
 

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.     
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16/2019. sz. kt. 
 
 

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

ber 21-én 13 órai kezdettel tartott soros, nyílt ülésén. 
 
 
Jelen vannak: Csepreghy Elemér polgármester 

Albertus László  alpolgármester  
Gyömbér Ferenc 
Dr. Gyurkó-Rigler Magda 
Kálmán András  
Szénási István  
Zalai Csaba 
Zábrák Istvánné  képviselők 
 

Távolmaradását bejelentette:  
Varga Gusztáv     alpolgármester 

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 

Béni Attila  Mezőkovácsházai Járási Hivatal Hivatalve-
zetője 

Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Sóki Zoltán műszaki  irodavezető 
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezetője 
Bontovics Krisztián   IOKK vezetője 
Farkas Zoltán   érdeklődő állampolgár  
  
                  

C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegy-
ző asszonyt, Aljegyző asszonyt, Intézményvezetőket, Irodavezetőket, külön köszöntöm 
Béni Attila urat a Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezetőjét valamint a meghívott 
vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van. Varga Gusztáv alpolgármester 
úr jelezte távolmaradását. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést megnyi-
tom.  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Javaslom, hogy a korábban megküldött  
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� A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, 
� Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítása, 
� a személyi juttatás előirányzat átcsoportosítás 
� Az intézmények bérmaradványa, jutalomfizetés és előirányzat átcsoportosítása 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele   
   

331/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  
� A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása, 
� Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet mó-

dosítása, 
� a személyi juttatás előirányzat átcsoportosítása és 
� Az intézmények bérmaradványa, jutalomfizetés és elői-

rányzat átcsoportosítása 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket napirendjére 
vette. 
 

 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a meghí-
vóban közölt, és a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg.  
 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, sza-
vazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Napirend elfogadása   
   

332/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. november 21-i soros, nyílt ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

   
  N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 
1.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Csepreghy Elemér  
                      polgármester 
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2.) Előterjesztések 
 

 
C s e p r e g h y      Elemér polgármester: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében 
módosításokat kell eszközölni, mert több olyan ügy van, melyekről a döntéseket nagyon 
rövid időn belül továbbítani kell.  
 
Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a „Zöld város kialakítása 
Mezőkovácsházán_2” megnevezésű beruházás eljárásának ajánlattételi felhívásáról, a 
megismételt közbeszerzési eljárás megindításáról tárgyában készült.  
 
Korábban elindítottuk a beruházásnak a közbeszerzési eljárását. Sajnos az elektronikus 
közbeszerzési eljárás folyamán egyetlen egy érvényes ajánlat érkezett. Az egy érvényes 
ajánlat az eredményhirdetéshez kevés, ezért szükséges egy újabb eljárás megindítása. A 
közbeszerzési eljárás kapcsán hogy most megfeleljünk az elvárásoknak, a korábbi ösz-
szes céget, akik meghívottként szerepeltek az eljárásban, őket megtartva, de kiegészítet-
tük plusz céggel annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körben tegyük meg azt, 
hogy biztosítani tudjuk a két érvényes ajánlattételt. Ezért a határozati javaslatban 6 db 
meghívott cégre teszünk javaslatot.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismer-
tetni. 
 
S z é n á s i    István képviselő: A bizottságok együttes ülésen tárgyalták ezt az előter-
jesztést. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság valamint az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslatot 
mellékletével együtt.  
 
Továbbá az együttes bizottsági ülésen kiosztásra került egy új 2. sz. határozati javaslat, 
melyet szintén mindkét bizottság elfogadásra javasolja.  
 
C s e p r e g h y      Elemér polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Az 1. sz. határozati javaslat esetében pontosítani 
szeretnék. A Békési Általános Építőipari Bt. cég elnevezése megváltozott, az új elneve-
zés helyesen: BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Bt. Így kérném az 1. sz. határozati 
javaslat elfogadását.  
 
C s e p r e g h y      Elemér polgármester: Kérek minden képviselőt, szíveskedjen az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról és mellékletéről szavazni a fenti módosí-
tással együtt.  
 
A név szerinti szavazás eredménye a következő: 
 
Csepreghy Elemér   „igen” 
Albertus László István   „igen” 
Zalai Csaba József   „igen” 
Zábrák Istvánné  „igen” 
Gyömbér Ferenc   „igen” 
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Szénási István    „igen” 
Kálmán András  „igen” 
Dr. Gyurkó-Rigler Magda  „igen” 
 
A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: „Zöld város kialakítása 2” pályázat ajánlattételi felhívása    
   

333/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016  kódszámú, „A 
Zöld város kialakítása Mezőkovácsházán_2” megnevezésű 
építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési 
eljárás megindításáról dönt. 
A beruházás pénzügyi fedezete a fenti pályázati forrásból 
rendelkezésre áll. 

 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által el-
készített ajánlattételi felhívást a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az aláb-
bi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 
1. Deta-Ép Épületszervíz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 

26-32. (detaep@detaep.hu) 
2. Pronergy Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 12. 

(pronergyoffice@gmail.com) 
3. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. 

(bolem@globonet.hu) 
4. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. 

(Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 
14.) (maxicargokft@gmail.com) 

5. BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, 
Álmos u. 9. (szilalajos67@gmail.com) 

6. Galéria Invest Kft. 5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. 
(info@galeriainvest.hu). 

 
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

megküldésére: haladéktalanul 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester, és 

                   Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
C s e p r e g h y      Elemér polgármester: Az új 2. sz. határozati javaslat ennek a köz-
beszerzési eljárásnak a megismételt lefolytatására szükséges fedezet biztosításáról szól. 
A bruttó 882.650 Ft az eredeti eljárási költségnek az 50 %-a már. December 2-án fog 
érkezni hozzánk a közbeszerzési szakértő cégnek az ügyvezetője, akivel próbálunk en-
nél számunkra még kedvezőbb összegben megoldásra egyeztetni.  
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Felolvasnám a határozati javaslatot:  
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-BS1-
2016-00016  kódszámú, „A Zöld város kialakítása Mezőkovácsházán_2” megnevezésű 
építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési el-járás eredménytelen első 
fordulója után az eljárás újbóli meg-indításáról döntött. 
 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval fennálló szerződés alapján, a meg-
ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatására legfeljebb bruttó 882.650.- forintot biztosít 
a fejlesztési célú tartalék terhére. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester” 
 
Kérem, aki az új 2. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: „Zöld város kialakítása 2” pályázat újbóli közbeszerzési eljárása    
   

334/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016  kódszámú, „A 
Zöld város kialakítása Mezőkovácsházán_2” megnevezésű 
építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési 
eljárás eredménytelen első fordulója után az eljárás újbóli 
megindításáról döntött. 
 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval 
fennálló szerződés alapján, a megismételt közbeszerzési 
eljárás lefolytatására legfeljebb bruttó 882.650.- forintot 
biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 
 
C s e p r e g  h y     Elemér polgármester: A szóbeli 4. sz. előterjesztés tárgyalását ja-
vaslom, mely ,,Az intézmények bérmaradványa, jutalomfizetés és előirányzat átcsopor-
tosítása” tárgyában készült. 
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatát ismertet-
ni. 
 
S z é n á s i   István képviselő: A bizottságok együttes ülésen tárgyalták ezt az előter-
jesztést. Az 1-es, a 3-as, az 5-ös és a 8-as határozatok helyett a bizottságok új határozati 
javaslatot javasolnak elfogadásra a Képviselő-testületnek. Azt hogy intézmények ké-
relmére jutalom fizetésére a bérmaradvány terhére fedezetet ne biztosítson.  
A 2. sz. határozati javaslatot változatlan formában javasolták a bizottságok elfogadásra.  
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Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A 4. sz. határozati javas-
lat kipontozott részét szeretném kiegészíteni: A Városi Könyvtárnál 400 eFt személyi 
juttatás és 70 eFt munkaadói járulék átcsoportosításához a dologi kiadások előirányza-
tának terhére.  
 
