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Kálmán András 
Szénási István   
Varga Gusztáv  
Zalai Csaba József  
Zábrák Istvánné  képviselők 

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 

Dr. Takács Árpád  Békés Megyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja 

Béni Attila  Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalve-
zetője 

Ádám Andrásné   Helyi Választási Bizottság elnöke 
Kiss Ilona    Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese 
Vitális Gábor   Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Kovalik Angéla   Humán Szolgáltató Központ vezetője 

 Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezetője 
Jankó Erzsébet   Kalocsa Róza Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Pap Csaba    Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője  
Nagy Lajos    Rendőrkapitány 
Kovács Péter   Polgárőr Egyesület elnöke  
Szekeres Lajos  Településgazdálkodási Kft. FEB. elnöke  
kb. 25 fő érdeklődő állampolgár 

  
 
A Képviselő-testület alakuló ülését a Himnusz nyitotta meg.  
 
 
C s e p r e g h y   Elemér polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm 
Dr. Takács Árpád urat, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját, Béni At-
tila urat, a Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezetőjét, Vitális Gábor urat, a Ro-
mán Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Jegyző asszonyt, Aljegyző asszonyt, a helyi 
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választási bizottság elnökét, tagjait, a megjelent civil szervezetek képviselőit, a vállal-
kozókat, az önkormányzati intézmények vezetőit valamint a hivatali dolgozókat. 
Választópolgáraink 1990. óta október 13-án immár hetedik alkalommal választottak ön-
kormányzati képviselőket és polgármestereket. Az önkormányzati rendszer működésé-
ben jelentős esemény az új testületek létrejötte. Így van ez településünk életében is.  
 
A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §-a 
valamint a 28. §. (1) bekezdése értelmében a polgármester és a települési önkormányza-
ti képviselők megbízatása, jogai és kötelezettségei megválasztásukkal keletkeznek. 
 
A korábbi testület megbízatása tehát lejárt, a megválasztott képviselő-testület pedig a 
mai ülésén alakul meg.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselő jelen van az ülésen, így az alakuló ülés határozat-
képes, melyet ezennel megnyitok.  
 
Készült egy szóbeli előterjesztés a mai alakuló ülésre, a tanácsnok választásáról, ame-
lyet kérem, hogy vegyünk a mai ülés napirendjére 
 
Kérem, aki egyetért a szóbeli előterjesztés napirendre vételével, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele 
 

295/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tanácsnok választása tárgyában készült szóbeli 
előterjesztést napirendre vette. 

 
 
C s e p r e g h y   Elemér polgármester: Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban 
közölt és az előzőekben napirendre vett napirendi pontokat tárgyalja meg.  
 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
  

296/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. október 24-i alakuló ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
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N A P I R E N D 
 

1.) Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredmé-
nyéről 

2.) Képviselők eskütétele 
3.) Polgármester eskütétele 
4.) A polgármester illetményének megállapítása 
5.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, 

bizottsági tagok megválasztása 
6.) A nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 
7.) Alpolgármester(ek) megválasztása 
8.)Alpolgármester(ek) eskütétele 
9.) Alpolgármester(ek) tiszteletdíjának, költségtérítésének 

megállapítása 
10. A leköszönő polgármester illetmény kiegészítése 
11. Delegált tagok választása 
12. 2019. évi munkaterv módosítása 
13. Tanácsnok választása 
14. Bejelentések 

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Választási Bizottság tájékoztatója a választás 

eredményéről 
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Felkérem Ádám Andrásnét, a Helyi Választási 
Bizottság Elnökét a választás végleges eredményének ismertetésére. (A Tájékoztató 1. 
sz. előterjesztésként a jegyzőkönyv mellé csatolva van.) 
 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Képviselők eskütétele 
 
Á d á m    Andrásné HVB elnök: Az Mötv. 28. § (2) bekezdése értelmében az önkor-
mányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesz és erről okmányt ír alá. 
Az Mötv. 63. § szerint a polgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz és erről ok-
mányt ír alá. 
 
Elsőként tehát a képviselők, majd a polgármester a képviselő-testület előtt teszi le az 
esküt, és erről okmányt ír alá. 
 
Az eskütételhez kérem a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 
 
Eskütételt követően: Megállapítom, hogy a 8 fő képviselő az esküt letette. Gratulálok, 
kívánom, hogy esküjükhöz méltóan, sikeres munkával, jó együttműködéssel dolgozza-
nak a városért.  
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Polgármester eskütétele 
 
Á d á m    Andrásné HVB elnök: A polgármester eskü tétele következik, melyhez ké-
rem eskütételhez mindannyian álljunk fel! 
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Kérem, Csepreghy Elemér polgármester urat, hogy az eskü szövegét mondja utánam. 
 
Eskütételt követően: Gratulálok a város polgármesterének, sok sikert, eredményes mun-
kát kívánok. Kérem, az esküokmányt polgármester úr is írja alá.  
 
Most pedig a megbízólevelek átadása következik. Először Csepreghy Elemér polgár-
mestert kérem, hogy vegye át megbízólevelét. Gratulálok és jó munkát kívánok! 
 
Majd a képviselői megbízólevelek átadása következik. 
 
Albertus László István 
Kálmán András 
Dr. Gyurkó-Rigler Magda 
Szénási István 
Zalai Csaba József 
Zábrák Istvánné 
Varga Gusztáv 
Gyömbér Ferenc 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Tisztelt Kormánymegbízott Úr, Hivatalvezető 
Úr, Jegyző asszony, Kedves Képviselő Társaim, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy ilyen 
ünnepélyes eskütétel után nehéz meghatottság nélkül szólni. Engedjék meg, hogy elő-
ször megköszönjem, hogy a Mezőkovácsháziak szép számmal részt vettek a választá-
son. Köszönet illeti meg az alapos, és felelősségteljes munkájukért a választás lebonyo-
lításában résztvevőket, a Helyi Választási Bizottság valamint a Szavazatszámláló Bi-
zottság tagjainak a közreműködését. Külön köszönöm azoknak a támogatását, akik bi-
zalmából a város polgármestere lehetek, akik támogatták a programomat, valamint a 
megkezdett munka folytatását.  
 
Úgy tartják, hogy a szabad választás a demokrácia ünnepe. Ez az állítás aligha vitatható. 
Még akkor is helytálló, ha tudjuk, hogy a választás alapvezetően verseny, ahol vannak 
győztesek és vannak vesztesek. Vannak, akik örülnek az eredménynek, és vannak, akik 
szomorkodnak. Mintha a választások utáni eredmények kapcsán tanácsolná nekünk a 
sok sikert és a sok kudarcot megélt Winston Churcill az alábbiakat: ,,A siker nem döntő, 
a kudarc nem végzetes. A bátorság, hogy folytasd, ez az, ami számít.”  
 
