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14/2019.  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 2019. december 9-én soros nyílt ülésén. 

 

 

Az ülés helye:             Városháza 

 földszinti tanácskozóterme  

 

 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 

                          Dr. Gyurkó-Rigler Magda   

 Zalai Csaba   

                          Havancsák Piroska 

                          Ádám Andrásné                   bizottsági tagok 

 

  

Jelen volt még:  Csepreghy Elemér polgármester 

  Varga Gusztáv alpolgármester                           

                           Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

  Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

                           Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

  Pap Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

  Orgoványiné Dr. Spiák Ibolya Vis Medica Kft. ügyvezetője 

  Farkas Károly ügyeletvezető 

                            

                                                                             

Z á b r á k   Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és 

Szociális Bizottság megjelent tagjait, Csepreghy Elemér polgármester urat, Varga 

Gusztáv alpolgármester urat, Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt, Szabóné Faragó 

Julianna aljegyző asszony valamint a meghívott vendégeket. 

 

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van.  

 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Javaslom a szóbeli előterjesztés napirendre vételét. 
 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele   

 

266/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

,,A vagyonrendelet módosítása” tárgyában készült szóbeli 

előterjesztést napirendjére vette. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Javaslom az előzőekben napirendre vett,valamint a 

meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalását. 

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Napirendi pont elfogadása   

 

267/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2019. december 9-i soros nyílt ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. Járóbeteg szakellátó működtetésének éves 

tapasztalatairól (Kt. 3. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

2. Egészségügyi alapellátás működéséről (Kt. 4. sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

3. Az Adományok Háza Egyesület beszámolója a 

Táncsics u. 42. szám alatti térítésmentesen használatba 

adott önkormányzati ingatlan hasznosításáról (Kt. 5. 

sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Zsótér Andrea vezető-tanácsos 

 

4. Beszámoló a nemzeti vagyonkezelőtől átvett 

ingatlanok hasznosításáról (Kt. 6. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: Zsótér Andrea vezető-tanácsos 

 

5. A vagyonkezelők beszámolója a vagyonkezelésbe vett 

ingatlanok hasznosításáról (Kt. 7. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Zsótér Andrea vezető-tanácsos 
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6. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve (Kt. 8. sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

7. A köztisztviselők 2020. évi teljesítmény-

követelményei alapját képező kiemelt célok 

meghatározása (Kt. 9. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző, Szabóné 

Faragó Julianna aljegyző, Ágostonné Dohányos Ivett 

költségvetési irodavezető, Sóki Zoltán műszaki 

irodavezető 

 

8. Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása (Kt. 

12. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

9. SZMSZ módosítása (Kt. 14. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

10. A helyi adó rendelet módosítása (Kt. 15. sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: Hemzőné Csende Erzsébet adóügyi 

ügyintéző 

 

11. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet (Kt. 16. sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető 

 

12. Vis Medica Kft. egészségügyi ellátási szerződés 

módosítása (Kt. 18. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

13. A 2019. évi Start Mintamunka Program 

mezőgazdasági elemével kapcsolatos tájékoztató (Kt. 

21. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: Zsótér Andrea vezető-tanácsos 

 

14. Központi orvosi ügyeleti feladatokra települési 

hozzájárulás összegének módosítása (Kt. 23. sz. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

15. Árpád 275, 273 szociális lakássá minősítése (Kt. 24. 

sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: Szénási Gábor tanácsos 

 

16. Vagyonrendelet módosítása (Kt. szóbeli előterjesztése) 

Előterjesztő: Zsótér Andrea vezető-tanácsos 
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Járóbeteg szakellátó működtetésének éves 

tapasztalatairól (Kt. 3. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A 7. oldalon található egy pályázat. Gyógyító Erő, 

Egészségesebb Élethez címmel pályázatot nyújtottak be, orvosi műszerekre, 

berendezésekre. A fejlesztésben a sebészet, általános nőgyógyászati ultrahang, fül-orr-

gégészet, szemészet, kardiológia, hasi ultrahang, fizikoteraphia és nappali kórház 

részesülhetett. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

D r. Gyurkó-Rigler Magda biz. tag: Szeretném megköszönni a főorvos asszonynak, 

amit a Vis Medica Kft-nél dolgoznak. Nagyon meg vagyunk elégedve velük, és 

szeretnénk a továbbiakban is ezt a kapcsolatot fenntartani. A Csernai Katalin Kft-nél az 

otthonápolással kapcsolatosan megpróbálok a kollegákra hatni, hogy próbáljanak több 

munkát adni. Úgy gondolom, hogy én elég sokat adok. A betegápolóik profi szinten 

ellátják ugyanezt a feladatot.  