S z é n á s i   István képviselő: A 6-os, a 7-es és a 9-es sz. határozati javaslatot változat-
lan formában javasolták a bizottságok elfogadásra.  
 
C s e p r e g  h y     Elemér polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot a bi-
zottságok által javasolt módosítással elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Intézmények jutalazásának kifizetésére fedezetet nem biztosít  
   

335/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató 
Központ, a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Böl-
csőde, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal esetében céljutta-
tásként történő kifizetésre a bérmaradvány terhére fedeze-
tet nem biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 
C s e p r e g  h y     Elemér polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Humán Szolgáltató Központ előirányzatának megemelése  
    

336/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató 
Központ esetében a működési bevételek és dologi kiadá-
sok előirányzatának 6.000e Ft-tal történő megemeléséhez. 
Az előirányzat módosítást a következő költségvetési ren-
deletmódosításban át kell vezetni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
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C s e p r e g  h y     Elemér polgármester: Kérem, aki a 4. sz. határozati javaslatot a 
költségvetési irodavezető által javasolt kiegészítéssel elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Könyvtár előirányzat módosítása  
   

337/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárnál 
400e Ft személyi juttatás és 70e Ft munkaadói járulék át-
csoportosításához a dologi kiadások előirányzatának terhé-
re. 
Az előirányzat módosítást a következő költségvetési ren-
deletmódosításban át kell vezetni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 
C s e p r e g  h y     Elemér polgármester: Kérem, aki a 6. sz. határozati javaslatot elő-
terjesztés szerinti tartalommal elfogadja, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. jutalom és számlavezetési díj kifizetéséhez hozzájárulás  
   

338/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit 
Kft. munkavállalói részére 251e Ft jutalom és 5e Ft/fő 
számlavezetési díj kifizetéséhez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 
C s e p r e g  h y     Elemér polgármester: Kérem, aki a 7. sz. határozati javaslatot elő-
terjesztés szerinti tartalommal elfogadja, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Településgazdálkodási Kft. jutalom és számlavezetési díj kifizetéséhez hozzá-

járulás  
   

339/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Településgazdál-
kodási, Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. munkavállalói 
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részére 552e Ft jutalom és 5e Ft/fő számlavezetési díj kifi-
zetéséhez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 
C s e p r e g  h y     Elemér polgármester: Kérem, aki a 9. sz. határozati javaslatot elő-
terjesztés szerinti tartalommal elfogadja, szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Közalkalmazottak és munkatörvénykönyvesek céljuttatása  
 

340/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul az önkormányzatnál foglalkoztatott 
közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá tar-
tozó állományi munkavállalók esetében a szabad bérma-
radvány terhére 392 e Ft személyi juttatás és 69 e Ft mun-
kaadói járulék céljuttatásként történő kifizetéséhez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 
 
C s e p r e g  h y     Elemér polgármester: Javaslom a szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgya-
lását, mely ,,az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítása” tárgyában 
készült. 
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatát ismertet-
ni. 
 
S z é n á s i   István képviselő: A bizottságok együttes ülésen tárgyalták ezt az előter-
jesztést és mindkét bizottság javasolja elfogadni a rendelet-tervezetet.  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Azzal a módosítással, hogy a 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 60.000 Ft cafetéria zárolása megmarad. 
 
Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 

16/2019. (XI. 26.) sz. önkormányzati rendeletet 
 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2018. 
(III. 05.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.  
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési 

koncepciója 
  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Csepreghy Elemér  

  polgármester 
 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Az előterjesztést mindkét önkormányzati bi-
zottság tárgyalta, kérem javaslatát ismertetni. 
 
S z é n á s i   István képviselő: A bizottságok együttes ülésen megtárgyalták az intéz-
mények 2019. évi költségvetésének tervezetét, majd az előterjesztésben írt határozati 
javaslatról pontonként szavaztunk.  
Többségében a bizottságok egyhangú döntéseket hoztak, azonban voltak olyan tételek, 
amelyek eltértek a határozati javaslatban szereplőktől.  
 
(Az együttes bizottsági javaslatokat tartalmazó anyag az előterjesztés mellé csatolva 
van.) 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: A határozati javaslat pontjai közül, amelyeket 
mindkét bizottság egyhangú szavazattal támogatott, egyszerre teszem fel szavazásra, a 
többiről egyenként hoz a Képviselő-testület döntést.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, javaslom a határozati javaslat pontjairól a szavazás meg-
kezdését a bizottsági javaslat alapján.  
 
A 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 30, 31 pontokat a bizottságok egy-
hangúan támogatták, ezért ezekről egyszerre szavazunk. Kérem, aki e pontokkal egyet-
ért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latokat elfogadta.  
 
Javaslom megkezdeni a részszavazásokat.  
 
1.) pont: Települési támogatásra szánt keretösszeg: 
               Rendszeres települési támogatás: 4.500 eFt  
               Rendkívüli települési támogatás: 3.000 eFt   
               Köztemetés: 800 eFt   
               Újszülöttek életkezdési támogatása: 100 eFt 
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
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4.) pont: Települési sportfeladatok megvalósítására 100 eFt-ot javasoltak a bizottságok 
azzal, hogy a különbözetet próbálják meg más forrásból biztosítani.  
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
5.) pont: A civil szervezetek támogatására fedezetet nem biztosít. 
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
  
 
9.) pont: A Polgárőrséggel való együttműködésről kezdeményezzen tárgyalásokat 
az önkormányzat. 
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
10.) pont: A Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egyesülettel való 
együttműködésről kezdeményezzen tárgyalásokat az önkormányzat. 
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
13.) pont: A meglévő szolgáltatási szerződések megtartása mellett a Polgármesteri Hi-
vatal feladatellátásához szükséges szakértői, és egyéb feladatokra a következő keretet 
biztosítja: Közbeszerzési szakértő: 150.000 Ft/év 
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
16. pont: Ennél a pontnál csak a végén, az egyéb döntések részben fogunk szavazni, így 
a sorszámozás változik.  
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20.) pont: A fejlesztési célú tartalék mértéke 26.000 eFt. 
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
22.) pont: Az intézmények beruházásainak, felújításainak meghatározására a következő 
javaslatot teszi:  

A Polgármesteri Hivatal fejlesztéseire 5.480 eFt-ot biztosít. 
A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire, informatikabiztonságra 7.000 
eFt-ot biztosít. 
A Humán Szolgáltató Központ fejlesztéseire 2.839 eFt-ot biztosít. 
A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztéseire 9.250 eFt fedezetet biztosít. 
A Városi Könyvtár fejlesztéseire 4.130 eFt-ot biztosít. 

 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
23.) pont: Önkormányzati fejlesztésekre 10.900 eFt-ot biztosít. 
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
24.) pont: A Képviselő-testület a Négy Évszak Óvodában a 2020/2021-es nevelési év-
ben történő óvodai csoportok számának meghatározására készüljön előterjesztés a 
2020. májusi soros ülésre a beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével. 
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
26.) pont: A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. a 2020. évi végleges üzleti tervét – mely tar-
talmazza a Kft. 2020. évi költségvetését is – a Felügyelő Bizottságok véleményével 
együtt legkésőbb 2020. január 06-ig elfogadásra megküldi a Képviselő-testület részére. 
 
27.) pont: A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. a 2020. évi üzleti tervét – 
mely tartalmazza a Kft. 2020. évi költségvetését is – a Felügyelő Bizottságok vélemé-
nyével együtt legkésőbb 2020. január 06-ig véleményezésre megküldi a Képviselő-
testület részére. 
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Ezekhez a pontokhoz tennék egy olyan kiegészítést, hogy január 6-ig viszont a költség-
vetési iroda részére feltétlen küldje meg, mert nem fogunk tudni előterjesztést készíteni, 
ha megvárjuk a Felügyelő Bizottsági döntést.  
 
S z é n á s i  István képviselő: Ezért ment a vita, hogy adjuk meg a három napot.  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: De a költségvetési irodának viszont tudni kell 
róla, mert nem fogja tudni elkészíteni az előterjesztést. De attól a Felügyelő Bizottság 
tárgyalhatja január 9-ig. 
 
