-
za a polgármestert.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 13. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely bér-
feszültségek enyhítése, jutalmazás lehetősége, és a megüresedő álláshelyek betöltésének 
tárgyában készült.  
 
A költségvetés tárgyalását követően még további intézkedéseket láttunk szükségesnek. 
Ezek egyike is ezt tartalmazta. Ugyanakkor azt ígértük meg a kollegáknak, hogy azt 
sem engedjük, hogy senkinek ne emelkedjen a bére. Azok közül, akiket nem érint köz-
ponti bérintézkedés, nem érintette őket valamelyik minimálbérnek az emelése, illetve 
nincsen a munkahelyen ágazati pótlék. Összegyűjtötték az irodavezetők ezeket a szemé-
lyeket.  
Az a javaslatom, hogy mivel az idén is 8% volt a minimálbéremelés és a garantált bér-
minimum és jövőre is 8% van fejlesztve, ezeknek a kollegáknak a garantált bérmini-
mumnál magasabb a bére azért, mert mi emeltünk rajta, de hogy ne maradjanak béreme-
lés nélkül 5%-os bérfejlesztést javaslok számukra. A fogorvosnál illetve az asszisztens-
nél az indokolja, hogy régóta itt vannak és évek óta nem kaptak semmilyen emelést. 
Mivel önkormányzati fenntartású ezért a praxis megemelésének a díja is ide került az 
önkormányzathoz.  
Ha továbbra is érzékelnek az intézményvezetők bérfeszültséget a munkahelyükön, mert 
van ilyen sajnos, ezért minden intézmény kapott tőlünk 2%-os jutalomkeretet. Valamint 
azt az ígérvényt tettük az intézményvezetőknek, hogy az év végén a bérmaradványukat 
felülvizsgáljuk annak egy részét visszaadjuk és ebből tudják megoldani a bérkülönbsé-
geket.  
 
Vannak olyan munkahelyek, ahol megüresedik az álláshely, és eddig az volt a gyakor-
lat, hogy az intézményvezetők először a testülethez fordultak, hogy betölthetik-e az üres 
álláshelyet, és utána mikor a testület hozzájárult akkor kezdték eldönteni. Ezért a felha-
talmazást megadjuk az intézményvezetőknek. De a döntés a testület döntése után szü-
lethet meg.  
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Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő    Lajos képviselő: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja 
az előterjesztésben szereplő mind a 6 határozati javaslatot.  
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztés-
sel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal egyetért, sza-
vazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Polgármesteri Hivatal dolgozóinak béremelése  

   
167/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnál azon 
munkavállalók esetében, ahol 2018. évről 2019. évre nem 
történt tényleges béremelkedés 5 %-os béremelésről dönt 
2019. május 01-től. 
 
Ennek értelmében 3 fő munkavállaló személyi juttatásaira 
216 eFt-ot, munkaadói járulékokra 42 eFt-ot biztosít a 
meglévő személyi juttatás és munkaadói járulék előirány-
zatok terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: EFI dolgozóinak béremelése  

   
168/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat keretein belül működő Egész-
ségfejlesztési Iroda munkavállalóinak 5 %-os béremelésé-
ről dönt 2019. május 01-től. 
 
Ennek értelmében 2 fő munkavállaló személyi juttatásaira 
140 eFt-ot, munkaadói járulékokra 28 eFt-ot biztosít a 
meglévő dologi kiadások előirányzata terhére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Fogászaton dolgozók béremelése   
 

169/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat keretein belül működő fogásza-
ti alapellátás munkavállalóinak 5 %-os béremeléséről dönt 
2019. május 01-től. 
 
Ennek értelmében 2 fő munkavállaló személyi juttatásaira 
205 eFt-ot, munkaadói járulékokra 40 eFt-ot biztosít az ál-
talános célú tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 4. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Jutalom megállapítása bérmaradványból  

  
170/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a 2019. novemberi soros ülésre 
minden intézmény bérmaradványa kerüljön beterjesztésre 
- az önkormányzat likviditási helyzetét figyelembe véve - 
a bérmaradvány terhére kifizethető jutalom megállapítása 
céljából. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki az 5. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Intézményvezetők jutalmazásának mértéke 

   



 36 

171/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az intézményvezetők kereset-kiegészítésének, ju-
talmazásának mértékéről az alábbi döntést hozza: az in-
tézményvezetők részére megállapított kereset-kiegészítés, 
és jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg az 
adott intézményben a munkavállalók részére számfejtett 
kereset-kiegészítés és jutalom 1 főre jutó átlagos összegé-
nek hatszorosát. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 6. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) 
Tárgya: Üres álláshelyek betöltéséről rendelkezés   

   
172/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a megüresedő álláshelyek betöltéséről az alábbiak 
szerint rendelkezik: 
A megüresedett álláshelyek a költségvetési rendeletben 
foglaltak alapján továbbra is csak a Képviselő-testület en-
gedélyével tölthetők be. Az üres álláshely betöltésére 
szolgáló pályázati eljárás lefolytatható a döntést megelő-
zően is. 
 