 

C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Tanácsnok asszonyt bíztam meg első körben, 

hogy egyeztessen főorvos asszonnyal a Vis Medica Kft. szerződésével kapcsolatban. 

Neki egy kicsit egyszerűbb, mert jobban ért hozzá. Most már a képviselői pozíciójából 

adódóan valamint belülről is látja a rendszert, nem úgy, mint mi. Amit mi megbeszéltük 

azt végig járták. Ezek után főorvos asszony járt bent nálam, úgy gondolom, hogy egy 

baráti hangvételű beszélgetést folytattunk. Van egy másik előterjesztés a 18. számú, ami 

miatt feltétlenül beszélnünk kellett a korábbi szerződés kapcsán. Ugyanis a szerződés 

két pontja is lejár december 31-ig. Úgy gondolom, hogy azokat a dolgokat, ami 

számomra és tanácsnok asszony számára fontosak voltak, azokat részletesen végig 

beszéltük, úgy gondolom, hogy mindhármunknak a megelégedésére. Jelen volt ezen a 

megbeszélésen Majorné Balla Ildikó főtanácsos asszony, aki az egészségügyi területet 

képviseli a Polgármesteri Hivatalban. A 18. sz. előterjesztés kapcsán is megállapodtunk 

abban, hogyan tovább. Kérném, hogy ezt és a 18-as számú előterjesztést egyként 

kezeljétek, és egymás után kerüljön megtárgyalásra. Személy szerint szeretnék 

köszönetet mondani a Kft. vezetésének és teljes dolgozói létszámának, állományának. 

Át tudom érezni, hogy mi az, amikor ennyi dolgozóval kell dolgozni. A pályázat sem 

volt egyszerű dolog. Lesz ennek a projektnek egy zárása. Vélhetően illusztris vendégek 

fognak érkezni a Vis Medica Kft. meghívására. Biztosítottam a felől főorvos asszonyt, 

hogy bármiben segítünk, ha tudunk. A beszámoló úgy gondolom, hogy igen tartalmas, 

terjedelmes, mindenre kiterjedő. Köszönöm szépen, és gratulálok az elért 

eredményekhez és sikerekhez. A környező szakrendelőkhöz képest az eszköz és a 

technikai színvonal már most kiemelkedő. Ez egy kicsit Mezőkovácsháza hírnevét is 

viszi másfelé. További jó egészséget és jó munkát kívánok mindenkinek! 

 

O r g o v á n y i n é     Dr. Spiák Ibolya ügyvezető: Köszönöm szépen a magam és a 

kollégáim nevében is! 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg.  
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Vis Medica Kft. beszámolójának elfogadására javaslat 

 

268/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat tulajdonában álló járóbeteg 

szakellátó intézmény működtetését feladat-ellátási 

szerződés keretében meghatározott óraszámban ellátó Vis 

Medica Kft.-nek az egyéves egészségügyi szakellátási 

tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét 

fejezi ki a Vis Medica Kft. alkalmazásában álló 

egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban 

végzett munkájukért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Dr. Csernai Katalin Kft. beszámolójának elfogadására javaslat 

 

269/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 
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,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat tulajdonában álló járóbeteg 

szakellátó intézmény működtetését egészségügyi ellátási 

szerződés keretében meghatározott óraszámban ellátó dr. 

Csernai Katalin Kft.-nek az egyéves egészségügyi 

szakellátási tevékenységéről szóló beszámolóját 

megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét 

fejezi ki a dr. Csernai Katalin Kft. alkalmazásában álló 

egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban 

végzett munkájukért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Vis Medica Kft. egészségügyi ellátási szerződés 

módosítása 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Szeretném megköszönni a tanácsnok 

asszonynak, mind a két feladat elvégzését. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 

meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Vis Medica Kft. egészségügyi ellátási szerződés módosításra javaslat 

 

270/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 
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,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete Mezőkovácsháza Város Önkormányzata és a Vis 

Medica Kft. között fennálló egészségügyi ellátási 

szerződést a melléklet szerinti tartalommal módosítja.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal.  