Kérem, aki ezzel a módosítással elfogadja a 28-as és 27-es pontot, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
28.) pont: A Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium feladatellátásának támogatására 684.400 Ft-ot biztosít. 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés feltételeiben történő megállapo-
dásra, és a szerződés aláírására. 
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
29.) pont: A Jövőnk Záloga Alapítvánnyal a tehetség gondozó program feladatainak 
ellátására kötendő megállapodás alapján 500 eFt-ot biztosít. 
Felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás feltételeiben történő 
megállapodásra, és a szerződés aláírására. 
 
S z é n á s i    István képviselő: Az 50 millió Ft-ot csökkenteném 40 millió Ft-ra. Tehát 
javaslom, hogy a költségvetési hiányunkat 40 millió Ft-ban állapítsuk meg.  
 
Z á b r á k   Istvánné képviselő: Az 50 millió Ft-ot sem tudtuk elérni soha.  
 
S z é n á s i    István képviselő: Visszavonom a javaslatomat. Egyet tudni kell, hogy 
települési támogatásra jövő évtől nem nagyon számolok. Nem lesznek 20-30 millió Ft-
ok melyek, beérkeznek önkormányzati forrásba.  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Egyet tudok érteni Képviselő úrral. Az lenne 
a fontos, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy az 50 millió Ft ott van, de a 0-hoz kellene 
közelítsünk. Sajnos ezt az elmúlt 5 évben nem tudtuk ezt elérni. Zárszámadás szintjén 
talán próbáltuk, ott talán közelítettünk.  
 
Z á b r á k     Istvánné képviselő: Úgy gondolom, hogy eddig sem tudtuk az 50 millió 
Ft-ot tartani. Most ha meghagyjuk az 50 millió Ft-ot és a 0-ra törekszünk, az egy na-
gyon jó dolog. De ne szabjunk meg magunknak olyan határt, amit nem fogunk tudni 
teljesíteni.  



 13 

 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Úgy gondolom, hogy a Kormányzat is törek-
szik arra, hogy a rendkívüli települési támogatásokat próbálja akár lejjebb szorítani. De 
ha jogos indokkal keressük a Belügyminisztériumot, akkor úgy gondolom, hogy segít. 
Nálunk van egy jogos indok. A Pannon Lúd Kft. bezárását ahol tudtuk, csak jeleztük. 
Az ígéretek megvannak, többször tárgyaltam már ez ügyben országgyűlési képviselő 
úrral, Belügyminisztérium államtitkáraival, több mindenkivel, az ígéreteket megkaptuk. 
Ma délelőtt beszéltem országgyűlési képviselő úrral, szóba került ez a kérdés is, ma is 
bíztató választ kaptam, illetve az utat elmondta, hogy még mit próbáljunk meg és hogy 
ő mit tud ebben segíteni. Nekünk önerőből kellene megpróbálnunk eljutni addig, hogy a 
hiány a lehető legkisebb legyen.  
 
Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A cél az lenne mindig, 
hogy a működés tekintetében a költségvetési bevételek meghaladják a költségvetési ki-
adásokat, de ezt évek óta nem sikerül ezzel a fenntartott intézményrendszerrel, az ellá-
tott feladatokkal és az ehhez kapcsolt személyi állománnyal, illetve a meghatározott fel-
adatokkal megvalósítani. Nekem, pénzügyi vezetőként könnyebb dolgom lenne, ha nul-
lás lenne a költségvetésünk, hiszen biztos lehetnék benne, hogy a bevételek fedezik az 
évi kiadásokat és az átmeneti likviditási problémákat kezelhetnénk egy likvidhitellel. 
Viszont azt is látom évek óta, hogy ha nem nyúlunk semmihez, akkor nem változik 
semmi. Igazából azt kell eldönteni, hogy akarunk-e leadni bizonyos feladatainkból, az 
ellátás színvonalából vagy esetleg vannak többletbevételek, hogy erre milyen lehetősé-
gek vannak. Mindig nyitottan fogadtam bármit is. Egyenlőre azért javasolnám ennek az 
50 millió Ft-nak a megtartását, mert ez még most csak egy viszonyítási alap lesz a janu-
árban bejövő költségvetési rendelet-tervezetünkhöz, ami még nyilvánvalóan nem lesz 
elfogadva, ugyanis már most látszódik a kialakult helyzetből illetve a várható normatív 
állami támogatásainkból, hogy megfogja haladni a tavalyi szintet és az 50 millió Ft-ot 
is. Majd igazából januárban jön el az idő, mikor beállítjuk ennek a különbözetnek a 
mértékét. Én is szeretném, hogy olyan optimális szintre lehetne ezt beállítani, amit va-
lamilyen módon ezt a bevételt be tudjuk hozni a rendszerbe. 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Az egyébként elébb-utóbb meg kell, hogy 
jelenjen a város költségvetésében azok a korábbi illetve jelenlegi, folyamatban lévő fej-
lesztések, mint például a napelemes beruházások, energetikai felújítások, korszerűsíté-
sek, közvilágítás LED-es mivoltából adódó megtakarítások. Nincs még az a jelentős 
múlt a fejlesztések kapcsán, hogy most ezt már megtapasztaljuk. Bizottsági ülésen is 
elmondtam a Vis Medica Kft. napelemes rendszerével kapcsolatban, ha jól emlékszem 
nagyságrendileg 4,5 millió Ft környékén tartunk megtakarításban. Szinte az összes in-
tézményünkön van napelem, melyeket most újítunk fel. A Könyvtárnál most egy új fű-
tési rendszer is beüzemelésre kerül, hőszivattyút kap, mely eddig a leggazdaságosabb. 
Ezeknek előbb utóbb kell, hogy látszatja legyen a költségvetésben is. Ez az év az, ami a 
legrosszabb, mert a Pannon Lúd Kft. bezárása miatt most érezzük annak a hatását, hogy 
már nem jön iparűzési adó, de még a 2018. évi számadataink nagyon jók. A vállalkozá-
soknál az adóbevallási rendszer, hogy a 2018-as évről a 2019. májusig, a 2019-es évről 
a 2020. májusig adnak bevallás. Tehát 2020. május után már fog látszani a városi szá-
mokban a 2019. évi kiesés. Remélem olyan szinten átmeneti dolog, hogy az állami 
normatíva kapcsán bízok benne, hogy a 2021-es év egy kicsit jobb lehet.  
 
S z é n á s i     István képviselő: Minél jobb a saját bevétel, annál kevesebb összeg ér-
kezik az államtól. A tavalyi évet veszi figyelembe, tehát rosszabbul kapjuk meg az ál-
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lami normatívákat, mint amit kellene az idén, mert nincs Pannon Lúd Kft., és ez csak 
2021-ben fog érződni.  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: A következő költségvetés tárgyalásakor ki-
alakulnak a dolgok. Azzal egyetértek Képviselő úrral, hogy egy kicsit mértékletesebbek 
kell, hogy legyünk, mint a korábbi években voltunk. Ezt úgy gondolom, hogy mindenki 
érzi, és ez látszódott a bizottsági ülésen, hogy már ott is érezte mindenki. Az érzelmi 
részéig senki nem ment el, de megfogalmazódott, hogy inkább az egyéb kiadásokkal 
próbáljuk meg csökkenteni, mint hogy személyi kérdésekben kelljen döntenünk. Javas-
lom, hogy maradjunk az 50 millió Ft-nál. 
 
A 32-as pontnál javaslom, hogy már egyesével minden egyéb felvetődött javaslatról 
külön-külön szavazzunk.  
 
A bizottságok első javaslata, hogy azon önkormányzati intézmények esetében ahol a 
kereset kiegészítés nem tervezhető, a bértömeget alapul véve 2% céljuttatás tervezhető. 
Azon intézmények esetében ahol törvény szerinti kereset kiegészítés tervezhető, ott a 
kereset kiegészítéssel nem érintett bértömeg 2%-a céljuttatás címén tervezhető.  
 