Határidő: költségvetési rendeleten történő átvezetésre a 

következő módosítás alkalmával 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 

Szénási István alpolgármester elment a Képviselő-testület üléséről. Jelenlévő testületi 

tagok létszáma 6 fő. 

 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 14. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségének kérelme 
tárgyában készült.  
 
Polgármester kollegáimmal nem nagyon tudnánk hozzájárulni a költségekhez. Annyi 
segítséget tudunk nyújtani, hogy megpróbálunk forrásokat felkutatni ehhez a dologhoz.  
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
taikat ismertetni. 
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Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság java-
solja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Amikor oda adtuk foglalkoztatónak a Petőfi utcai iskolát, akkor erre nekünk miért van 
szükségünk, hogy ezt támogassuk? 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Azért, mert nagyon sok az ember. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Itt is lesz foglalkoztató? 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: A mienk foglalkoztató és nappali ellátó lesz, de nem 
lesz Medgyesegyházán ilyen, ahol 4 lakóház épül. 50 fő marad Magyarbánhegyesen, 
azoknak az embereknek is kell.   
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Szociális Centrum magyarbánhegyesi telephely bekötőútjának felújítása  

   
173/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határozott, annak érdekében, hogy a Békés 
Megyei Körös-menti Szociális Centrum, 5667 
Magyarbánhegyes, Tanya 37. szám alatti telephelyén lét-
rehozandó Szolgáltató Központ megközelíthetősége javul-
jon, támogatja, hogy az intézményhez vezető bekötőút 
előtt közvetlenül egy buszmegálló kerüljön kialakításra, 
valamint a buszmegálló előtt egy gyalogátkelőhely létesül-
jön útburkolati jelzéssel és figyelmeztető jelzőfénnyel, a 
megfelelő forgalomtechnikai eszközökkel.  
 
A Képviselő-testület felkéri Varga Gusztáv polgármestert, 
hogy tegyen meg mindent a lehetséges források felkutatá-
sa érdekében abból a célból, hogy a Békés Megyei Körös-
menti Szociális Centrum, 5667 Magyarbánhegyes, Tanya 
37. szám alatti telephelyén létrehozandó Szolgáltató Köz-
pont megközelíthetősége javításához a telephelyre vezető 
bekötő út útburkolatának helyreállítása megtörténhessen.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a ké-
relmezőt a határozatról értesítse ki. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: A 17. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
TOP pályázatok többlet költségeinek kezeléséről tárgyában készült.  
 
Korábban elhangzott a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is, hogy valószínű, 
hogy szükség lesz egy ilyen előterjesztésre. Sajnos a TOP-os pályázatok megvalósítása 
során előfordul, hogy többletköltségek merülnek fel, ami most elénk kerül az kétfajta 
többletköltség. Az egyik, hogy rehabilitációs szakértő alkalmazását írják elő azoknál a 
pályázatoknál, melyeknél rehabilitációs célú beruházást is kell megtennünk. Minden pá-
lyázatunk ilyen sajnos. 50.000 Ft/épületenként sikerült ajánlatot kapni. Ahol még lehet-
séges ott megpróbáljuk ezeket az összegeket a pályázati költségekbe beépíteni. De a fe-
dezetet mindenképpen biztosítani kell rá.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő     Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosító javaslata 
a következő: 8 épületre vonatkozóan a 400.000 Ft van beépítve a határozati javaslatba. 
Ezt 4 igen szavazattal el is fogadta a bizottság.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a bizottság által javasolt módosí-
tással elfogadja a határozati javaslatot, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: TOP-os pályázatok felmerült költségeire fedezet biztosítása  
 

174/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP pályázatok megvalósításával kapcsolatban 
felmerült többlet költségekre az alábbiak szerint biztosít 
fedezetet: 
 
A középületek felújításánál kötelezően előírt rehabilitációs 
szakértő közreműködésére 8 épület vonatkozásában legfel-
jebb 400.000.- forintot biztosít a fejlesztési célú tartalék 
terhére. 
 