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A vagyonkezelők beszámolója a vagyonkezelésbe 

vett ingatlanok hasznosításáról (Kt. 7. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: SZGYF beszámolójának elfogadására javaslat 

 

271/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 

tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Bethlen Gábor u. 

101. szám, Bethlen Gábor u. 85. szám, Bajcsy u. 36. szám, 

Kinizsi u. 41/1. szám, Árpád u. 120. szám, Árpád u. 277. 

szám alatti ingatlan  vagyonkezelője, a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei 

Kirendeltsége (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.) által a 

vagyon hasznosításáról készített beszámolóját. 
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Határidő: értesítésére azonnal 

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Beszámoló megküldésére felhívás Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

 

272/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete, mint tulajdonos jelen határozatával felhívja a 

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot, mint 

jogutódot az 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 48. sz. 

alatti ingatlan átadás-átvételről szóló dokumentum és a 

vagyonhasznosításról szóló beszámoló megküldésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Békéscsabai Tankerületi Központ beszámolójának elfogadására javaslat 
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273/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 

Békéscsabai Tankerületi Központ által készített, a 

Mezőkovácsháza, Árpád u. 184. sz. (Mezőkovácsházi 

Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola) alatti ingatlanvagyon hasznosításáról szóló 

beszámolót. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. beszámolójának elfogadására 

javaslat 

 

274/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 

Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. által 

készített, a Mezőkovácsháza, 2429/3 hrsz. (Ipari terület) 

alatt nyilvántartott ingatlanvagyon hasznosításáról szóló 

beszámolót. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester” 
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2019. évi Start Mintamunka Program 

mezőgazdasági elemével kapcsolatos 

tájékoztató (Kt. 21. sz. előterjesztés) 

 

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Írja az előterjesztés, hogy a mezőgazdasági tevékenység 

után ÁFÁ-t kell fizetni, mely 95.142 Ft. Ez az előterjesztés nekem nem egyértelmű. 

 

P a p    Csaba ügyvezető: Az idei évtől kezdve a mezőgazdasági programot csak nettó 

értéken lehet elszámolni a Belügyminisztériumnak, erről tájékoztattak is bennünket év 

elején.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: A 2019. évi Start Mintamunka Program mezőgazdasági elemével kapcsolatos 

tájékoztató elfogadására javaslat 

 

275/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a 2019. évi 

Start Mintamunka Program mezőgazdasági elemével 

kapcsolatos tájékoztató tudomásul veszi és elfogadja.” 
  

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Árpád 275, 273 szociális lakássá minősítése (Kt. 

24. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Erről már volt egy döntésünk, hogy ezt a két épületet 

értékesíteni fogjuk. Van több lehetőség, hogy maradunk a régi döntésünknél. Az egyik 

megoldás a két épület szociális bérlakássá nyilvánítása valamint, hogy az egyiket 

szolgálati a másikat bérlakásnak nyilvánítjuk. Ha úgy döntünk, hogy nem szeretnénk 

értékesíteni, akkor vissza kell vonni egy határozati javaslatot.  

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

P a p     Csaba ügyvezető: Az Árpád u. 273. sz. ingatlan bérlakássá minősítését nem 

javasolnám, mert ott nincs semmi. Viszont szükséglakásnak ki lehetne adni. Az Árpád 

u. 275. sz. ingatlanra készült árajánlat, ha nem kerül értékesítésre, bérlakásnak 

megfelelő.  

 

C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Azért került ismét ide, mert ezek az 

előterjesztések az utolsó pillanatban kerülnek hozzám aláírásra. Ha jól emlékszem, a 

korábbi testületi ülésen pont arról volt döntés, hogy vizsgálja meg a műszaki iroda, 

hogy értékesítsük, szociális lakás esetében mit kellene rákölteni, ha viszont bérlakást és 

szolgálati lakás szeretnénk, mennyibe kerülne. Az előterjesztés mögött szerepel egy 

2019. májusi döntés, ami egyértelműen fogalmaz, hogy benne van az értékesíthető 

lakások listájában. Arra vonatkozóan nem láttam semmit, hogy hirdettük. A 2019. 

májusi döntés értelmében tettünk-e valamit, hogy ezt eladjuk? Látunk-e eladási árat? 

