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

tember 17-én 10 óra 15 perces kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 
 
 
Jelen vannak:  

Varga Gusztáv  polgármester 
Csepreghy Elemér  
Szénási István  alpolgármesterek 
Havancsák Piroska  
Kálmán András  
Papp Zoltán  
Sütő Lajos 
Szűcs Judit 
Zábrák Istvánné  képviselők 

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

Szabóné Faragó Julianna  aljegyző  
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 

  Sóki Zoltán    műszaki irodavezető  
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző asz-
szonyt, Aljegyző asszonyt, Költségvetési irodavezető asszonyt és Sóki Zoltán műszaki 
irodavezetőt.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van.  
 
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.  
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
   

253/2019. (IX. 17.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. szeptember 17-i rendkívüli, nyílt ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1.) Előterjesztések 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely a Városi Könyvtár felújítási munkáira forrás biztosításáról tárgyában készült.  
 
A korszerűsítés kapcsán több, a pályázatban nem szereplő munka elvégzésére támadt 
igény és szükséglet. Ezt az 1. és 2. sz. mellékletben a könyvtár vezetője illetve egy aján-
lattevő ajánlatából olvashatjátok. Ennek érdekében a zárolt összeget a 3.620.000 Ft-ot 
már feloldottuk egy korábbi testületi ülésünkkel, de ez sem fedezi az igényt, amely 
11.054.000 Ft-ra tehető. Tárgyalásokat folytattuk a kivitelezővel, 7.568.000 Ft-ra csök-
kentettük a költségeket illetve 450.000 Ft-ot kell a hőszivattyú miatt az NKM-nek fizet-
ni.  
A forrás megteremtésére a javaslatot az előterjesztés és a határozati javaslat tartalmazza.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni. 
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határoza-
ti javaslat elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kér-
dése, véleménye? 
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: A bizottsági ülésen Kálmán András képviselő fel-
vetette, hogy túl sok a pályázathoz már hozzá teendő rész. Elmondtam a bizottsági ülé-
sen, hogy mik a pályázati feltételek. De egy nagyon fontos dolgot kifelejtettem, ezekből 
az itt felsorolt dolgokból csupán egy dolog kapcsolódik a pályázathoz, az pedig a több-
let lámpatesteknek az előírása, amit a Kincstár írt elő egy 60 oldalas megvilágítási szá-
mítás alapján. Ezt az egyet vállaltuk, hogy többletforrást biztosítunk rá, azokra a többlet 
lámpatestekre. Az összes többi, ami a nagy részét adja, az pedig a könyvtárnak a felújí-
tási igénye, ami már nincs kapcsolatban a pályázattal. Egy kicsit alábecsülte a Könyv-
tárvezető a villamos felújítás költségét. Az a cég, aki neki tavaly azt az árajánlatot adta, 
az idén már el sem vállalta ezt a villamos felújítást. Azért emelkedtek meg ezek a költ-
ségek, de ezek már nem a pályázathoz kötendő költségek.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Alpolgármester úrral beszélgettünk arról, hogy egy 
sor régi épületünket újítjuk fel pályázati keretből és akár hogy is tervezték meg, jó példa 
erre a II. sz. óvoda, amelynek a felújítása történik, hogy olyan rossz volt a födémszerke-
zet, hogy legszívesebben a nyertes pályázó visszalépett volna a kivitelezéstől. Erre szá-
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mítson a testületünk is és ezt adjuk tovább a következő testületnek is, hogy a folyamat-
ban lévő pályázatainknál előfognak fordulni olyan hibák, amelyeket a pályázatba nem 
építettük be. De a forrást mellé kell tenni. Úgy gondolom, hogy a jövő évi fejlesztési 
forrásai az önkormányzatnak le lesznek foglalva ezekre a feladatokra. De viszont meg-
újulnak majdnem minden intézményünk.  
 