A választásokon a szavazók bizalmáért folytatott versenyben néhányan harcot, háborút 
látnak, ez helytelen. A korábbi 9 évben, úgy ahogy a következő 5 évben is, az életem 
összekapcsolódik a város életével. Ez az érzés egyszerre magasztos, és felemelő, de 
egyszer s mind felelősség tudat érzése is. Az elmúlt időszakban tagadhatatlan fejlődésen 
ment keresztül a város, melynek mozgató rugója a Képviselő-testület és az önkormány-
zat volt. A város vezetésének feladata komoly kihívások elé állít bennünket. Meg kell 
felelnünk a választó polgárok elvárásainak, gondos, pontos gazdálkodással az erőforrás-
ok ésszerű felhasználásával tudunk előre lépni, eredményt elérni. Az első és legfonto-
sabb kiindulási pont a nagy angol közgazdasági szakíró, Adam Smith által leírt mondat: 
,,A becsületesség a legjobb politika”. Mit élünk ezen a településen, és szeretnénk ki-
menni úgy az utcára, hogy mindenki szemébe bátran bele tudjunk nézni. Egyben szeret-
ném leszögezni, hogy az esetleges híresztelések ellenére a város pénzügyi helyzete 
megnyugtató, a város nincs eladósítva. Továbbra is vannak szép álmaink, és vannak ter-
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veink, amelyekkel megvalósítjuk ezeket a szép álmokat. Gőzerővel dolgozunk az inf-
rastrukturális fejlesztéseken, az úthálózat javításán, kerékpárutak kivitelezésén, az in-
tézményeink energiatakarékos felújításának, fásítási, virágosítási programot indítunk, 
felújítjuk a parkjainkat, megújítjuk a városközpontot. Felújítjuk a Táncsics utcai óvodát, 
Művelődési Házat, Napközi Konyhát, a Művelődési Ház mögötti közösségi teret, vala-
mint több közösségi teret alakítunk ki a városban. Kialakítunk egy ipari területet, segít-
ve a vállalkozások munkáját, és ezen keresztül hozzájárulunk a foglalkoztatás növelésé-
hez. A helyi vállalkozók, őstermelők piacra jutását segítjük azzal, hogy megépítünk egy 
közel 400 m2-es piac csarnokot. Szigorú gazdálkodással a város erőforrásainak maximá-
lis kihasználásával folytatjuk, hogy gyarapodjon városunk. Feladatunk és felelősségünk, 
hogy olyan közép és hosszú távú terveket alkossunk és kezdjünk megvalósítani, amely 
élhetővé, kedveltté teszi városunkat. Biztosítva a fiatalok számára a magasabb színvo-
nalú életkörülményeket, a megélhetést, a kultúránk és hagyományaink megőrzését. 
Minden erőmmel azon leszek, hogy minél több feladatra jusson forrás, mely a lakhatást, 
megélhetést a vállalkozói környezet jobbá tételét segíti. A Kistérségi központi szere-
pünket erősítenünk kell, ki kell használnunk a Járási Központ gazdasági szerepét. Az, 
aki azt hiszi, hogy boldogul a többiek nélkül, az téved. De az, aki azt hiszi, hogy a töb-
biek nem boldogulnak nélküle, az még jobban téved.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Képviselő-társaim! Hittel tedd meg az első lépést, nem kell 
hozzá látod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot. Mondta Martin Luther King. 
Holnap újra neki kezdünk a munkának. Tesszük a dolgunkat, ahogy kell. Az újonnan 
megalakult Képviselő-testületből öten nem csak az első lépcsőt látjuk, hanem sokkal 
több felfelé ívelő lépcsőfokot. Több ciklusos képviselők tudjuk, hogy az önkormányzati 
választásokon leadott szavazatok, bár személyünknek is szólnak, a képviselő munka 
mégsem az egyéni ambíció, becsvágy és törtetés gyakorló telepe, ahol ki-ki megvalósít-
hatja önmagát és utat engedhet vágyainak, hanem az együttműködés, közös gondolko-
dás és a közösségért végzett munka kihívása. Magyarországot nem uszító gondolatokkal 
nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos, jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni, írta 
Deák Ferenc másfél évszázada. Örök igazság ma is megszívlelendő. A következő 5 év 
is csapatmunkáról fog szólni számomra, hiszen egy ember nem érthet mindenhez. Nem 
láthat át mindent és én jó vezető és jó menedzser módjára azt szeretném, ha egységes 
csapatként hatékonyan tudnánk dolgozni ha mindenki a maga területén a legjobb tudá-
sával járulna hozzá a többiek munkájához hiszen tenni valónk van bőven. Széchenyi Vi-
rág Benedekre hivatkozva egyik levelében így fogalmaz: ,, Jó hazafinak lenni nehéz, de 
nem lehetetlen” Hozzátehetjük, jó Mezőkovácsházi képviselőnek lenni nehéz, de nem 
lehetetlen. Rajtunk múlik, hogy megtudunk-e felelni ennek a kihívásnak. Ehhez kívánok 
ennek a most megalakult Képviselő-testületnek bölcsességet, jó munkát, közös sikereket 
a város érdekében. Folytassuk közösen, mert van mit. Köszönöm, hogy meghallgattak! 
 
Átadom a szót Dr. Takács Árpád kormánymegbízott úrnak. 
 