Ilyen kérdésekre vonatkozókat nem olvastam az előterjesztésben. A korábbi ülésen is az 

lett az álláspont, hogy szociális lakást, vagy szociális alapon feltölteni azt a lakást nem 

szeretné a testület. Azt tudni kell, hogy a 273. számú ingatlanba a 

Reformátuskovácsházi volt jegyzői lakásból átköltöztettünk egy lakót, gyakorlatilag ez 

a lakás most szociális bérlakást. Nem tudom, hogy mit lehet vele kezdeni. Két 

határozati javaslat készült.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Nem szerepelt a korábbi előterjesztésben, hogy ez rajta 

van az értékesíthető ingatlanok sorában. Azért kezdtünk el beszélni róla, hogy nehogy 

szociális bérlakás legyen, mert abban az esetben egy szegregátumot hozunk létre azon a 

részen. Ha oda lett volna írva, hogy ezeket értékesíteni akarjuk, akkor nem 

gondolkodtunk volna azon, hogy mi tévők legyünk. Utána érdeklődtem, nem lettek az 

eladó ingatlanjaink hirdetve. Az, hogy ennek mi az oka, nem tudom.  

 

V a r g a    Gusztáv alpolgármester: Egyetértek elnök asszony felháborodásával. 

Vannak ilyen ügyek, melyeket többször tárgyalunk, holott már meghoztuk benne a 

döntést. Az előterjesztés készítőjének véleményem szerint itt kellene lenni, hogy esetleg 

válaszolni tudjon a kérdésekre. Nem tudom, hogy polgármester úrnak válaszolt-e? 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Nekem elmondta, hogy nem hirdették még meg.  

 

V a r g a     Gusztáv alpolgármester: A vagyonról szóló törvény alapján az 

önkormányzatnak a vagyonát hasznosítani kell. Ezért született májusban az a döntés, 

hogy azokat az ingatlanjainkat, melyek üresen állnak, melynek nincs ára, annak 

határozzuk meg az árát, és értékesítsük.  Ez a két ingatlan ebbe a körbe került. Az 
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átadás-átvételnél jeleztem polgármester úrnak, illetve a bizottságnak is egy korábbi 

ülésen, hogy erre az ingatlanra igényt adott be egy több gyermekes roma család. 

Igazából olyan önkormányzati ingatlanunk, mely egy nagy családnak, szociális bérlakás 

számára felajánlható volna, olyan nincsen, kértem a bizottságot, hogy vizsgálja meg, 

hogy nem lenne-e jobb, ha ezt a lakást szociális bérlakás céljára hasznosítanánk. Utóbbi 

bizottsági ülésen a bizottság úgy döntött, hogy nem kívánja ilyen célra hasznosítani. 

Értetlenül állok az előtt, hogy miért nem történt május óta semmi ebben és a többi 

ügyben. A költségvetésünk tervezésénél beterveztünk 20 millió Ft-ot ingatlan 

értékesítésből. Azért hoztuk májusban ezt a döntést, hogy a cél megvalósuljon. 

Aljegyző asszonyt kérem, hogy esetleg a testületi ülésre valami magyarázattal álljanak 

elő ezzel kapcsolatban. 

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Én pedig arra kérem, hogy azonnali hatállyal tegyük fel 

valamilyen felületre, honlapra, hogy ezek az ingatlanok eladók.  

 

H a v a n c s  á k     Piroska biz. tag: Azt gondolom, hogy nagyon felelősségteljesen, 

nagyon átgondolva kell ezeket a lakásokat családoknak kiutalni, ha az a terv. Ugyanis 

nagyon sok olyan család van, aki az önkormányzattól kap használatra házat, teljesen le 

lakják, és azt követően jönnek a következő lakásért. Ezek a lakások rondán, csúnyán, 

elgazosítva maradnak Mezőkovácsháza utcáin. Ha végig megyünk egy-egy utcán, ilyen 

házat találunk. Az a probléma, hogy a lakók is ezt érzékelik.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ráadásul az a család, akiről beszélünk ez ugyanaz a 

család, akiről doktornővel is beszéltünk. Ők már egy önkormányzati lakást tönkre tettek 

az Alkotmány utcán. Se neki és se a férjének egyetlen egy nap munkaviszonya sincsen. 

Lehet, hogy szociálisan nem vagyok elég felkészült, de unom, hogy mindig 

ugyanazokon az embereken kell segíteni, gyermeket pedig mindenki annyit vállal, 

amennyit fel tud nevelni az én véleményem szerint.  