Tehát próbáljuk az igazságosság elvét követni, és minden egyes intézménynél ugyanezt 
a 2%-os pluszt juttatást fenntartani. 
 
Van-e valakinek más javaslat?  
Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, aki a bizottságok által javasolt 33. ponttal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
33.) pont: A Humán Szolgáltató Központ költségvetésében kerüljön betervezésre külön 
kimutatható módon az idősek nappali ellátása területen a Táncsics u. 19. szám alatt lévő 
feladatellátás teljes költsége. 
 
Megvalósult egy beruházás, de május 31-ig kell a működési engedélyt megszerezni. 
Úgy gondolom, hogy 2-3 hónapos hosszabbítás lehetősége rendelkezésünkre áll, de biz-
tos, hogy augusztus végétől kezdődően üzemeltetni, működtetni kell ezt a telephelyet is, 
ezért került ide. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Nem a teljes éves költsége, hanem a 4-5 hónap költ-
sége.  
 
G y ö m b é r   Ferenc képviselő: Javasolni tudnám, hogy szeptemberre tervezzük a 
költségvetést, pont amiatt, mert a Konyha felújítása is akkor lesz, és az is akkor kezd el 
majd dolgozni.  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Még folytatjuk az egyeztetéseket Sóki Zoltán 
műszaki irodavezetővel, mert mi úgy szeretnénk, hogy a nyári szünetre tervezni a kony-
ha felújítást. A projekt megvalósítása kapcsán működési engedély kötelezettségünk van 
május 31-ig. Most még az óvoda benne van ebben az épületben. Ha minden jól megy, 
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akkor a reformátuskovácsházi óvoda készen lesz május végéig, a gyermekek vissza tud-
nak költözni.  
 
Kérem, aki a 34. ponttal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
34.) pont: Bankszámla vezetés költségtérítésének címén időarányosan bruttó 5.000 
Ft/fő/év összeg tervezhető.  
 
Kérem, aki a 35. ponttal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
35.) pont: A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2020. évi létszámgazdálko-
dásának lehetőségeiről a Kft. által készüljön javaslat a decemberi soros ülésre. 
 
Úgy gondoljuk, hogy egy lényeges támogatási igény fog felmerülni az elmúlt évben al-
kalmazott plusz foglalkoztatás pályázatos lejárta miatt. Ezért erről mindenképpen sze-
retnénk egy javaslatot konkrétan kidolgozva.  
 
Kérem, aki a 36. ponttal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
36.) pont: Azon intézmények esetében, ahol az épületen energiakorszerűsítés került 
végrehajtásra, az energia költségek ennek figyelembe vételével kerüljenek megtervezés-
re. 
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
A l b e r t u s    László alpolgármester: A Táncsics u. 19. sz. ingatlannál merült fel, 
hogy visszavásárlásra van-e lehetőség ezeknél az intézményeknél, ahol új bekötések 
vannak és új napelemek kerültek?  
 
S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Éves elszámolással fog működni minden nap-
elemes rendszer, csak így jóval alacsonyabb, a piaci ár jóval alacsonyabban veszi a 
többletáramot vissza a DÉMÁSZ. Ha jól tudom 14 Ft/KW körül a 38 Ft/KW-tal szem-
ben. De el fogja tudni számolni. Lehet egy kicsit többet termelni.  
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Azért jó ez az éves elszámolás, mert így az 
időszakos csúcs termelését a napelem rendszernek egy kevésbé magas csúcstermeléses 
többlet energiafogyasztásnál figyelembe veszi, mert évente számolunk el. Egy nyári 
többlettermelést egy téli hónapba is be fogunk tudni számolni.  
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Kérem, aki a bizottságok által javasolt 37. ponttal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
37.) pont: Az orvosi ügyeleti ellátásról készüljön javaslat fejkvóta emelés mellett 4000 
Ft orvosi, és 1.500 Ft gépkocsivezető óradíjjal számolva. 
 
Tanácsnok asszonnyal arra a megállapításra jutottunk, hogy a decemberi testületi ülésre 
készítenénk egy előterjesztést, megvizsgálva az összes körülményt és a lehetőséget, és 
több alternatívát letennénk az asztalra ebben a témakörben, akkor tudna a testület végle-
ges álláspontra helyezkedni a kérdésben. Konkrétan nem is akarom megemlíteni az el-
hangzott javaslatokat. Ami miatt a javaslat megszületett a jelenlegi magas színvonalú 
ügyeleti ellátás érdekében a dolgozók helyben tartása és ennek a magas színvonalnak a 
biztosítása.  
 
D r. G y u r k ó-Rigler Magda képviselő: Tegnap a Főtanácsos asszonnyal ki is szá-
moltuk, hogy mennyibe kerülne az én javaslatom. Sajnos egy olyan képtelen összeg jött 
ki, amit nem biztos, hogy a környező községek és városok tudnak uralni. Az én szívem 
nagyon fáj, amikor erről beszélek. Megállapodtunk, hogy hárman fogunk leülni és átbe-
széljük az egészet. Inkább az orvosoknak a pénzén szeretnénk szűkíteni, vagy nem 
emelni, de a szakdolgozók bérét nagyon szeretném ha megemelnénk, pontosan azért, 
hogy megtartsuk őket. Azt ne felejtsük el, hogy ez nekik nem kötelező, csak az orvo-
soknak. Remélem, hogy a jövő év, ami a Pannon Lúd Kft. miatt van, nem egy 7 szűk 
esztendőnek az első éve. Azt is szeretném elmondani, hogy ez mindenkinek kötelező 
alapfeladata, szeretnénk, hogy akár Battonya, akár Nagybánhegyes és mindenki megér-
tené. Szeretném, ha egy vészforgatókönyvet is kidolgoznánk arra az esetre, ha itt bárme-
lyikünkkel történik valami, akkor legyen olyan orvos, akit el lehet ide hívni és megfele-
lő összegért eljöjjön és segítsen nekünk.  
 
S z é n á s i     István képviselő: Amit Tanácsnok asszony beterjesztett, azt mi nem el-
fogadtuk, hanem tovább építésre adtuk, hogy kerüljön kidolgozásra. Nyilván, hogy tá-
mogatni szeretnénk ezt a törekvést.  
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Azt tudom ígérni, hogy a decemberi testületi 
ülésre ezt megvizsgáljuk és ide kerül a testület elé egy döntési javaslattal.  
 
Kérem, aki egyetért a bizottságok által javasolt és általam kiegészített 38. ponttal, sza-
vazza meg. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
38.) pont: Bérlakások lakbérének mértékén nem kíván változtatni. Közterület használati 
díjak mértékén nem kíván változtatni. 
 
Kérem, aki a bizottságok által javasolt 39. ponttal egyetért, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
39.) pont: Azon civil szervezetek esetében, melyek az önkormányzattal kívánnak 
együttműködni nyertes LEADER pályázataik megvalósításában nyújtsanak be kérelmet 
2019. december 15-ig. A benyújtott kérelmek elbírálása a januári soros ülésen történjen 
meg.  
 
Korábban a testület olyan véleményre helyezkedett ebben a kérdésben, hogy aki 
együttműködik az önkormányzattal, azoknak megpróbálunk segíteni. Jelenleg olyan in-
formációink vannak, hogy ez Mezőkovácsházát érintően igen jelentős összeg a civil 
szervezetek vonatkozásában. Viszont ha jól tudom a mai napig talán három civil szerve-
zet kereste meg csak az önkormányzatot annak ellenére, hogy Civil Kerekasztal Fóru-
maink mindig elmondtuk.  
A javaslatot kiegészíteném azzal, hogy a felhívás jelenleg meg akár a város facebookján 
vagy a városi honlapon, vagy közvetlenül értesítsük ki őket.  
 
Kérem, aki a bizottságok által javasolt 40. ponttal egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
 
40.) pont: Az ICON Motoros Egyesület által megrendezendő motoros találkozó lebo-
nyolításához 1.000 eFt-tal járul hozzá. 
 