Dr. T a k á c s  Árpád Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja: Tisztelt 
Polgármester úr, Hölgyeim és Uraim, annak, hogy a kormánymegbízott itt van, annak 
több oka van, az egyik az, hogy kötelező részt venni néhány városi testület megalakuló 
ülésén, másrészt a súlyát is jelenti, hogy a Kormányhivatal egyrészt törvényességi fel-
ügyeletet lát el az önkormányzatok működése felett, másrészt pedig azokról a beruházá-
sokról, azokról a fejlesztésekről, amelyről beszélt polgármester úr, mi azokkal kapcso-
latban a Kormányhivatalnak, illetve a Járási Hivatalnak számos hatósági, engedélyezési 
jogköre van, nem beszélve arról, hogy mégis csak egy Járási Központról van szó, ahol 
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működik egy Járási Hivatalunk, a megfelelő szakigazgatási szervekkel. Az elmúlt évek-
ben nem vettem részt testületi ülésen, ennek is oka volt. Ahol sokszor megjelenik a 
Kormánymegbízott, ott rossz a helyzet, mert nyilvánvaló, hogy törvényességi intézke-
déseket kell hozni. Nem csak a települési önkormányzatok felett látunk el törvényességi 
felügyeletet, ellenőrzést hanem a Nemzetiségi Önkormányzatok felett is. Békés Megyé-
ben ebben a ciklusban 75 településen 36 roma, 17 szlovák, 18 román, 10 német, 1 len-
gyel, 1 szerb, 1 ukrán, összesen 84 Nemzetiségi Önkormányzat továbbá 4 területi Nem-
zetiségi Önkormányzat fog működni. Azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy milyen szé-
leskörű egyrészt a nemzetiségeknek az aktív szerepvállalása, másrészről azt is mutatja, 
hogy mennyivel több feladata lesz a Kormányhivatalnak.  
 
Varga Gusztáv képviselő úrnak/volt polgármester úrnak megköszönjem azt az együtt-
működést, mely a kormányhivatal irányában tanúsított. Természetesen voltak olyan 
helyzetek, mikor közösen kellett tenni, akár vitázni is kellett, de minden esetben úgy ol-
dottuk meg, hogy az a Mezőkovácsháziak javát szolgálta. Tisztelettel köszönöm az el-
múlt tevékenységet, és további sok sikert kívánok.  
 
A Kormányhivatal törvényességi eljárást folytat le, melynek az a célja, hogy megálla-
pítsa az adott esetben, hogy az adott önkormányzat, a részönkormányzat, a bizottság, a 
polgármester és a jegyző stb. vajon törvényesen működik-e. Ezen belül értjük azt, hogy 
maga a működése, maga a hatósági tevékenység, az igazgatási tevékenység, államigaz-
gatási tevékenység, mellyel fel van ruházva illetve jogalkotási tevékenysége is górcső 
alá kerül ilyenkor, azonban ez a felügyeleti típusú jogszerűségi vizsgálat nem terjed ki 
az ésszerűségi vizsgálatokra, azért van a Képviselő-testület, hogy az ésszerűséget bizto-
sítsa. Az eszközei számosak a Kormányhivatalnak. Három olyan fontos van, mely ko-
moly jogkört jelent a Kormánymegbízottnak, a Kormányhivatalnak. Az első a települési 
önkormányzat működésével kapcsolatban az információkérés, bármely ügyben, bármi-
lyen beruházásban, bármilyen fejlesztésben, bármilyen önkormányzatot érintő ügyben 
információt kérhet, melyre köteles az önkormányzat válaszolni. A második, ha egy ki-
csit azt érzi a Kormányhivatal, hogy a jogszerűség valamilyen módon, de kisebb súlyú 
mértékben sérül, akkor szakmai segítségnyújtást ad az önkormányzatoknak, ez volt in-
kább tapasztalható az elmúlt időszakban. Mert ez nem jelent olyan jogkövetkezményt, 
mint a következő ez pedig a törvényességi felhívás, mely már egy komoly jogsértés 
eredménye. Adtunk ebből 45-öt az elmúlt évben is Békés Megyében. Általában Helyi 
Építési Szabályzatokkal, Településarculati Kézikönyvekkel vagy olyan jogalkotási 
problémával, mely vagy az alaptörvénnyel ütközött, vagy magasabb rendű jogszabály-
ban. Ebben az esetben van az a helyzet, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat 
köteles megváltoztatni a döntését az önkormányzat, amennyiben ezt nem teszi, akkor a 
Kormánymegbízott a Kúriához fordulhat, aki 30 napos határidővel kötelezi az önkor-
mányzatot. Ha akkor sem teszi az önkormányzat, melyre még nem volt példa, akkor a 
Kormánymegbízott lép be ebbe a szerepkörbe és a Kormánymegbízottunk jogalkotó, 
jogot alkot és rendeletet alkothat az önkormányzat nevében, mely természetesen Mező-
kovácsházán területén ugyanúgy kötelező, mint bármilyen más önkormányzat által al-
kotott rendelet. Számos jogszabály módosult az elmúlt időszakban. A Kormánymegbí-
zottnak joga van összehívni a települési Képviselő-testület ülését, és törvényességi fel-
ügyeleti bírságot szabhat ki, ez elsősorban a jegyzőnek és a polgármesternek a problé-
mája abban az esetben, ha nem töltik fel a jegyzőkönyveket, egyébként 5000 jegyző-
könyv született az elmúlt időszakban. Nem töltik fel a határozatokat az önkormányzatok 
megfelelő időben, 40000 önkormányzati rendeletet alkottak az önkormányzatok. Illetve 
ha nem tesz eleget az egyéb jogalkotási kötelezettségének. Arra nem volt példa, hogy 
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felügyeleti bírságot szabjunk ki, mert a Kormányhivatal partnerségi szerepet ajánlott az 
önkormányzatoknak, azt gondoljuk, hogy akkor járunk el jól, ha az önkormányzatokat 
olyan partnerként tekintjük, akikkel együtt kell dolgoznunk. Általában meg szokták tő-
lünk kérdezni, hogy kinek az oldalán állunk, mindig azt mondtam, hogy mi az emberek 
oldalán állunk, eddig is ezt tettük, a jövőben is ezt fogjuk tenni. Ehhez ajánlok a jövő-
ben is segítséget. A törvényességi felügyeletnek vannak egyéb eszközei, ha alaptör-
vénnyel ellentétesen működik az önkormányzat, melyre szintén nem volt példa Békés 
Megyében, akkor kezdeményezheti a Kormánymegbízott a Képviselő-testület feloszla-
tását vagy akár azoknak a támogatásoknak a felülvizsgálatát, megvonását, mely kor-
mányzati forrásból érkezik, vagy pert lehet indítani, fegyelmi eljárást stb.  
 