 

C s e p r e g h y    Elemér polgármester: Arra szeretném kérni az aljegyző asszonyt, 

hogy pontosítsuk már. Az előterjesztés 1. oldala Árpád u. 273. sz. ingatlanban (komfort 

nélküli, Havancsák Károly kerül áthelyezésre). 2. sz. határozati javaslat a határozat 2. 

sz. melléklete helyébe jelen határozat melléklete kerül. A jelen határozat melléklete 

Árpád u. 273. félkomfortos az előbbi szöveg helyett, üres. Most már egyáltalán nem 

tudom, hogy melyik lakásban ki lakik. Ezt a testületi ülésre tisztázni kellene. Ezek az 

előterjesztések úgy kerültek elő, hogy az illetékes kollega szabadságon volt végig. Nem 

tudom, hogy honnan hozták elő. A kollegát meg sem tudjuk interjúvolni, mert 

szabadságon van. Ezek számomra is nem kellő körültekintéssel elkészült 

előterjesztések, maradjunk ennyiben és még nagyon finoman fogalmaztam.  

 

V a r g a    Gusztáv alpolgármester: Korábban döntött a bizottság arról, hogy szociális 

bérlakás céljára nem kívánja ezt felhasználni, nehogy szegregátum jöjjön ott létre. 

Viszont valakitől elhangzott, hogy ez egy elég jó állapotban lévő ház, ha felújítjuk, 

akkor szolgálati lakás céljára lehetne felhasználni. Ez az előterjesztés azért készült, 

hogy arról döntsön a bizottság, hogy hozzájárul, hogy szolgálati lakás céljára alakítsuk 

át, vagy pedig maradjon az eredeti állapot. Így az értékesítés érdekében tegyen meg 

mindent a polgármesteri hivatal. Szerintem a szociális bérlakásról már felesleges 

beszélni, mert korábban az a döntés már megszületett. 
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Z á b r á k     Istvánné elnök: Nem is tudom, hogy miért került elénk, ha már 

döntöttünk egyszer róla, hogy eladjuk. Most is teszünk egy felesleges kört, mert ha ez 

eladó, akkor véleményem szerint adjuk el. A lakót ráérünk akkor elhelyezni, ha van rá 

jelentkező.  

 

V a r g a    Gusztáv alpolgármester: Két lakásról van szó, az egyik krízis, azzal nem 

fogunk tudni mint kezdeni, mert nagyon rossz állapotban van.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A javaslat, hogy hagyjuk a jobb állapotban lévő lakást az 

eladási listán. Én mind a két lakást eladnám.  

 

V a r g a      Gusztáv alpolgármester: A református egyházzal történő megállapodás 

alapján vállaltuk, hogy azt a lakót mi elhelyezzük szükség bérlakásba. Meg kellene 

nézni a csütörtöki testületi ülésig, hogy van-e szükség férőhelyünk.  

 

P a p      Csaba ügyvezető: Ezt úgy lehetne kivédeni, hogy a kisebb házat nem kellene 

értékesíteni, mert azt két éve újítottuk fel, tehát szükséglakásnak tökéletes. Véleményem 

szerint nem kellene eladni, mert annyit nem kapnánk érte. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A másik mennyit ér Mezőkovácsházi viszonylatban? 

 

P a p     Csaba ügyvezető: Véleményem szerint 6-7 millió Ft körül.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ha 4 millió Ft-ot kapnánk érte, már jól jártunk. 

 

Z a l a i      Csaba biz. tag: Bérlakás véleményem szerint nem is jöhetne szóba, mert ez 

egy komfortos több szobás épület, tehát akik szociális bérlakásra szorulnak, azoknak a 

fenntartása is sokkal nehezebb lenne. Rajta lehet a listán, de pont a környékből 

kiindulva pattogna csak a labda egy helyben, az állaga pedig csak romlana. Azt 

mondhatom, hogy az ingatlan eladhatatlan. Félő, hogy olyan személyek vennék meg 

alacsony áron, mellyel szegregátumot hoznának létre ezáltal.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal egyetért, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal – 3 nem szavazattal – 

a határozati javaslatot nem fogadta el.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a 

módosítással, hogy az Árpád u. 273. szám alatti ingatlan szociális bérlakásként kerüljön 

hasznosításra, valamint az Árpád u. 275. szám alatti ingatlan kerüljön értékesítésre, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – 1 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Árpád u. 273. szám alatti ingatlan szociális bérlakásként történő hasznosítására 

javaslat 
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276/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadni: 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a tulajdonát képező 5800 Mezőkovácsháza, 

Árpád u. 273. szám alatti ingatlan szociális bérlakásként 

történő hasznosításáról dönt.  