A kivitelezés során felmerülő vállalkozási szerződés mó-
dosítási igények teljesítésére, a szerződésmódosítások el-
készítésére, előírás szerinti kezelésére, adatszolgáltatására 
5 projekt vonatkozásában 1.000.000.- forintot biztosít a 
fejlesztési célú tartalék terhére. 
 
Meghatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések 
aláírására. 



 39 

 
Amelyik pályázatban átcsoportosítással lehetőség nyílik a 
felmerülő többletköltségek elszámolására, ott ennek kez-
deményezésére felkéri a projektmenedzsmentet. 
 
Határidő: - rehabilitációs szakértő megbízására az áraján-

latok beszerzését követően haladéktalanul 
- szerződésmódosításokra az igény felmerülése 

esetén, értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 18. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
önkormányzati ingatlanok értékesítése tárgyában készült.  
 
A három határozati javaslat felsorolja az értékesíthető lakásokat és egyéb ingatlanokat 
és feladatokat határoz meg az értékbecsléssel, a bérlőkijelölési joggal rendelkezőkkel 
történő tárgyalásokkal kapcsolatban.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslataikat 
ismertetni. 
 
S ü t ő    Lajos képviselő: A május 13-i bizottsági ülés alapján készült el az előterjesz-
tés illetve a határozati javaslatok. Így a bizottság a határozati javaslatokat elfogadta. Vi-
szont a 3. sz. határozati javaslatot nem tudtuk elfogadni árajánlatok híján.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A problémát az jelenti, hogy még nem érkezett aján-
lat, ezért nem tudunk a megbízási díjakra forrást biztosítani. De hogy az ajánlatok beér-
kezése után 1 hónap ne teljen el arra, hogy újabb döntést hozzunk, ezért fogalmazunk 
meg egy új határozati javaslatot.  
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: ,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete arról dönt, hogy az értékbecslés díjára legfeljebb 500.000 Ft-ot biztosít az ál-
talános célú tartalék terhére. Felhatalmazza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, 
hogy a beérkezett árajánlatok függvényében kiválassza az értékbecslőt illetve az ingatlano-
kat is, amennyiben az árajánlat értéke meghaladná az 500.000 Ft-ot”.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg. 
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Értékesítésre kijelölt ingatlanok  
 

175/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát 
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képező ingatlanok közül értékesítésre kijelöli az alábbi 
ingatlanokat: 
1. a határozat 1. számú mellékletében szereplő 

önkormányzati ingatlanokat,  
2.  a határozat 2. sz. mellékletében szereplő 

önkormányzati bérlakásokat. 
 

Határidő: 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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítési ütemezése  
 

176/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok 
értékesítését az alábbiak szerint ütemezi:  

 
1. Az alábbi ingatlanok vonatkozásában készüljön füg-

getlen értékbecslés a forgalmi értékek megállapítására, 
ezt követően versenyeztetési eljárás kerüljön lefolyta-
tásra: 

 Hősök tere 6. 
 Táncsics u. 40.  
 Régi Vágóhíd 
 3. sz. óvoda épülete 
 buszpályaudvar 

 
Határidő:  forgalmi érték megállapítására: június 30. 

versenyeztetési eljárás kiírására:  július 31.  
                Értékesítésről döntés:  augusztus 31. 
          Felelős:  Varga Gusztáv polgármester 
 

2. A beépítetlen területek és a teniszpálya forgalmi érté-
két a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság állapítsa 
meg, ezt követően pályázati eljárásban kerüljenek le-
folytatásra. A bérlakások forgalmi értékét a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság vizsgálja felül, ezt köve-
tően forgalmi értéken kerüljenek felajánlásra az elővá-
sárlásra jogosultaknak, kivéve a bérlőkijelölési joggal 
érintett bérlakásokat. 

  
Határidő: forgalmi érték megállapítása, felülvizsgála-

ta: júniusi soros bizottsági ülés  
               Pályázati eljárás kiírása június 30. 

               Értékesítésről döntés:  július 31. 
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                                                                     Elővásárlásra jogosultaknak felajánlás: július  
           Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

Papp Zoltán elnök, Pénzügyi és Városfejlesz-
tési Bizottság 
 

3. A bérlőkijelölési joggal érintett bérlakások esetében a 
polgármester folytasson tárgyalásokat a Békés Megyei 
rendőr-főkapitánysággal az önkormányzat számára 
kedvezőbb értékesítési feltételekről. 