Van-e valakinek kérdése, vélemény?  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Bármekkora ez az összeg, ez felelős vezetői magatartás. 
Most újítunk fel minden olyan dolgot, ami akármennyibe kerül, most kell megcsinálni. 
Mi költözünk, de a munkások még ott vannak. Javaslom, hogy akár ma vagy holnap lá-
togasson el hozzánk Polgármester úr. Nagyon nagy erővel dolgozunk mi is és a köz-
munkások is, de gyakorlatilag ott vannak még a munkások. Mielőtt Polgármester úr bár-
mit kiír a facebook oldalra, azt javaslom, hogy személyesen győződjön meg róla, mert 
körülbelül 30-40 fővel dolgozunk ott.    
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszönöm a jó tanácsot. Amikor korábban leültünk 
megbeszélni az óvodával kapcsolatos dolgot, a kivitelező azt mondta, hogy 15-én nyit-
hat az óvoda, mi áttettük ezt az időpontot 23-ára.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A múlthéten csütörtökön óvodaügyben Pol-
gármester úrnál leültünk egy kisebb körben megbeszélést tartani. A kivitelező olyan 
ígéretet tett, hogy vasárnapra ők onnan mindennel együtt elhurcolkodnak. Az óvodai 
vezetés tette közszemlére a pénteki bejárást. Megbeszéltük előtte csütörtökön de arról 
volt szó, hogy hétfőn kontrollálunk, és akkor pontosítunk. Bízok benne, hogy péntekre 
rend lesz.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Az átadási ünnepséggel kapcsolatban van bizonyos 
eljárásrend, amelyet le kell adni az Államkincstárhoz.  
 
S z ű c s   Judit képviselő: Más ügyben is az a probléma, hogy az íróasztalnál történnek 
a megbeszélések, és senki nem megy megnézni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, ké-
rem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Könyvtár felújításához pénzbeli támogatás    
   

254/2019. (IX. 17.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Városi Könyvtár felújítási kérelmét támogatja. 
A 7.568.383.- forint költségű felújítás fedezetére a koráb-
ban feloldott fejlesztési kereten túlmenően 868.383,- Ft-ot 
az önkormányzati egyéb bevétel, 3.530.000,- Ft-ot pedig a 
2020. évi önkormányzati költségvetésben a Könyvtárnak 
átad. 
 



 4 

A forrás rendelkezésre állását követően a Könyvtár veze-
tője a munkálatok megrendelésére intézkedhet.  
 
Határidő: Intézményvezető tájékoztatására: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló határozatának 
módosítása tárgyában készült.  
 
Két eljárás van folyamatban, egy 18.715.000 Ft értékben, amely korábbi döntéseink fe-
dezetét biztosítja, illetve a 101.600.000 Ft-os, amely pedig a Dózsa utca és hozzá kap-
csolódó utcák felújítását biztosítaná. Elkészült az OTP szerződés-tervezete. A kérelem 
része azonban egy úgynevezett kitekintő határozat, amelyet februárban elfogadtunk, de 
az nem tartalmazza a most tárgyalt hiteleket. Ezért azt a határozatunkat vissza kell von-
ni, újat kell hozni és azt haladéktalanul csatolni a számvevőszék előtt lévő kérelmünk-
höz.  
 
Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőnek.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A kérelem kapcsán folya-
matosan egyeztetésben vagyunk a minisztériummal. Még módosítanák a mellékelt táb-
lázaton. A 2019. évről beszélek, a 19. sorban, tárgyévben keletkezett fizetési kötelezett-
séghez a 400 eFt helyett 350.000 Ft kerül, az egyes kérelemhez kapcsolódóan a 130 eFt 
helyett 80 eFt lesz, itt van ez az 50 eFt-os különbözet. A hitelből eredő fizetési kötele-
zettségünk a 400 eFt helyett 350 eFt. A 28. sorban a fizetési kötelezettség összesen 
33.942.000 Ft és a fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel, a 29. sorban 
85.141.500 Ft. Ez a módosítás azért van, mert az egyes kérelmünkhöz nem engedtek 
hozzányúlni csak a ketteshez, amit megváltoztattunk. Észrevettünk egy olyan általános 
hibát az OTP-nek az adósságszámításában, amit szerettünk volna mind a két kérelem-
ben korrekciózni, de az első kérelmünket nem nyitották fel csak a másodikat. Ezért bár 
bekalkuláltam az első kérelemnél is, de azt hagyni kell 80 eFt-on, ahogy eredetileg volt. 
Ezért van ez az 50 eFt-os változás.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni. 
 
S ü t ő   Lajos képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a határoza-
ti javaslatokat a Költségvetési irodavezető által javasolt módosítással elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, ké-
rem, aki az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Határozat visszavonása (45/2019. (II. 28.)    
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