 

A Mezőkovácsháza az Árpád u. 275. sz. alatti ingatlant 

értékesíteni kívánja. 

   

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: A 2. sz. határozati javaslat is módosításra kerülne, 

miszerint az Árpád u. 273. szám alatti ingatlan a listából kihúzásra kerülne, mivel az 

nem kívánjuk értékesíteni. Ezzel a módosítással fogadnánk el a határozati javaslatot.  

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – 1 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Határozat módosításra javaslat (175/2019 (V. 23.) sz. kt. határozatát) 

 

277/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadni: 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 175/2019 (V. 23.) sz. kt. határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

Árpád u. 273. szám alatti ingatlan kerüljön ki húzásra a 

listából, mivel azt nem kívánjuk értékesíteni. 

 

A határozat módosítással nem érintett rendelkezései 

továbbra is érvényben maradnak. 
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Központi orvosi ügyeleti feladatokra települési 

hozzájárulás összegének módosítása (Kt. 23. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést. 

 

A településeknél rengeteg kintlévőség van, mert a 80 Ft/óradíjat sem fizetik, nem hogy 

a 104 Ft-ot. Gyömbér Ferenc képviselő társam utána nézett, Magyarországon körülbelül 

két település van, aki 3.500 Ft-os óradíjat ad az orvosoknak, és ez kimagaslónak számít, 

mert 2.500 Ft-tól 3.500 Ft-ig terjednek az ügyeleti, orvosi óradíjak. Megvárnám a 

környező településeknek a döntéseit, mert véleményem szerint nem biztos, hogy ezt el 

fogják fogadni.  

 

Egyetértek a szakdolgozók és gépkocsivezetők 1.500 Ft-os óradíjával, az orvosoknak 

viszont 3.500 Ft-os óradíjat javaslok. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Amikor a tanácsnok asszonnyal elkezdtünk 

orvosi ügyelet kapcsán beszélgetni, akkor körülbelül 10 millió Ft-ja volt a városnak az 

orvosi ügyeletben a környező települések kapcsán, amit mi finanszíroztunk több 

települést érintően. Jelenleg is még 5.100.000 Ft van, ami tartozás. A környező 

települések sem jó helyzetben vannak. A Kistérség alakuló ülésén tájékoztattunk 

mindenkit, hogy ki mennyivel is tartozik. Biztos vagyok benne, hogy az emelés után 

ugyanez lesz. Nyilván ezt is próbáljuk majd kezelni.  

 

D r. Gyurkó-Rigler Magda biz. tag: Nem erre kellene apellálni, hogy mit nem fognak 

megfizetni a települések. Így nem lehet fenntartani egy központi ügyeletet. Inkább azon 

kellene elgondolkodni, hogyan kellene presszionálni arra, hogy megfizessék ezt az 

összeget. Nem tartom túlzónak a mi kérésünket, úgy gondolom, hogy ha fiatal 

orvosokat akarunk bevonni az ügyeletbe, akkor a 4.000 Ft a minimum összeg. 

Szeretnénk fiatal orvosokat bevonni és szeretnénk megtartani a szakdolgozókat. Azt 

kérem, hogy inkább találjunk valami megoldást arra, hogy a települések fizessenek. Azt 

is meg lehet említeni nekik, hogy nem kötelező ide tartozni. Tudom, hogy 

Mezőkovácsháza valamilyen szinten gesztor településnek számít ez ügyben, de őket 

kellene rávenni, hogy fizessenek.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Az országos átlag sem mond neked semmit? 

 

D r. Gyurkó-Rigler Magda biz. tag: Az, hogy most ennek utána lett járva az egy 

dolog, de én is tudok a Dunántúlról hozni egy olyan országos átlagot, ami meglepően 

magasabb lenne, mint ez.  
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Nem a 4.000 Ft-ot tartom túlzónak. Pont egy olyan 

környék, ahol szinte semmilyen adó bevétele nincs az önkormányzatoknak és magas 

ügyeleti díjat fizetnének.  