 
Határidő: tárgyalások megkezdésére: azonnal 

               Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

4. A vagyonkezelésbe adott Mezőkovácsháza Árpád u. 
169. szám alatti épület (Járási hivatal) vagyonkezelő 
részére történő értékesítésének lehetőségéről a pol-
gármester folytasson tárgyalásokat a vagyonkezelővel.  

    
Határidő: tárgyalások megkezdésére: azonnal 

           Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki egyetért Jegyző asszony által javasolt 3. 
sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
  
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Étékesítésre kijelölt ingatlanok értékbecslése  
 

177/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy az alábbi önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok vonatkozásában 2019. június 30. 
napjáig készüljön független értékbecslés az ingatlanok 
forgalmi értékének megállapítására:     

Hősök tere 6. 
Táncsics u. 40.  
Régi Vágóhíd 
3. sz. óvoda épülete 
buszpályaudvar 

 
Az értékbecslés díjára legfeljebb 500.000 Ft-ot biztosít az 
általános célú tartalék terhére.  
 
Felhatalmazza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, 
hogy a beérkezett árajánlatok függvényében válassza ki az 
értékbecslőt illetve az ingatlanokat, amennyiben az áraján-
lat értéke meghaladná az 500.000 Ft-ot.  

 
Határidő: az értékbecslések elkészítésére 2019. június 30. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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V a r g a  Gusztáv polgármester: A 19. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a I. 
sz. háziorvosi körzet helyettesítésének  tárgyában készült. 
 
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta, kérem javasla-
taikat ismertetni. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elfo-
gadta a határozati javaslatot.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: I. sz. háziorvosi körzet helyettesítése 
 

178/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy az I. számú háziorvosi 
körzet helyettesítését Dr. Rigler Magdolna háziorvos és 
Dr. Fodor József háziorvos biztosítsa.  

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom a 20. sz. előterjesztés tárgyalását, mely az 
Ipari terület vagyonkezelési szerződésének módosítása  tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság valamint a Felügyelő Bizott-
ság tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
S ü t ő     Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javas-
latot elfogadta.  
 
Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Szekeres Lajos FEB. el-
nök úr kért meg, hogy a Felügyelő Bizottság véleményét tolmácsoljam. Ők is három 
igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki 
a határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. vagyonkezelési szerződés módosítása (Ipari terü-

let) 
 

179/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a tulajdonát képező, mezőko-
vácsházi 2429/3 hrsz.-ú ingatlan, Ipari terület vonatkozá-
sában, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-vel 
kötött vagyonkezelési szerződést, a melléklet szerinti tar-
talmú vagyonkezelési szerződéssel módosítani kívánja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalmú vagyonkezelői szerződés 
aláírásával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A 21. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 
helyi adóhátralék behajtása tárgyában készült. 
 
A költségvetés tárgyalásánál kértük meg Jegyző asszonyt, hogy vizsgálja felül a helyi 
adóhátralék behajtásának a hatékonyságát. Tegyen javaslatot ennek a hatékonyságnak a 
növelésére. Az előterjesztés összefoglalja, hogy a jogszabályok milyen eszközöket ad-
nak, milyen lehetőségeket teremtenek arra, hogy az önkormányzati adóhatóság ezt a 
kintlévőséget behajtsa. Felsorolások kapcsán összeállítottak egy intézkedési tervet. Ma 
délelőtti beszélgetésünkkor szóba került, hogy talán még érdemes volna az intézkedési 
tervbe egy javaslatot belefogalmazni, mert a jelzálogjog nem volt benne megfelelően 
szabályozva. Át is adom Jegyző asszonynak a szót, hogy ismertesse mit tudnánk még 
tenni a hatékonyság növelése érdekében. 
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Délelőtt folyamán arról volt szó, hogy beletesszük 
az intézkedési tervbe azt, hogy a jelzálogjog bejegyzést is gyakoroljuk, amennyiben a 
letiltás közvetlenül és nem a NAV-on keresztül történik, és a letiltás vagy az inkasszó 
nem kivitelezhető vagy nem vezet eredményre. Viszont még akkor nem tudtuk, hogy ez 
nekünk kerül-e valamibe. Azóta Költségvetési irodavezető asszony utána nézett. Jelzá-
log bejegyzésenként 12.600 Ft költséget jelent, plusz amikor a levesszük, akkor is 6.000 
Ft. Valószínű, hogy a 12.600 Ft-ot be tudjuk hajtani kötelezetten, de ezeket nyilván meg 
kell előlegezni az önkormányzatnak. De akkor is meg kell, ha a NAV teszi meg ugyan-
ezt. Azon érdemes elgondolkodni, hogy tartozás felett érdemes ezt az eszközt igénybe 
venni. 50.000 Ft feletti tartozásnál eleve át lehet adni a NAV-nak és ezt tartalmazza az 
intézkedési terv, hogy ezeket a tartozásokat, a tartozások behajtásánál a NAV közremű-
ködését igényeljük.  
Kiegészíthetjük, hogy mi is alkalmazzuk, de nem biztos, hogy az 50.000 Ft alatti eljárá-
soknál ez kifizetendő. Esetleg maradhatna így, majd a későbbiekben meglátjuk, hogy a 
NAV-val való együttműködésünk mennyire lesz hatékony.  
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V a r g a     Gusztáv polgármester: Eleve azt beszéltük délelőtt, hogy az általános pon-
tok közé tennénk ezt be, hogy élünk a jelzálogjog bejegyzés lehetőségével. Szerintem 
ezt továbbra is betehetjük. Azt gondolom, hogy 50.000 Ft felett oda adjuk a NAV-nak 
és úgy is fizetjük.  
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Ez esetben lenne egy második határozati javaslat, 
kerüljön megvizsgálásra az ingó végrehajtás lehetősége különös tekintettel a gépjárműre 
vezetett végrehajtás lehetőségének megvizsgálásával.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Minden ősszel elővesszük az adórendeletet, azzal 
együtt kellene, hogy ez megvizsgálásra kerüljön. 
 
Kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslatot a fenti módosítással elfogadja, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Adóhátralékok behajtásának növelésére intézkedési terv  
 

180/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a határozat melléklete szerinti 
intézkedési tervet a helyi adó és adók módjára behajtandó 
köztartozásból eredő hátralékok behajtása 
hatékonyságának növelésére. 

 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kérem, aki elfogadja az újonnan megfogalmazott 2. 
sz. határozati javaslatot, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő.) 
Tárgya: Ingóvégrehajtás lehetőségének megvizsgálása  
 

181/2019. (V. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a helyi adóhátralékok behajtásá-
val kapcsolatban kerüljön megvizsgálásra az ingóvégre-
hajtás lehetősége, különös tekintettel a gépjárműre vezetett 
végrehajtás lehetőségének megvizsgálására. Erről az adó-
rendelet módosításával egyidejűleg a novemberi soros 
ülésre készüljön előterjesztés.  
 
Határidő: novemberi soros ülés  
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
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B E J E L E N T É S E K 
 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Szünetben kaptam egy ajándéktárgyat Szűcs Judit 
képviselő asszonytól, a 3. sz. óvoda közösségétől egy szép fényképet a szép ballagó 
csoportokról, valamint egy ajándéktárgyat, melyet a gyermeke is megkaptak. Köszönöm 
szépen! 
Van-e valakinek bejelentése?  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: A Sármezey utcáról kaptam egy jelzést, hogy feltöl-
tötte az önkormányzat az erdő körül, hogy lehessen járni. Nem lett kiárkolva a töltés 
mellett sehol, így ez a nagy eső rá zúdul az ottani tulajdonos kerítésére, amit most csi-
nált meg. 
 
A Fáy utcai játszótérnél nagyon nagy a fű. Ezt nagyon gyorsan le kellene nyírni, még a 
gyermeknap előtt.  
 
Reformátuskovácsházán a lakatlan házaknál, és portáknál hatalmas a fű, nem lehet köz-
lekedni a járdán sem. A tulajdonosokat fel kellene szólítani.  
 
Sajnos 4 sitt van letéve a városban, a Széchenyi lakótelepen. Több mint két hónapja hú-
zódik, ez ügyben is tenni kellene valamit.  
 
Szeretném kérni a testület tagjait, hogy menjünk ki egyszer és nézzük meg a 
reformátuskovácsházi óvodát, mert az 50 millió Ft annyira kevés, tényleg csak a fűtés-
korszerűsítés és szigetelés fér bele. A mosdóhelyiségek illetve az öltözők nagyon rossz 
állapotban vannak. Mert ha a felújítás elindul ezekről is beszélni kellene. De ez ugyanez 
vonatkozik a Könyvtárra, illetve a Petőfi utcai óvodára is, melyek a plusz dolgok, ame-
lyeket meg kellene csinálni, és ezekre valamilyen forrást biztosítani.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: A Petőfi utcai óvodánál illetve a Könyvtárnál már 
Alpolgármester úrral, Irodavezető úrral és a kivitelezőkkel átbeszéltük. Jogos, hogy át 
kell tekinteni. Ha véletlenül van olyan feladat, akkor egyrészt az intézményvezető is tud 
saját bevételt generálni az értékesíthető tárgyakból, másrészt pedig elképzelhető, hogy 
van anyaga a Kft-nek. Műszaki irodavezető úrral egyeztessetek, hogy mikor tudtok ki-
menni Reformátuskovácsházára és ezt a dolgot megnézni. 
 