Értékelve az elmúlt időszak tevékenységét Mezőkovácsháza, Mezőkovácsházi Intézmé-
nyek törvényesen, jogszerűen, szakszerűen működtek az elmúlt időszakban. A gazdál-
kodás a mi látókörünkben átlátható volt és világos. Ha jól látom az önkormányzati va-
gyon is bővült az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy jó gazda gondosságával. Nem 
mondom, hogy nincsenek olyan ügyek, melyet a jövőben meg kell oldanunk, de ezeket 
polgármester úrral már az ülés előtt leegyeztettük. Bizony olyan dolgokat kell tennünk, 
mely az itt élő iskolásoknak, rászorultaknak mindenképpen segítséget fog jelenteni. Bő-
vülni fog a Magyar Falvak Programja, ki fogják bővíteni a Modern Városokon kívül az 
egyéb városokra is. Azt hiszem, hogy Mezőkovácsháza abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy egyrészt reméljük, hogy gazdasági, de mindenképpen szellemi, kulturális, 
igazgatási központ is és a legfőbb feladatunk természetesen az, hogy növeljük a népes-
ség megtartó erőt. Önök a Magyar Alkotmányra tettek esküt. Szenvedélyes időszakon 
vagyunk túl, de a vitákat félre kell tenni, a véleményeket egybe kell fogni a testületen 
belül is. Churchill azt is mondta, hogy aki nem tudja megváltoztatni a véleményét, az 
soha nem tud megváltoztatni semmi. Ahhoz kívánok sok sikert, hogy a véleményüket 
meg tudják osztani akár vitával, de mindenképpen a Mezőkovácsháziak érdekében. Az 
Alaptörvényre, mely nem csak egy írott szöveg, amelyet a jogászok mindenféle mód-
szerrel így és úgy értelmeznek, annál sokkal több, mert az emberek önkifejezésének 
eszköze, kulturális örökségének tükre, és reményeinek alapja. Hitet és reményt kell adni 
az itt élőknek, hogy van miért itt élni, jó ide hazatérni, és reményt adni arra, hogy egy 
tartalmasabb életet élhetünk. Arra bíztatom Önöket, hogy forduljanak hozzám biza-
lommal. Olyan emberarcú, ügyfélbarát közigazgatást építünk, olyan nyitott hatóságot, 
mely nem a mindenhatóság képzetét jelenti, hanem éppen azt, hogy az emberek érdeké-
ben van. Kívánom Önöknek, hogy vigyázzanak erre a nagyszerű városra és vigyázzanak 
a nagyszerű polgáraira. Mert azok a polgárok, akik szavaztak, azok bíznak Önökben. 
Sok sikert kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetek! 
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Köszönjük szépen Kormánymegbízott Úrnak! 
Kormánymegbízott úr említette, hogy az ülés kezdete előtt 2-3 percben sikerült bizo-
nyos kérdésekben egyeztetnünk. Nem azért tartott 2-3 percig, hogy ne várakoztassuk 
Önöket tovább, hanem azért, mert ez konstruktívan és a város érdekében zajlott. Hiva-
talvezető úr jelenlétében és mindannyian biztosítottuk egymást, hogy a város érdekében 
mindent meg kell tegyünk és meg is fogunk tenni. Ezt köszönöm mindkettőjüknek és 
ugyanezt ajánlottam én is a város részéről.  
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Polgármester illetményének megállapítása 
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: A polgármester illetménye közérdekből nyil-
vános adatnak minősül, melyet összegszerűen a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvényben (Mötv.) szabályozottak alapján kell megállapítani. 
Ugyanez a törvény az alábbi rendelkezéseket is tartalmazza: 49.§ (1) A Képviselő-
testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját az 
ügy személyesen érinti. az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes 
érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy 
bármely önkormányzati képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt. A kizárt ön-
kormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 
(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület dön-
téshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására 
irányul. 
 
Ennek megfelelően személyes érintettségem miatt kérem a döntéshozatalból történő ki-
zárásomat. A kizárásról minősített többséggel kell dönteni.  
 
Kérem, aki a döntéshozatalból való kizárásommal egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Csepreghy Elemér polgármester döntéshozatalból való kizárása 
 

297/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Csepreghy Elemér polgármestert a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 49. § (1) bekezdése alapján a döntéshozatalból – 
személyes érintettsége miatt – kizárja. 

 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Tekintettel arra, hogy a polgármester illetményét 
a törvény egyébként egzakt módon szabályozza így csak azért van jelentősége, mert la-
kosság számhoz is köti, tehát meg kellett, hogy állapítsuk összegszerűen, a határozati 
javaslat a következőképpen hangzik: ,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. 
törvény 71. §-a alapján a főállású polgármester részére havi bruttó 598.302 Ft/hó il-
letményt állapít meg. 
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havi 89.745 Ft/hó összegű költség-
térítésre jogosult. 
A polgármester illetményének és költségtérítésének fedezetét a meglévő személyi juttatá-
sok előirányzata képezi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző” 
Erről kellene dönteni most.  
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Kérem, aki egyetért az elhangzott határozati 
javaslattal, szavazza meg. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
Csepreghy Elemér polgármester kizárás miatt a szavazásban nem vett részt.) 
Tárgya: Csepreghy Elemér illetményének megállapítása 
 

298/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján a főállású 
polgármester részére havi bruttó 598.302 Ft/hó illetményt 
állapít meg. 
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havi 
89.745 Ft/hó összegű költségtérítésre jogosult. 
 
A polgármester illetményének és költségtérítésének fede-
zetét a meglévő személyi juttatások előirányzata képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 

 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgála-

ta, bizottsági tagok megválasztása 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: E dokumentum átfogó felülvizsgálatára,  vagy 
új SZMSZ megalkotására a testületnek az alakuló ülést követő ülésen is van lehetősége, 
de az alpolgármester-választásra, a bizottságok létrehozására és tagjainak megválasztá-
sára most, az alakuló ülésen kell, hogy sor kerüljön. 
 
Az előzetes egyeztetések alapján is két bizottság kialakítását javaslom, az Ügyrendi, 
Kulturális és Szociális Bizottságot valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot 
5-5 fővel.  
 
Így a bizottságok nevére és összetételére a következő javaslatot teszem:  
 
1./ Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság                              létszáma 5 fő 
      
     Elnöke: Szénási István 
     Tagjai: Kálmán András 
                Gyömbér Ferenc képviselők 
                Nagyné Csiffáry Anna 
                Mazurák Zoltán nem képviselő tagok 
 
2./  Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság                      létszáma 5 fő 
 
      Elnöke: Zábrák Istvánné 
      Tagjai: Dr. Gyurkó-Rigler Magda 
                  Zalai Csaba képviselők 
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                  Havancsák Piroska 
                  Ádám Andrásné nem képviselő tagok 
 
Tájékoztatom a jelenlévőket arról, hogy a bizottságokba javasolt személyek a tisztséget 
vállalják és zárt tárgyalás tartását nem kérték. 
 