 

F a r k a s    Károly ügyeletvezető: Szó sincs, hogy ez a kimutatás a valóságot 

tükrözné. Az orvosi ügyeletek működéséről adnék egy rövid tájékoztatást. Nincs orvos 

és úgy oldják meg az orvosi ügyeletek, ha orvost akarnak szerezni, hogy titokban 

szerződést kötnek az orvossal szóban, hogy adok 6.000 Ft-ot csak gyere. Azok a 

statisztikák, amelyek elérhetőek és látni lehet, azok abszolút nem a valóságot tükrözik. 

Azt kérem a bizottságtól, a Képviselő-testülettől is, hogy ezeket a számokat egy kicsit 

tegyék félre. Most született egy olyan elképzelés az orvosi ügyeletért aggódó 

közösségen belül, doktornő, én illetve polgármester úr, hogy a jövőnket kellene tudni 

biztosítani. A doktornők nyugdíj előtt állnak és pontosan tudom, hogy ha nyugdíj 

időszakuk eljön, akkor utána feltételezhető, hogy fel fognak állni és el fognak menni és 

tölteni fogják a megérdemelt nyugdíjas évüket. Itt most nem az összegről lesz döntés, 

hanem arról, hogy legyen orvosi ügyelet és háziorvosi karunk vagy sem. Ugyanis ha 

ezeket a lépéseket nem lépjük meg sorban egymás után, az, ami a piacon most elérhető 

orvos óradíj, az 4.500-5.000 Ft akkor tudjuk az orvosi ügyeleti, orvosi kart felmenteni 

részben a feladatai alól és olyan orvosokat idevonzani, akik hajlandóak 

Mezőkovácsházán további feladatokat ellátni. A 3.000 és 4.000 Ft-os ünnepnapi 

óradíjjal szó sincs róla, hogy ezt el tudnánk érni. Az volt az elgondolás, hogy lépésről, 

lépésre haladjunk, ez csak az, hogy megbecsüljük azokat, akik eddig is helytálltak 

pluszban megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a környezetünkben ezekkel a 

feltételekkel legalább a hétvégére, ünnepnapra tudunk bevonni kívülről dolgozókat. 

Nem magunknak kérjük, hanem Mezőkovácsháza jövőjének kérjük ezt a pénzt. Ugyanis 

abban maradtunk, hogy jövőre és a következő évben vissza fogunk erre térni. Tudok 

Orosházán 7.500 Ft-os órabér is. Tudom, hogy úgy hangzik ez, hogy orvosnak 4.000 Ft-

os óradíj, és ha ezt beszorozzák, akkor ez mekkora nagy összeg, de hozzá teszem, hogy 

számlával. Dolgozik egy 73 éves ember az orvosi ügyeleten, egy 60 éves orvos és két 

nyugdíj előtt álló doktornő, és egyetlen egy külsős orvosunk van, aki fiatal. Ha most 

csak egy valaki kiesik az orvosi ügyeletből, akkor már nem megoldott az orvosi ügyeleti 

ellátás. Nem azért kérünk, mert nincs elég pénzünk. Abban a kivételes helyzetben élnek, 

hogy Mezőkovácsházán tartósan minden házi orvosi poszt be van töltve, egyenlőre. 

Végegyházán nem lesz, Magyarbánhegyes is kétséges, Nagybánhegyesen nincs, de nem 

is lesz, Kaszaperen csak addig, amíg a főorvos úr el nem megy nyugdíjba. Tehát a 

környezetünkben Battonyán van csak háziorvosi ellátás. A Mentőszolgálatnak is nagyon 

sok pénzzel tartozik maga az orvosi ügyeleti működtető, de még figyelmeztetőt nem 

kaptunk a Mentőszolgálattól. Majdnem 1 millió Ft-ba került az ügyeleti autónak a 

felújítása, ez az összeg kérdezem én, hol látható? Jövőre ide tesszük az orvosok 

képzését is, mert van feladat, az sem fog számszakilag megjelenni. Azt gondolja át 

mindenki, hogy ezt megéri-e támogatni. Mindenkinek értjük az anyagi problémáját, de a 

jövőbe is tekinteni kell.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Az 5 év alatt háromszor emeltük a díjakat. Úgy 

gondolom, hogy nem rossz a mi hozzáállásunk.  