A játszóteret szintén említettük már a Kft-nek, az meglesz. 
 
A közterületi szemét még sürgetőbbé teszi azt a feladatot, amit a Jegyző asszonynak 
szabtunk annak idején, hogy hogyan lehetne a közterület felügyelet gondját megoldani. 
Addig is javasoltuk, hogy a gépjárművezető munkaköri leírásába meglévő feladatokat 
ellenőrzötten végezzék el.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Szerettem volna, ha a városvezetés is megnézi azt az 
óvodát. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Alpolgármester úr szívén viseli ezeket a dolgokat, 
megkérem Csepreghy Elemér alpolgármester urat, hogy egyeztessen veletek. A Petőfi 
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utcai óvodánál nagyon felkészültek volt az építőbrigád. Nagyon sok olyan feladatot kell 
elvégezni, amiről nem is tudtunk.  
 
S z ű c s     Judit képviselő: Hozzám aggódó reformátuskovácsháziak véleménye érke-
zett, az orvosi rendelő előtt lévő fákról van szó. Örömmel olvastuk, hogy a kivágott fák 
helyett új fák ültetése várható.  
 
A Fáy utcai játszótérre is többször kértem már fát. A bölcsődénél, könyvtárnál a Fáy ut-
cai játszótérnél egyforma a probléma, nagyon felforrósodnak a játékok, hogy nem is le-
het igénybe venni őket.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Azt hittem, hogy megelőzzük a 
reformátuskovácsházi fák kivágást az orvosi rendelőnél. Két hete, mikor beszéltünk a 
kivitelezőkkel akkor már felmerült, hogy azt minden évben csonkolni kellett a villany-
vezeték miatt, a másik, hogy minden ilyen beruházásnak kötelező eleme a napelemek-
nek az elhelyezése. A megvalósulásnak pedig indikátora az, hogy mennyivel csökken az 
energia felhasználás annál az épületnél. Gyönyörű szép fákat fognak oda ültetni, azt 
ígérték a kivitelezők, melynek az ültetési ideje november lesz. A fát elhozzák, és mi tá-
rolni fogjuk, majd novemberben mikor az idő engedi, el lesznek ültetve.  
 
A DÉMÁSZ partner, aki végzi a vezetékek alatti facsonkolást, már régóta javasolta ne-
künk, hogy egy-egy útszakaszon, ahol nagyon súlyos a helyzet, ott az egész utca sza-
kaszt tegyük rendbe. Az első ilyen a Petőfi utca lesz. A Petőfi utcát teljesen rendbe tesz-
szük, a bölcsőde előtt lévő szép fák kivételével az összes fát ki kellene vennünk és 
gömbnövésű fákkal, illetve az utca felől pedig sövénnyel fogjuk megcsinálni. Ebben az 
esetben is össze fogjuk előtte hívni a lakosságot. Egyenlőre még a kérelmünk van csak 
beadva. A Kossuth utcán van a legnagyobb feszültségű vezeték, de ott nem sok helyen 
van alatta ilyen fa.  
 
Ha v a n c s á k    Piroska képviselő: Zábrák Istvánné képviselő asszony bejelentéséhez 
szeretném annyit hozzáfűzni, hogy az óvodával kapcsolatban az intézményvezető asz-
szonyt se hagyjátok ki, először neki kellene jelezni. Azt gondolom, hogy intézményve-
zetőként ő is legyen ott ezen a látogatáson, hogy mi a probléma, ha már a testületi tagok 
ezt észrevették.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Az orvosi rendelő előtt nincs semmi parkoló hely. Ha 
ott a fákat kivesszük, lehet, hogy érdemes lenne parkolót kialakítani, melyre a mi Kft-k 
is alkalmas. Így ennek figyelembevételével elültetni a fákat. 
 
S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: A pályázatban két parkoló kialakítása szerepel.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Két parkoló nem lesz elég. 
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Esetleg azt nézzük meg, hogy mennyiből tudná egy-
gyel bővíteni a Kft. a parkolók számát.  
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