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a helyi képviselők, bizottsági tagok, 
bizottsági elnökök tiszteletdíja a jelenleg hatályos 2/2018. (I. 30.) sz. önkormányzati 
rendeletben szabályozottak szerint kerül megállapításra. 
 
Az SZMSZ módosításáról szóló rendelet-tervezet 1. sz. mellékletét az általam ismerte-
tett személyi javaslattal kiegészítve a 2. sz. mellékletét az ülés előtt kiosztott formában 
bocsátom szavazásra.  
 
Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megal-
kotta a  
 

13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendeletet 
 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II. 
19.) sz. rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 
 
 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: A nem képviselő bizottsági tagok közül 
Havancsák Piroska nincsen jelen, de a jelöltséget ő is elfogadta.  
 
A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütételéhez, kérem, mindenki álljon fel! 
 
Eskütételt követően: Kérem az eskütevőket, az esküokmányt írják alá. 
 
 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Alpolgármesterek megválasztása 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: A Magyarországi helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület 
a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester he-
lyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, illetve több alpolgár-
mestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül 
választ meg. 
 
A fentiek alapján, az alakuló ülésen egy alpolgármester választása kötelező, az SZMSZ-
ben szabályozottak alapján két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ tagjai so-
rából a képviselő-testület. 
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Személyi javaslatom az alpolgármesteri tisztségekre Varga Gusztáv és Albertus László 
István. Mindkét jelölt a tisztséget elvállalta. 
Az alpolgármesterek között pontos munkamegosztás kialakításáról a következő soros 
ülésen tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt képviselőket, hogy az alpolgármesterek személyéről külön-
külön döntünk, megválasztásukhoz titkos szavazás és minősített többség szükséges.  
 
A titkos szavazáshoz szavazólap készült. A szavazás lebonyolítását az SZMSZ szerint 
az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság végzi, azonban szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendelet-módosítás még nem hatályos, ezért javaslom, hogy három 
fős szavazatszámláló bizottságot hozzunk létre. Érvényesen szavazni a jelölt neve mel-
letti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet! 
Érvénytelen az a szavazólap, amely nem tartalmaz szavazatot, vagy a szavazatot nem az 
előbb ismertetettek szerint tartalmazza. 
 
Szavazás itt a földszinten a szemben lévő irodában kerül lebonyolításra. 
 
A szavazatszámláló bizottság elnökének javaslom: Szénási István képviselőt, tagjainak 
javaslom megválasztani: Zábrák Istvánné valamint Zalai Csaba képviselőket. 
 
Kérem, aki egyetért a szavazatszámláló bizottság tagjainak személyével, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 
 

299/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alpolgármester választás lebonyolítása céljából 
háromfős szavazatszámláló bizottságot hoz létre. 
Elnöke: Szénási István 
Tagjai: Zábrák Istvánné 
             Zalai Csaba 

 
A szavazás időtartamára szünetet rendelek el. 
 
Szavazást követően: 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Felkérem a szavazatszámláló bizottság elnö-
két, ismertesse a szavazás eredményét.  
 
S z é n á s i    István képviselő: Ismerteti az alpolgármesterek választására tartott titkos 
szavazásról készült jegyzőkönyvet, mely e jegyzőkönyv mellé csatolva van. Az alpol-
gármesterek-választás eredménye: 9 érvényes szavazattal megválasztott alpolgármester 
Varga Gusztáv és 9 érvényes szavazattal megválasztott alpolgármester Albertus László 
István.  
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C s e p r e g h y    Elemér polgármester: A szavazás eredményeként kihirdetem a hatá-
rozatokat. 
 
Tárgya: Varga Gusztáv alpolgármesternek megválasztása 
 

300/2014. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §. (1) bekezdése alapján 
Varga Gusztáv képviselőt társadalmi megbízatású alpol-
gármesternek megválasztotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér 
               polgármester 

 
Tárgya: Albertus László István alpolgármesternek megválasztása 
 

301/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §. (1) bekezdése alapján 
Albertus László István képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek megválasztotta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér 
               polgármester 

 
Gratulálok a megválasztott alpolgármestereknek, eredményes tevékenységet, jó együtt-
működést kívánok.  
 
 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Alpolgármesterek eskütétele 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Felkérem az alpolgármestereket az eskütétel-
re. Esküjükről ők is esküokmányt írnak alá. Az eskü szövegét előolvasom, kérem a 
megjelenteket, az alpolgármester esküjét felállva fogadjuk.  
 
Eskütételt követően: Kérem az alpolgármestereket, esküjükről az esküokmányt írják alá. 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Varga Gusztáv alpolgármester úr jelezte, 
hogy hozzá kíván szólni a napirendhez, megadom neki a szót. 
 
V a r g a    Gusztáv alpolgármester: Tisztelt Kormánymegbízott Úr, Polgármester Úr, 
Képviselő-társaim, Kedves érdeklődő állampolgárok! Köszönöm polgármester úr felké-
rését erre a tisztségre, köszönöm képviselő társaim bizalmát erre a feladatra. Köszönöm 
azt a bizalmat a lakosság részéről, hogy idáig eljuthattam. Polgármester úrral történt 
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előzetes megbeszélés alapján arra jutottunk, hogy az, hogy Mezőkovácsháza Járási 
székhelyű település, abból azt a következtetést vonjuk le, hogy ebből kötelezettségei is 
vannak a Járásban élő települések felé. Segítenünk kell nekik, hiszen ők még kisebbek, 
még rosszabb helyzetben vannak, mint mi. Ezt a segítséget a leghatékonyabb módon a 
Kistérségi Társulásban elvégzett jó színvonalú munkánkkal, a munkaszervezetnek a ki-
váló tevékenységével tudjuk segíteni. Az előző 5 évben is így tettük, a jövőben is így 
fogjuk tenni. Kormánymegbízott Úr számtalan rendezvényen elmondta, mikor találkoz-
tunk, hogy példaértékűnek látja azt az összefogást, amit ebben a Kistérségben elhelyez-
kedő településektől tapasztalt azokon a fórumokon, tanácskozásokon, megmozduláso-
kon, melyeken összefutottunk. Ne felejtkezzünk meg arról, hogy folyik az úgynevezett 
Calendula Tervnek most már a harmadik változatát próbáljuk kidolgozni, ez egy komp-
lex fejlesztési program, mely a Kistérség egészének a fejlődését tűzi ki célul. A harma-
dik rész pedig a Család-barát Dél-békés nevet kapta, ennek az előkészítésében is már 
szerepet vállaltunk. Azt vállaltam polgármester úrral történt egyeztetéseknél, hogy eb-
ben a Kistérségi munkában illetve a DAREH Társulásban végzett munkában fogom őt 
helyettesíteni, önkormányzatunkat képviselni és az eddigi eredmények megőrzéséhez 
hozzájárulni.  
 