Ma délelőtt megkeresett a Motoros Egyesület, 1,5 millió Ft-ot kérnének azzal, hogy 
emelik a jegyárat. Elmondtam nekik, amit nekem Kálmán András képviselő úr elmon-
dott a bizottsági ülésen, hogy a pályázati helyszín megjelölése Mezőkovácsháza. Erre 
azt a választ adták, hogy ők már megkeresték Kálmán Andrást abban az ügyben, hogy 
ezt lehet-e módosítani. Megkapták a választ, hogy igen, lehet. Azt a véleményt, amit a 
bizottsági ülésen tolmácsoltam felétek, hogy nem tudják a nyertes pályázatot máshova 
vinni, Kálmán András megerősítette feléjük, hogy tudják.  
Most ott tartunk, hogy a bizottsági ülésen általam előterjesztett 1 millió Ft-tal szemben a 
mai napon 1,5 millió Ft-os igényt terjesztettek elő. Továbbra is azzal, hogy 
Mezőkovácsházán szeretnék megrendezni, hajlandóak a hosszabb távú együttműködés-
re, és a terület bérletére vonatkozóan az ital és étel szolgáltatások kapcsán akár nagyobb 
hozzájárulást is hajlandóak fizetni, de ez egy későbbi megállapodásnak a része kell, 
hogy legyen. Most azért fontos nekik az önkormányzat által nyújtott támogatás, hogy az 
együttesek kapcsán az elő tárgyalásokat el tudják kezdeni. Annyit ígértem, hogy ezt el 
fogom mondani testületi ülésen. Talán abba az irányba elmehetnénk, hogy az 1,5 millió 
Ft is lehetséges, de tegyük meg azokat a kitételeket, melyek a bizottsági ülésen elhang-
zottak. Gondolok itt a büfészolgáltatás kapcsán, valamint az ételszolgáltatás kapcsán. 
Korábbi bizottsági ülésen is megemlítettem, hogy a fürdő területén jelenleg a Motoros 
Találkozón megjelenő vendégek számára kevés az a mosdó, fürdő és WC, amit ott meg-
található. Ezért mobil WC-vel kell, hogy ellássák az ott megjelenteket. Ha ebben tudunk 
együttműködni és ezt nem nekik kell finanszírozni, akkor nyilván el tudnak tekinteni 
ettől a plusz összegtől. Illetve amennyiben a pályázat nyer, akkor a pluszforrásra nem 
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tartanának igényt. Egyenlőre nem tudják, hogy a benyújtott pályázatuk nyerni fog-e. 
Ennyi volt, amit nekem elmondtak.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z é n á s i    István képviselő: Van-e arra lehetőségünk, hogy belenézzünk az elszá-
molásukba? Támogatom az összeget, de kérném a teljes elszámolás kimutatását nyere-
ség, vagy veszteség címén.  
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Akár mondhatjuk azt, hogy igen adunk 1,5 
millió Ft-ot azzal a feltétellel, hogy amennyiben a rendezvény végelszámolásaként gya-
korlatilag haszon keletkezik az egyesületnek, akkor azzal csökkentsük a hozzájárulás 
mértékét. Valamint még azt is mondatjuk, hogy kérünk a végén egy valamilyen költ-
ségkimutatást, hogy ez mennyibe került stb.  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Úgy gondolom, hogy 1 millió Ft támogatást adnék, 
azokkal a kitételekkel, melyet Polgármester úr elmondott, valamint 3 évig minden év-
ben kapják meg, de akkor 3 évig Mezőkovácsházán kell, hogy tartsák ezt a találkozót.  
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Ilyenkor a te véleményeddel is egyet kell érte-
ni.  
 
Z a l a i     Csaba képviselő: Úgy gondolom, ha még emelni akarja a bevételeket a jegy-
eladásból származó bevétellel, akkor a helyi lakosoknak valami kedvezményt biztosít-
son, hogy ne az emelt összegű jegyet vásárolják meg.  
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Ha térségi rendezvény, és a helyi lakosok igé-
nyeinek próbálunk megfelelni, akkor úgy gondolom, hogy mivel ez egy Egyesület, tehát 
ők nem kötelesek a térségi lakosok igényeinek és semmi másnak megfelelni. Ők valamit 
elkezdtek, közösen velünk. Az első évben volt 700-800 fő körüli fizető vendégük. A 
tavalyi rendezvényen voltak körülbelül 1200 fő fizető vendég és volt még 200 fő körüli 
vendég, akik meghívás alapján voltak jelen, tehát nem fizető vendégek. Hozzá tették, 
hogy nem szeretnék a színvonalat lejjebb vinni. Mezőkovácsházán az összes városi ren-
dezvényen nagyon régen voltak olyan „nagy nevű együttesek”, mint akik megjelennek 
ezen a Motoros találkozón. Nagyságrendeket, hogy érzékeltessem kicsit, a Kovácsházi 
Napokhoz aláírok egy szerződést egy-egy zeneszolgáltató kapcsán, akkor az nagyság-
rendileg pár 100.000 Ft és elmegy 800.000 Ft-ig. Itt az együttes, akit az idei évben ter-
veznek nagyságrendileg 2 millió Ft. Mind e mellett az Egyesület és az Egyesület segítői 
társadalmi munkában innen és onnan kérve színpadot állítanak, sátrat hoznak és hasz-
nálják a fürdő területét. Elmondtam a bizottsági ülésen az orosházi ajánlatot, amit kap-
tak. A Mezőkovácsházával megegyező méretű, vagy kisebb települések vonatkozásában 
kevés helyen találtok ilyen komoly rendezvényt, ilyen fellépőkkel. E mellett elhanya-
golható a fürdő fesztivál is. Személy szerint nem szeretném, ha ez megszűnne 
Mezőkovácsházán. Ők úgy jöttek ide, hogy összeszámolták a költségeiket, végig kér-
dezték az előző kérésükhöz képest mindenkit, úgy kalkulálják, hogy amennyiben a pá-
lyázatuk nem nyer, akkor nem tudják ennyiből megfinanszírozni, amit ők tudnak erre 
biztosítani, ezért kértek többet. Egyet tudni kell, hogy ez nem lehet egy nonprofit vál-
lalkozás, egy ilyet megszervezni. Azzal egyetértek, hogy azért ne adjunk támogatást, 
hogy nekik ott haszon képződjön.  
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Mutassák be a költségeket, és amennyiben a büfé és az étkezési szolgáltatások kapcsán 
tudunk ebből lehető legnagyobb részt megspórolni, akkor úgy gondolom, hogy Albertus 
László alpolgármester úrral vállaljuk.  
 
G y ö m b é r     Ferenc képviselő: Az merült fel bennem kérdésként, hogy ez a pályá-
zati rész amit most kapnak, az eddig is megvolt? 
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Ezt minden évben meg kell pályázniuk.  
 
K á l m á n    András képviselő: Most jelenleg három projektjük van elbírálás alatt. Mi 
nem emeltük a díjainkat. Úgy gondolom, hogy a helyszínváltoztatás maradjon meg így, 
hogy ha 1,5 millió Ft-ról beszélünk, mert ez elég komoly támogatás egy ilyen rendez-
vényre. Nem tudom, hogy milyenek lesznek a jegyárak, de túl sok mezőkovácsházi nem 
fog kimenni a találkozóra.  
Maga a pályázat úgy lett összerakva, hogy művészeti, előadói díjakat nem tudok elszá-
molni, de viszont minden egyéb tételt igen. Amennyiben nyer a pályázat, akkor maxi-
mum 1 millió Ft-ot javaslok. Ha pedig nem nyer, akkor maximum 1,5 millió Ft. De a 
helyszínen akkor nem fognak változtatni.  
Azt külön megfogom beszélni a Kistérségi Társulás elnökével, hogy mi is vizsgáljuk 
felül ezeknek az írási díjaknak az összegét, valamint a sikerdíjakat. Valamilyen szinten 
és is zsarolásnak érzem, mindig mi fizetjük ki a legdrágább előadókat. Megnéztem az 
ICON Motoros Egyesületnek a beszámolóit. Az utolsó évét 1,7 millió Ft-os bevétellel 
zárta. Véleményem szerint meg tudnák ezt finanszírozni.  
Elfogadom azt, amit Polgármester úr mondott azzal a módosítással, hogy amennyiben a 
pályázat nyer maximum 1 millió Ft támogatást adjunk, amennyiben nem nyer, akkor 1,5 
millió Ft-ot és a helyszínen nem módosítanak.  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Ezt még kiegészíteném azzal, hogy 3 éves 
lehetőség, és amit Szénási István képviselő úr mondott, hogy mind a két esetben, a 1 
millió Ft esetében is és a 1,5 millió Ft esetében lássunk kimutatást, hogyan valósult 
meg.  
 