Először is gratulálok mind a 37 főnek, aki indult a választáson. Hiszen kialakult bennük 
egy olyan érzés az indulókban, hogy az eddiginél többet kívánnak tenni a városért, ki-
sebb vagy nagyobb közösségükért. Kívánom, hogy ez az akart ne szűnjön meg, marad-
janak tevékenyek a következő választásokon ha jól dolgoznak ez sikerülni fog. Néhány 
tanulságot levontam a választási eredményekből. Az egyik tanulság ami jól esett az, 
hogy az előző Képviselő-testület, amit még én irányítottam jól dolgozott. Ezt a követ-
keztetést támasztotta alá az utolsó választás hetében amikor az óvodát adtuk és Zalai 
Mihály Megyei Közgyűlés Elnök úr tartott köszöntőt és elmondta, hogy a megyében 
egy lakosra jutóan a TOP-ból Mezőkovácsháza részesedett a legnagyobb mértékben. Ez 
közös munka, valahol még közbeszerzési eljárás folyik, de eredményes volt. Ezt az ér-
zést erősíti bennem a szavazók döntése a 9 képviselőből 5-en bekerültünk ebbe a testü-
letbe is. Talán meg is érdemeltük néhányan ezt, hiszen Rigler doktornő és Szénási Ist-
ván képviselő úr már 29 év önkormányzati tapasztalattal a háta mögött vállalta ezt az 
újabb 5 évet, nekem 21 év ilyen tapasztalatom van, Zábrák Istvánné képviselőnek és 
Polgármester úrnak pedig 9 év ilyen tapasztalata van, amit a város lakosságának a szol-
gálatába kívánunk állítani. Gratulálok a lakosoknak ahhoz a bölcs döntésükhöz, hogy 
három fiatal képviselő jelöltet is beválasztottak a képviselők közé. Azt gondolom, hogy 
ezzel azt próbálták számunkra sugallni, hogy folytassuk a munkát úgy ahogyan eddig, 
de már választanak olyanokat is, akiknek ez a folytatás nem csak 5 évre, hanem esetleg 
még hosszabb időre is a kezükbe kerülhet. Ezt az érzést erősítette bennem a polgármes-
ter úr szavazati aránya is, illetve az, hogy ő folyamatosan azzal kampányolt, hogy foly-
tatni szeretné azt a munkát, amit elkezdtünk, és erre a programra adta az áldását Békés 
Megye lakosságának a többsége. Ugyanakkor gondolkozzunk el azon, hogy az egyik 
polgármester jelölt elég sok szavazatot kapott, biztos, hogy kell valamit másképp csi-
nálnunk, ezt javaslom átgondolni. A kampányban azért tudott néhány tévhír elterjedni, 
mert nem informáltuk eléggé a lakosságot. A kommunikációra sokkal jobban oda kell 
figyelni, sokkal jobban meg kell mutatni Mezőkovácsháza lakosságának, intézményei-
nek azt a hatalmas munkát, amit itt a Képviselő-testület és az önkormányzat intézmény-
vezetői, és dolgozói végeznek. Ezt az érzést erősíti bennem az is, hogy Kormánymegbí-
zott Úr megtisztelte ezt az ülést. Köszönjük, mindig szívesen látjuk Kormánymegbízott 
urat, nagyon jó az együttműködés közöttünk. Valóban önkormányzat barát Kormányhi-
vatal működik Békés Megyében. Örömmel tölt el az, hogy két Nemzetiségi Önkor-
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mányzat alakult Mezőkovácsházán. Az, hogy mi határ közeli település vagyunk, és jó 
pár Romániai Testvér településünk van, ez azt jelenti, hogy jó ki fogjuk tudni használni 
a Román Nemzetiségi Önkormányzatot Mezőkovácsháza fejlesztése érdekében. Az, 
hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is megalakult ez azt az esélyünket növeli, 
hogy a roma lakosság nagy részének felemelése, esélyeinek javítása, egymás jobb meg-
ismerése nem történhet meg a romaság bevonása nélkül, és ennek intézményesített for-
mája nálunk ez a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Nagyon bízok abban, hogy ez az 5 
év sikeres Roma Nemzetiségi Önkormányzati működés hozzásegít bennünket közösen, 
hogy ezeket a hátrányos helyzetű honfitársainkat előrébb tudjuk juttatni a következő 5 
évben. Köszönöm a jelölést, és a bizalmat, igyekszem meghálálni! 
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Készítettem Kormánymegbízott Úrnak és Hi-
vatalvezető úrnak egy kis mezőkovácsházi ajándékot. Szeretném felkérni mindkét Al-
polgármester urat az ajándékok átadására.  
 
 
IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtéríté-

sének megállapítása 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester ré-
szére járó juttatást az Mötv. 80. §. (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint szabályozzák: 
(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 
meg, úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tisztelet-
díja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy 
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemond-
hat. 
(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású al-
polgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 
15 %-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
 
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja az Mötv. 71. § (5) bekezdése alap-
ján a főállású polgármester illetményének 50 %-val megegyező összeg. 
A főállású polgármester illetménye Mezőkovácsházán az Mötv. vonatkozó rendelkezé-
seinek figyelembevételével havi bruttó 598.302 Ft. A társadalmi megbízatású polgár-
mester tiszteletdíja így 299.151 Ft lenne. 
Az alpolgármester tiszteletdíját tehát legfeljebb 269.236 Ft összegben állapíthatja meg a 
testület. Az alpolgármester a megállapított tiszteletdíj 15 %-a nagyságú havi költségtérí-
tésre is jogosult. (legfeljebb 40.385 Ft a tiszteletdíj összegétől függően) 
 
Javaslom az alpolgármesterek tiszteletdíját egyforma mértékben bruttó 250.000 Ft/hó 
összegben, költségtérítésüket 37.500 Ft/hó összegben megállapítani. 
 
Valamint javaslom, hogy Varga Gusztáv és Albertus László alpolgármestereket az 
Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján személyi érintettségük miatt a döntéshozatalból ki-
zárni. 
 
Kérem, aki Varga Gusztáv alpolgármester döntéshozatalából való kizárásával egyetért, 
szavazza meg. 
 



 15 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Varga Gusztáv döntéshozatalból való kizárása 
 

302/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Varga Gusztáv alpolgármestert a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 49. § (1) bekezdése alapján a döntéshozatalból – 
személyes érintettsége miatt – kizárja. 

 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Kérem, aki Albertus László alpolgármester 
döntéshozatalából való kizárásával egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Albertus László döntéshozatalból való kizárása 
 

303/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Albertus László alpolgármestert a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 49. § (1) bekezdése alapján a döntéshozatalból – 
személyes érintettsége miatt – kizárja. 

 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 
Varga Gusztáv és Albertus László alpolgármesterek kizárás miatt a szavazásban nem 
vettek részt.) 
Tárgya: Varga Gusztáv és Albertus László alpolgármesterek juttatásainak megállapítá-

sa 
304/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §. (2) bekezdése alapján 
Varga Gusztáv és Albertus László társadalmi megbízatású 
alpolgármesterek részére havi bruttó 250.000 Ft/fő tiszte-
letdíjat állapít meg. 
Az alpolgármesterek az Mötv. 80. §. (3) bekezdése alapján 
havi bruttó 37.500 Ft/fő összegű költségtérítésre jogosul-
tak. 
Az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének 
fedezetét a meglévő személyi juttatások és munkaadói já-
rulékok előirányzata képezi. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér 
               polgármester 

 
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Javaslom, a szóbeli előterjesztés tárgyalását, 
mely ,,Tanácsnok választása” tárgyában készült. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. §-a 
értelmében a képviselő-testület a polgármester vagy bármely önkormányzati képviselő-
nek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A ta-
nácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök 
ellátását.  
 
A szervezeti és működési szabályzat szerint a tanácsnok a polgármester irányítása mel-
lett végzi a munkáját, évente tevékenységéről beszámol a testületnek. Díjazása tekinte-
tében a bizottsági elnökre vonatkozó szabályok érvényesek. 
 
Élve a jogszabályok által biztosított jogkörömmel, javaslatot kívánok tenni Dr. Gyurkó-
Rigler Magda képviselő tanácsnoknak történő megválasztására. Feladata az önkor-
mányzat által egészségügyi alapellátás körében biztosítandó eljárások, háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, központi orvosi ügyeleti ellátás, védőnői 
és iskola egészségügyi ellátás tekintetében, szolgáltatások szakmai segítése, optimális 
működés segítése, koordinálása, kapcsolattartás a szolgáltatókkal, felmerülő problémák 
megoldására javaslattétel, Járó beteg Szakellátás, szolgáltatók általi működtetésének és 
működési feltételeinek valamint a kapacitások optimális kihasználtságának folyamatos 
nyomon követése, kapcsolattartás a szolgáltatókkal, felmerülő problémák megoldására 
javaslattétel. Önkormányzat intézményén keresztül személyes gondoskodás körében kö-
telezően valamint lakosság szám függően biztosítandó szociális alapszolgáltatások mű-
ködtetésének és működési feltételeinek folyamatos nyomon követése. Kapcsolattartás az 
intézménnyel, javaslattétel felmerülő problémákra. Prevenciós tevékenységet folytató 
önkormányzati szervek, Egészségfejlesztési Iroda és Kábítószer Egyeztető Fórum tevé-
kenységének folyamatos felügyelete, munkájuknak koordinálása.  
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a jelölt a megbízatást elvállalja, zárt ülés tar-
tását nem kéri. 
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Tanácsnok megválasztása 
 

305/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete testülete a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 34. §-a  alapján 
Dr. Gyurkó-Rigler Magda képviselőt 2019. október 30. 
napjától tanácsnoknak megválasztotta.  
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Az önkormányzat által egészségügyi alapellátás körében 
biztosítandó ellátások - háziorvosi, házi gyermekorvosi el-
látás, fogorvosi alapellátás, központi orvosi ügyeleti ellá-
tás, védőnői és iskola-egészségügyi ellátás- tekintetében a 
szolgáltatások szakmai segítése, optimális működés segí-
tése, koordinálása, kapcsolattartás a szolgáltatókkal, fel-
merülő problémák megoldására javaslattétel. 

Járóbeteg szakellátás szolgáltatók általi működtetésének és 
működési feltételeinek, valamint a kapacitások optimális 
kihasználtságának folyamatos nyomon követése, kapcso-
lattartás a szolgáltatókkal, felmerülő problémák megoldá-
sára javaslattétel. 

Önkormányzat intézményén keresztül személyes gondos-
kodás körében kötelezően, valamint lakosságszámtól füg-
gően biztosítandó szociális alapszolgáltatások működteté-
sének és működési feltételeinek folyamatos nyomon köve-
tése, kapcsolattartás az intézménnyel, javaslattétel felme-
rülő problémákra.  
Prevenciós tevékenységet folytató önkormányzati szervek 
– Egészségfejlesztési Iroda és Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum – tevékenységének folyamatos felügyelete, munká-
juknak koordinálása.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Gratulálok tanácsnok asszonynak, át is adnám 
a szót neki. 
 
D r. G y u r k ó -Rigler Magda képviselő: Köszönöm szépen a bizalmat mindenkinek, 
igyekszem megfelelni a kívánalmaknak és nagy megtiszteltetés számomra. Köszönöm. 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: A személyes beszélgetésink kapcsán merült 
fel, hogy mindketten úgy gondoltuk, hogy egy ilyen tanácsnoki pozícióra szükség lehet 
a városban, azon apropónál fogva, amit itt ez előzőekben felolvastam, hogy mi lesz az ő 
feladata. Bízok benne, hogy az idősek, a gyermekek, az orvosi ellátásra szorulók meg-
elégedésére fogjuk tudni végezni ezt a tevékenységet.  
 
 
X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Leköszönő polgármester illetménykiegészítése 
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (Kttv.) 225/D. § (1) bekezdése szerint a polgármestert, ha e tisztségét 
legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megvá-
lasztása miatt szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű 
juttatás illeti meg, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetmény-
nek megfelelő összeggel kiegészíthet.  
A juttatás összege akkor fizethető ki, ha a munkakör átadása nyolc munkanapon belül 
megtörtént.  
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Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a törvény szerinti határidőben a mai na-
pon az átadás-átvétel megtörtént. 
 
Javaslom, hogy személy érintettség miatt a döntéshozatalból Varga Gusztáv alpolgár-
mester urat a testület zárja ki a szavazásból.  
 