A l b e r t u s   László alpolgármester: Ha támogatást adunk egy egyesületnek, akkor mi 
mint önkormányzat kérhetjük-e hogy az egész rendezvényre rálássunk-e és tudjuk azt a 
bevételeket, és kiadásokat melyek ott keletkeznek? 
Elhangzott az első megbeszélésen, hogy nem használjuk ki a marketing részét ennek a 
dolognak. Nem tudunk odaadni egy szóró lapot, nem tudjuk odaadni azt, hogy vannak 
vendégházak és különböző szolgáltatások Mezőkovácsházán. Úgy tudom, hogy sáto-
roznak is illetve a kempinget használják. Ebben az esetben az idegenforgalmi adó befo-
lyik? 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Konkrétan elhangzott a legelső beszélgetésen, 
hogy ők három éve kérik azt, hogy a jegy mellé tudjanak odatenni egy mezőkovácsházi 
fürdővel, egyebekkel kapcsolatos kis tájékoztató anyagot. Ez nem készült el a három 
évben egyszer sem. Ezt nem tudtuk prezentálni. Ők egyébként ebben partnerek az első 
évtől kezdve, de egyszerűen semmivel nem tudtunk szolgálni eddig.  
 
G y ö m b é r   Ferenc képviselő: A kempingnél nem lehetne mobil házakat behozni és 
meghirdetni, hogy ne sátorban legyenek arra az időszakra? 
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S z é n á s i   István képviselő: Nagyon sokba kerülne. 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: A házakat ki szokták ilyenkor venni? 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Ezt meg lehet vizsgálni, hogyan tudnák a 
szállásszolgáltatást szélesebb körben népszerűsíteni.  
 
Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az idegenforgalmi adó-
val kapcsolatosan az Ügyvezető asszony fog tudni választ adni, hiszen nekik kell be-
szedni ezeket a bevételeket. Ha támogatást nyújtunk azt gondolom, hogy ott is be lehet 
kérni egy költségvetés-tervezetet és meghatározni azt, hogy ennek a rendezvénynek 
hány %-át biztosítjuk. A támogatásáról, mivel költségvetési pénzről beszélünk ezért el 
kell neki számolnia. Ha együttműködési megállapodás keretében látjuk el, úgy adjuk a 
pénzt, ugyanez a helyzet, csak akkor más a két szervezetnek a felelősségvállalási rend-
szere. Tulajdonképpen ezért szoktunk a támogatás mellett maradni, hogy a szervezés, a 
felelősség az ő körükben maradjon.  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Ha ez a valamiféle ételszolgáltatás lehetősé-
gének a biztosítása itt marad, legalább is az abból származó bevétel, akkor szerintem ezt 
a különbözetet azzal, amit Kálmán András képviselő úr mondott, akkor még lehet, hogy 
a tavalyi támogatás mértékénél is kevesebb lehet a végelszámolás összege.  
A mai beszélgetésből azt éreztem, hogy ők úgy kalkulálnak, hogy amennyiben nem si-
kerül a pályázat, akkor is valahogy meg kell, hogy valósítsák ez a kiinduló alap. Ezért 
jöttek ezzel az igénnyel. A jegyár bevétel növelésére nem jelentős, amit nekem elmond-
tak. Ha jól emlékszem a tavalyi évben 2.000 Ft volt egy jegy a Kárpátia koncertre. 
 
Javaslatként az született, hogy 1,5 millió Ft azzal, hogy amennyiben nyer a pályázat ak-
kor csak 1 millió Ft, és egyébként valamilyen szinten mutassák be a rendezvény költsé-
geit. Ha ez nyereséges, akkor nem biztosítjuk a nyereség összegének a finanszírozását. 
Azzal, hogy az étkezési szolgáltatások lehetősége továbbra is maradjon nálunk. Továb-
bá 3 éven keresztül nálunk kell ezt a találkozót lebonyolítaniuk.  
 
Kérem, aki a bizottságok által javasolt és az általam tett kiegészítéssel a 39. ponttal 
egyetért, szavazza meg.  

 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javas-
latot elfogadta. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 
A Képviselő-testület a fenti részszavazások eredményeként az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Költségvetési rendelet-tervezet készítéséhez szempontok meghatározása 
 

341/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet elké-
szítéséhez az alábbi szempontokat határozza meg: 
 
1.) Települési támogatásra szánt keretösszeg: 
       Rendszeres települési támogatás: 4.500 eFt  



 21 

       Rendkívüli települési támogatás: 3.000 eFt   
       Köztemetés: 800 eFt   
       Újszülöttek életkezdési támogatása: 100 eFt 
 
2.) Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által 

elfogadott 2020. évi Rendezvényterv alapján nemzeti 
és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 
10.000 eFt-ot biztosít.  

 
3.) Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval 

kapcsolatos feladatokra 3.300 eFt, 
 
4.) Települési sportfeladatok megvalósítására 100 eFt-ot 

biztosít. 
 
5.) A civil szervezetek támogatására fedezetet nem 

biztosít. 
 

6.) Az Egyházak támogatására fedezetet nem biztosít.  
 

7.) A Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 
fedezetet nem biztosít. 

 
8.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 

fedezetet nem biztosít. 
 
9.) A Polgárőrséggel való együttműködésről 

kezdeményezzen tárgyalásokat az önkormányzat. 
 
10.) A Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség 

Egyesülettel való együttműködésről 
kezdeményezzen tárgyalásokat az önkormányzat. 

 
11.) Az MTE-nek a 2020. évi működésre átadott 

pénzeszköz összege 1.000 eFt. A Sportpálya 
működtetésére betervezett összeg 1.295 eFt. 

 
12.) A strand és kemping működtetésére a következő 

javaslatot teszi: A Borostyán Strandfürdő és Kemping 
2020. évi működtetésére a Kalocsa Róza Nonprofit 
Kft-nek átadott működési célú pénzeszköz 10.500 eFt-
ot biztosít. 

 
13.) A meglévő szolgáltatási szerződések megtartása 

mellett a Polgármesteri Hivatal feladatellátásához 
szükséges szakértői, és egyéb feladatokra a következő 
keretet biztosítja:  
Közbeszerzési szakértő: 150.000 Ft/év 
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14.) A közalkalmazottak kedvezményes adóköteles 
juttatásaira fedezetet nem biztosít. 

 
15.) Az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb 

végrehajtása érdekében meghozott szervezeti 
intézkedések: A negatív költségvetési egyenleg 
csökkentése érdekében továbbra is javaslom, hogy a 
megüresedett álláshelyek betöltése csak Képviselő-
testületi engedéllyel legyen betölthető. 

 
16.) A köztisztviselők Caffetéria juttatásának mértéke 

200.000 Ft/fő.  
 

17.) A képviselői tiszteletdíjak a 2019. évi szinten 
kerüljenek megtervezésre. 

 
18.) .A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. működését 15.000 

eFt-tal támogatja.  
 
19.) Az általános célú tartalék mértéke 7.000 eFt.  
 
20.) A fejlesztési célú tartalék mértéke 26.000 eFt.  
 
21.) Az intézmények költségvetésében a dologi kiadások 

tervezése a 2019. évi bázis szintjén valósuljon meg. 
Az áfa 27 %-kal kerül megtervezésre.  