Kérem, aki egyetért ezzel, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Varga Gusztáv alpolgármester döntéshozatalból való kizárása 

 
306/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Varga Gusztáv alpolgármestert a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 49. § (1) bekezdése alapján a döntéshozatalból – 
személyes érintettsége miatt – kizárja. 

 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Javaslom, hogy volt polgármester úr részére a 
testület szavazza meg a háromhavi illetménykiegészítést, melynek fedezetét a költség-
vetés biztosítja. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő. 
Varga Gusztáv alpolgármester kizárás miatt a szavazásban nem vett részt.) 
Tárgya: Varga Gusztáv végkielégítésének megfizetése 
 

307/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Varga Gusztáv leköszönő polgármester részére az 
őt megillető végkielégítés további háromhavi illetménynek 
megfelelő, azaz bruttó 1.794.900 Ft összegű kiegészítésé-
ről dönt.  
 
A bruttó 1.794.900 Ft + 314.108 Ft szociális hozzájárulási 
adó fedezete a 2019. évi költségvetésbe betervezésre ke-
rült.   

 
Határidő: kifizetésre: azonnal.  
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
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XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Delegált tagok választása 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Az önkormányzatunk tagja két önkormányza-
ti társulásnak, a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásnak és a Délkelet-Alföld Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak.  
Az önkormányzati társulások társulási tanácsaiba az önkormányzat képviseletére szük-
séges tagokat delegálni, tekintettel az önkormányzati választásokat követő személyi vál-
tozásokra. 
 
Az Mötv. 94. § (2) bekezdése szerint a társulási tanácsot a társul önkormányzatok által 
delegált tagok alkotják. A társulási tanácsokba javaslom a testületnek, hogy első helyen 
Varga Gusztáv alpolgármester urat, második helyen pedig engem delegáljon. 
 
A határozati javaslatokat egyenként teszem fel szavazásra. 
 
Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Többcélú Tanácsába Varga Gusztáv alpolgármester delegálása 
 

308/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társu-
lási Tanácsába Varga Gusztáv képviselőt, akadályoztatása 
esetére Csepreghy Elemér polgármestert delegálja. 
 
Határidő: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás érte-

sítésére: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 

C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Úgy gondolom, hogy az ő személye garancia 
arra, hogy a Kistérség megfelelően fog továbbra is működni. Bízunk benne, hogy sike-
rül az ő személyében továbbra is a Kistérség elnökét is Mezőkovácsházának biztosítani.  
 
Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: DAREH Társulásba Varga Gusztáv alpolgármester delegálása 
 

309/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálko-
dási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társu-
lás Társulási Tanácsába Varga Gusztáv képviselőt, akadá-
lyoztatása esetére Csepreghy Elemér polgármestert dele-
gálja. 
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Határidő: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálko-
dási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társu-
lás értesítésére: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 

C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Jó munkát kívánunk alpolgármester úrnak 
mindkét társulásban.  
 
 
XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2019. évi munkaterv módosítása 
 
C s e p r e g h y      Elemér polgármester: Az önkormányzati képviselők általános vá-
lasztása, valamint az alakuló ülés miatt nem került sor a képviselő-testület 2019. évi 
munkatervében októberre soros képviselő-testületi ülés megtartására. 
Novemberre az előző évek gyakorlatának megfelelően két soros ülést tervezett a képvi-
selő-testület, melyek közül az egyiknek egyetlen napirendi pontjaként – jelentőségére 
való tekintettel – az önkormányzat következő évi költségvetési koncepciójának megtár-
gyalása szerepel. 
Javaslom, hogy a második novemberi soros ülés napirendjeinek megtárgyalását a testü-
let a decemberi soros ülésére ütemezze át, a megalapozottabb előkészítés érdekében pe-
dig javaslom a testületi ülések időpontjának átütemezését, az októberi soros ülését no-
vember 7. napjára, azzal, hogy a tárgyalt napirendek egészüljön ki az SZMSZ felülvizs-
gálatával, a koncepció tárgyalását pedig november 21-re ütemezzük, a decemberi soros 
időpontja pedig változatlanul maradna. 
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő.) 
Tárgya: Munkaterv 2019. évi módosítása 
 

310/2019. (X. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-
testülete 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint módo-
sítja: 
A munkaterve szerinti október 24-i soros ülés időpontját 
2019. november 7. napjára módosítja, a tárgyalt napiren-
deket kiegészíti az alábbi napirendi ponttal: „A szervezeti 
és működési szabályzat felülvizsgálata  Előadó: Csepreghy 
Elemér polgármester” 
A képviselő-testület a november 7-re tervezett soros ülé-
sének időpontját változatlan napirenddel november 21. 
napra módosítja. 
 
A testület a decemberi soros ülésének napirendjét az aláb-
bi napirendi pontokkal kiegészíti: 
1.) Települési főépítész beszámolója tevékenységéről 

  Előadó: Béres István főépítész 
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Az előkészítésben részt vesz: 
                Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

2.) Tájékoztató a Járóbeteg Szakellátó 
működtetésének éves tapasztalatairól 
Előadó: Vis Medica Kft. ügyvezetője 

                    Dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolási 
és Szolgáltató Kft. ügyvezetője              

  Az előkészítésben részt vesz: 
                   Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 
3.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátás 

működéséről 
  Előadó: háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvosok 

Az előkészítésben részt vesz: 
                   Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 
4.) Beszámoló a térítésmentes használatra átadott 

Táncsics u. 42. önkormányzati ingatlan 
hasznosításáról  
Előadó: Csepreghy Elemér polgármester 
Az előkészítésben részt vesz: 

         Egyesület 
                  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

5.) Beszámoló a Magyar Államtól ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vett ingatlanok 
intézményi hasznosításáról (Tájház; Táncsics u. 
26., Alkotmány u. 56.) 
Előadók: Kovalik Angéla; Albertus László 

Intézményvezetők 
Az előkészítésben részt vesz: 

                     Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
6.) Beszámolók a vagyonkezelésbe adott 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
hasznosításáról 
Előadók: Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, Békéscsabai Tankerületi 
Központ, BMK Mezőkovácsházai Járási 
Hivatala, Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft. vagyonkezelők 

Az előkészítésben részt vesz: 
            Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 
 
XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Az összeférhetetlenségre, a méltatlanságra, a 
köztartozásmentes adatbázisba történő jelentkezésre és a vagyonnyilatkozat-tételre vo-
natkozó jogszabályokról tájékoztató került megküldésre. Kérem, hogy ezt a képviselő- 
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