 
22.) Az intézmények beruházásainak, felújításainak 

meghatározására a következő javaslatot teszi:  
A Polgármesteri Hivatal fejlesztéseire 5.480 eFt-ot 
biztosít. 
A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire, 
informatikabiztonságra 7.000 eFt-ot biztosít. 
A Humán Szolgáltató Központ fejlesztéseire 2.839 
eFt-ot biztosít. 
A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztéseire 
9.250 eFt fedezetet biztosít. 
A Városi Könyvtár fejlesztéseire 4.130 eFt-ot biztosít. 

 
23.) Önkormányzati fejlesztésekre 10.900 eFt-ot biztosít. 
 
24.) A Képviselő-testület a Négy Évszak Óvodában a 

2020/2021-es nevelési évben történő óvodai 
csoportok számának meghatározására készüljön 
előterjesztés a 2020. májusi soros ülésre a 
beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével. 

 
25.) A Mezőkovácsházi Városi Könyvtárban 2019. 

december 01-től 1 fő részére havi bruttó 30.000 Ft + 
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járulék munkáltatói döntésen alapuló 
illetménykiegészítésről dönt. 

 
26.) A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. a 2020. évi végleges 

üzleti tervét – mely tartalmazza a Kft. 2020. évi 
költségvetését is – a Felügyelő Bizottságok 
véleményével együtt legkésőbb 2020. január 06-ig 
elfogadásra megküldi a Képviselő-testület részére. 

 
27.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. a 

2020. évi üzleti tervét – mely tartalmazza a Kft. 2020. 
évi költségvetését is – a Felügyelő Bizottságok 
véleményével együtt legkésőbb 2020. január 06-ig 
véleményezésre megküldi a Képviselő-testület részére 

 
28.) A Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, 

Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
feladatellátásának támogatására 684.400 Ft-ot 
biztosít. 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
feltételeiben történő megállapodásra, és a szerződés 
aláírására. 
 

29.) A Jövőnk Záloga Alapítvánnyal a tehetség gondozó 
program feladatainak ellátására kötendő megállapodás 
alapján 500 eFt-ot biztosít. 
Felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési 
megállapodás feltételeiben történő megállapodásra, és 
a szerződés aláírására. 

 
30.) Az intézmények közfoglalkoztatási kiadásaikat a 

pályázati kiírás szerinti legelőnyösebb módon 
tervezzék meg. 

 
31.) A tervezett bevételek és kiadások negatív 

különbözetére 50.000 eFt-nál nagyobb mértékű 
rendkívüli költségvetési támogatás nem tervezhető. 

 
32.) A gazdaságos eredményes működés érdekében hozott 

egyéb döntések: Azon önkormányzati intézmények 
esetében ahol a keresetkiegészítés nem tervezhető, 
a bértömeget alapul véve 2% céljuttatás tervezhe-
tő. Azon intézmények esetében ahol törvény szerin-
ti keresetkiegészítés tervezhető, ott a kereset kiegé-
szítéssel nem érintett bértömeg 2%-a céljuttatás 
címén tervezhető.  

 
33.) A Humán Szolgáltató Központ költségvetésében 

kerüljön betervezésre külön kimutatható módon 
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az idősek nappali ellátása területen a Táncsics u. 
19. szám alatt lévő feladatellátás teljes költsége. 

 
34.) Bankszámla vezetés költségtérítésének címén idő-

arányosan bruttó 5.000 Ft/fő/év összeg tervezhető. 
 

35.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
2020. évi létszámgazdálkodásának lehetőségeiről a 
Kft. által készüljön javaslat a decemberi soros 
ülésre. 

 
36.) Azon intézmények esetében, ahol az épületen 

energiakorszerűsítés került végrehajtásra, az 
energia költségek ennek figyelembe vételével 
kerüljenek megtervezésre. 

 
37.) Az orvosi ügyeleti ellátásról a decemberi soros 

ülésre készüljön javaslat fejkvóta emelés mellett 
4000 Ft orvosi, és 1.500 Ft gépkocsivezető óradíjjal 
számolva. 

 
38.) Bérlakások lakbérének mértékén nem kíván 

változtatni. Közterület használati díjak mértékén 
nem kíván változtatni. 

 
39.) Azon civil szervezetek esetében, melyek az 

önkormányzattal kívánnak együttműködni nyertes 
LEADER pályázataik megvalósításában 
nyújtsanak be kérelmet 2019. december 15-ig. A 
benyújtott kérelmek elbírálása a januári soros 
ülésen történjen meg. 

 
40.) Az ICON Motoros Egyesület által megrendezendő 

motoros találkozó lebonyolításához 1.500 eFt-tal 
járul hozzá. Nyertes pályázat esetén a támogatás 
összege 1.000 eFt.  

 
Határidő: a költségvetés tervezésére azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Javaslom a 2. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely ,,a vagyonrendelet módosítása” tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni. 
 
S z é n á s i    István képviselő: A bizottságok együttes ülésen tárgyalták ezt az előter-
jesztést. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság valamint az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  



 25 

 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
 

17/2019. (XI. 26.) sz. önkormányzati rendeletet 
 

az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szó-
ló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet módosí-
tásáról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.  

 
 
C s e p r e g  h y     Elemér polgármester: A 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely ,,a Mezőkovácsházi városi rendezvények” tárgyában készült. 
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismer-
tetni. 
 
S z é n á s i    István képviselő: A bizottságok együttes ülésen tárgyalták ezt az előter-
jesztést. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság valamint az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az elő-
terjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Kovácsházi Napok, Fürdőfesztivál támogatása  

 
342/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy 3.000e Ft összeget a 2020. évi 
Kovácsházi Napok programsorozat, 1.000e Ft összeget a 
2020. évi Fürdőfesztivál szervezésére fordít, melynek fe-
dezete a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás. A 
tárgyévben felhasznált összeg a 2020. évi rendezvényterv 
költségvetését csökkenti.  

 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
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C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely ,,vízvédelmi bírság megfizetésére fedezet biztosításáról” tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismer-
tetni. 
 
S z é n á s i    István képviselő: Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az elő-
terjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Vízvédelmi bírság megfizetése  

 
343/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Ha-
tósági Osztálya által kiszabott 200.000.- Ft összegű vízvé-
delmi bírság megfizetésére fedezetet biztosít az általános 
célú tartalék terhére.  
 
Határidő: Kft. bírság megfizetésére: határozat szerint, 

egyebekben értelem szerint  
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

                           Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: A 6. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely ,,belterületi kertek haszonbérlete” tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismer-
tetni. 
 
S z é n á s i    István képviselő: Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Úgy emlékszem, hogy tárgyaltál az úrral. 
Nem kívánja megvásárolni a telket? 
 
S z é n á s i    István képviselő: 150.000 Ft-ot ajánlott fel a telek megvételéért. 300.000 
Ft-ért tartjuk nyilván. A tárgyalások abba maradtak, mert korábbi polgármester úr 
300.000 Ft alatt nem kívánta értékesíteni.  
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C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Javaslom, hogy Szánási István képviselő úr 
ismételten keresse fel az urat, hogy adjon be számunkra egy árajánlatát, mert ha nem 
művelné, gazos lenne az egész telek.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazza 
meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Kovács Sándor kertbérlete 

 
344/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jelen határozatával arról dönt, hogy 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában lé-
vő, 5800 Mezőkovácsháza, Kodály u. 69. szám alatti un. 
„kivett lakóház, udvar” művelési ágú ingatlanból 1100 m2 
kert-részletet Kovács Sándor (5811 Végegyháza, Arany 
János u. 15. sz.) részére 2019. október 1. napjától határo-
zott, 5 éves időtartamra haszonbérbe adja. A Képviselő-
testület a bérleti díjat 10,-Ft/m2/év+Áfa összegben hatá-
rozza meg, mely évente emelkedik a KSH által közzé tett 
előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével. 
  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: haszonbérleti szerződés aláírása azonnal  
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester  

 
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, 
mely ,,a helyi adó rendelet módosítása” tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni. 
 
S z é n á s i    István képviselő: A bizottságok együttes ülésen tárgyalták ezt az előter-
jesztést. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság valamint az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megal-
kotta a (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
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18/2019. (XI. 26.) sz. önkormányzati rendeletet 
 

a helyi adókról szóló 23/2010. (XI. 30.) sz. önkormányzati 
rendelet módosításáról.  
 
A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.  

 
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: A 8. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, 
mely ,,kártérítések megfizetése” tárgyában készült.  
 
Két mezőkovácsházi lakos fordult kártérítési összeggel az önkormányzat fel. Az egyik 
autót érintő káresemény, a másik is egy autót érint fűnyírás kapcsán okozott kárról van 
szó.  
Az előterjesztést tárgyalta mindkét önkormányzati bizottság, kérem javaslatukat ismer-
tetni.  
 
S z é n á s i   István képviselő: Az 1. sz. határozati javaslatot a Pénzügyi és Városfej-
lesztési Bizottság 2 igen, 3 nem szavazattal nem javasolja elfogadni.  
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság pedig 1 igen, 1 tartózkodás és 1 nem sza-
vazattal szintén nem javasolja elfogadni.  
 
A 2. sz. határozati javaslatot a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság szintén nem java-
solja elfogadni. Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság viszont 3 igen szavazat-
tal javasolja elfogadni a 2. sz. határozati javaslatot.  
Ennek az érdekessége, hogy Mezőkovácsházán történtek ilyen kifizetések, csak azok 
nem kerültek a testület elé. Tehát nem tudom megmondani, hogy ez most tulajdonkép-
pen miért is került ide.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Tudomásom van róla, hogy ez ügyben Bagdi Ügyvéd 
úrral egyeztetés történt. Azt mondta, hogy ez mindenképpen jogos. Magam részéről 
megváltoztatom a véleményemet, fizessük meg a kárt.  
 
G y ö m b é r   Ferenc képviselő: Azért volt félreértés, mert nem volt jelen a bizottsági 
ülésen Pap Csaba ügyvezető úr. A kátyúzás helyre lett állítva a városban, hogy több 
ilyen ne fordulhasson elő? Nem tudom, hogy ez milyen rendszeres? 
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Ilyen kimutatásunk nincs, hogy mennyi kárté-
rítési igény érkezik az önkormányzathoz. A kátyúzást igyekszünk minden évben megol-
dani valamilyen forrásból. Annyit megtehetünk, hogy Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
utána jár. Ezt mindenképpen sürgős, és rövid időn belül meg kell oldani. Kátyúzási 
anyaga van a Kft-nek, munkaerő is.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot elfo-
gadja, szavazza meg.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Kardos Sándor kártérítése  

 
345/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Kardos Norbert, 5800 
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 1. sz. alatti lakos részére 
történő kártérítés összegének megfizetéséhez szükséges 
33.000,-Ft fedezetet biztosítja az általános célú tartalék 
terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot elfo-
gadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Nacsa Aranka kártérítése  

 
346/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy a Nacsa Aranka, 5800 
Mezőkovácsháza, Dózsa u. 3. sz. alatti lakos részére törté-
nő kártérítés összegének megfizetéséhez szükséges 
51.000,-Ft fedezetet biztosítja, az általános célú tartalék 
terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 
 
C s e p r e g h y      Elemér polgármester: Javaslom a most kiosztásra került szóbeli 5. 
sz. előterjesztést vegyük fel a napirendek közé, mely a „számlavezetési hozzájárulás 
kifizetése” tárgyában készült.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele   
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347/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete számlavezetési hozzájárulás kifizetése tárgyában 
készült szóbeli előterjesztést napirendjére vette. 

 
 
C s e p r e g h y      Elemér polgármester: Javaslom a szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgya-
lását „a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosí-
tása” tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismer-
tetni. 
 
S z é n á s i    István képviselő: Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot mellékletével együtt.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslatot mellékleté-
vel együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Többcélú Társulási megállapodás módosítása  

 
348/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség Több-
célú Társulás Társulási megállapodását a határozat mellék-
letét képező tartalommal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: A szóbeli 3. sz. előterjesztés tárgyalását ja-
vaslom, mely ,,a személyi juttatás előirányzat átcsoportosítás” tárgyában készült. 
 
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismer-
tetni. 
 
S z é n á s i    István képviselő: Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
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C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az elő-
terjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Térségfejlesztési menedzser személyi juttatás előirányzat átcsoportosítása 

 
349/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata arról dönt, hogy a 
térségfejlesztési menedzser 2019. november 13. napjától 
történő foglalkoztatására 212 eFt összegű személyi juttatás 
és 37 eFt összegű munkaadói járulék fedezetét, céljuttatás-
ra 78 eFt személyi juttatás, és 14 eFt munkaadói járulék 
fedezetét biztosítja a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hiva-
tal önkormányzati támogatása terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 

 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Javaslom a szóbeli 5. sz. előterjesztés tárgya-
lását, mely ,,számlavezetési hozzájárulás kifizetése” tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni. 
 
S z é n á s i    István képviselő: Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.) 
Tárgya: Számlavezetési hozzájárulás kifizetése közfoglalkoztatottak részére  

 
350/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete arról dönt, hogy az Önkormányzatnál foglalkoz-
tatott közfoglalkoztatottak részére időarányosan bruttó 
5.000.-Ft/fő összegben számlavezetési hozzájárulás kerül-
jön kifizetésre az alábbiak szerint:  

Adatok eFt-ban 
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Intézmény neve létszám 
Személyi 
juttatás 

Munkaadói 
Járulék 

Összesen 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 116 489 86 575 

 
A számlavezetési hozzájárulás és járulékának fedezetét a 
dologi kiadások előirányzata képezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
számlavezetési hozzájárulás kifizetéssel kapcsolatos intéz-
kedések megtételére. 
 
Az önkormányzat intézményeinél a közfoglalkoztatottak 
részére időarányosan 5.000 Ft/fő számlavezetési hozzájá-
rulás teljesíthető az intézmények bérmaradványának terhé-
re.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 
 
B E J E L E N T É S E K  
 
C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Volt egy polgármesteri tisztséggel kapcsola-
tos összeférhetetlenségem és szeretném bejelenteni, hogy lemondtam az ügyvezetői 
tisztségeimről, így az összeférhetetlenséget határidőn belül megszüntettem.  
 
Az egyik képviselőnek is hasonló összeférhetetlenségi problémái voltak, mely megol-
dódott és összeférhetetlensége megszűnt.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése? 
 
Z á b r á k    Istvánné képviselő: Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy mindenki 
leadta határidőre a vagyonnyilatkozatát.  
 
S z é n á s i    István képviselő: A fásítással kapcsolatban elmondanám, hogy megérke-
zett a 85 db fa. Hova lesznek kiültetve? 
 
C s e p r e g h y    Elemér polgármester: A Petőfi utcára kerülnek kiültetésre. A Deák 
utcától a Szabadság utcáig végig. Valamint megérkezett a 150 db cserje is. Ezeket a vá-
rosi kertész vette át. Sóki Zoltán műszaki irodavezető, Pap Csaba ügyvezető és a kertész 
úr kijelölték a nyomvonalakat. A kertész úr irányítása mellett, ha jól tudom, hogy már a 
mai napon elkezdték a fásítást.  
Megkeresett egy megyei önkormányzati képviselő ebben a témában. Közel három órán 
keresztül próbált meggyőzni az eszmei értékekről és a politikai döntésekről. Egyenlőre 
nem sikerült. Rajtam keresztül jelezte Jegyző asszony felé, hogy iratbetekintést fog kér-
ni. Jegyző asszonnyal abban maradtunk, hogy mivel ez egy hatósági eljárás, viszont a 
hatósági eljárásokban nincs iratbetekintés lehetősége. Ezt majd valamilyen szinten 
megválaszoljuk. Furcsállom, mert nem gondolom, hogy a Megyei Önkormányzat kép-
viselőjének van felhatalmazása arra, hogy Megyei Önkormányzat képviselőjeként beje-
lentkezzen Mezőkovácsházán és összehasonlítson fa eszmei értéket életveszélyes hely 
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