 

F a r k a s    Károly ügyeletvezető: Nem fogunk tudni építkezni, ha ezt az összeget 

nem lépjük meg. A szakdolgozói karnak nem kötelessége az ügyeleti munka. Az, hogy 

az országban mennyit fizetnek egy ügyeletes orvosnak, azt nem tudhatja senki. Azt 

tudom, hogy a belső körökben, mikor jönnek ide orvosok, hogy máshol mennyit 
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kapnak. Az Országos Mentőszolgálaton belül alkalmazott orvos kollegák mennyiért 

mennek el dolgozni, azt pontosan tudom. Makón 3.000 Ft-ot fizetnek a főorvos úr 

anyukájának, de a többieknek nem, azoknak van egy háttér alkujuk. Lehet, hogy 

papíron 3.000 Ft-ot kap, de soha nem fogja senki megtudni, hogy mennyit kap. Ha mi 

kiesünk, nem fog maradni senki.  

 

V a r g a    Gusztáv alpolgármester: Mindenkinek az érdeke az, hogy itt valamilyen 

megoldás szülessen, ami mind a két csapatnak jó. Az igazság ott van, amit elnök 

asszony mondott, hogy 5 évvel ezelőtt 1.500 Ft volt az orvosok ügyeleti óradíja, most 

3.000 Ft, ha pedig 4.000 Ft-ra emelnénk akkor már gyakorlatilag 300%-os emelést 

jelentene a három év alatt. Ennyivel szerintem nem voltunk alatta az országos átlagnak. 

A Mentő főorvos úr mondta el, hogy Szentesen 2.500 Ft az ügyeleti díj, Orosházán 

3.200 Ft az ügyeleti orvosi óradíj. A környező településeken mindenhol alacsonyabb a 

települési önkormányzat hozzájárulása. Ez háziorvosi ügyelet az alapellátás. Azt jelenti, 

hogy a háziorvosoknak kell ezt a feladatot ellátni. Nekünk az emelés után polgármester 

úrral megnéztük 8 millió Ft-ba kerülne, amit pluszba hozzá kell tennünk. Akkor 

megfogalmazódik bennünk, hogy kell-e nekünk központi orvosi ügyeletet fenntartani, 

vagy pedig lássuk el a négy házi orvosunkkal. Ugyanis a szerződés alapján erre 

lehetőségünk van. A szakalkalmazottaknál még nagyobb a különbség, ott 1.100 Ft-nál a 

környéken sehol nincs magasabb óradíj, nálunk eddig is 1.200 Ft volt, most 1.500 Ft-ra 

emeljük. Vannak olyan szolgáltatók, akik versenyeznek ezért az árért is. Nem biztos, 

hogy 100%-ig úgy van, ahogyan mondjátok. Valóban az utolsó megbeszélésen én 

voltam veletek, mikor az ügyeleti díjakról beszéltünk. Ott nem abba az irányba mentek 

az elképzelések, hogy hozzunk be új embereket az ügyeletbe, hanem az, hogy az 

ünnepnapot és a hétvégét meg kellene különböztetni.  A résztvevő kollegák kapjanak 

több fizetést azért, ha ezeken a napokon dolgoznak. Csak több pénzt rakunk bele, és 

ugyanazt a fenyegetettséget érezzük a nyakunkon. El kell gondolkozni, hogy nem-e más 

módon kellene megoldani ezt a feladatot. 8 millió Ft-ot nem költünk út és járda építésre 

egy évben. A statisztikákból pedig látjuk, hogy egyébként vidéki betegeket látunk el. Az 

orvosoknak nagyon jó az, hogy a Mentőszolgálat látja el az orvosi ügyeletet, hiszen ott 

van mögöttük egy olyan segítség, ami máshol nincs. Azon az úton nem szabad menni, 

hogy félévente emeljük az óradíjat és új orvost sem látunk. Kompromisszumos 

javaslatot várok.  

 

C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Korábban képviselő asszony tett egy ilyen 

javaslatot. Kétféle alternatívát dolgozott ki Majorné Balla Ildikó főtanácsos asszony, ezt 

elvittük az érintett településekre. Nyilván ott sem volt még testületi ülés. Alapvetően az 

az elképzelés fogalmazódott meg, ami az előterjesztésben szerepel. Az első oldalon 

részletesen szerepelnek a települések. Mezőkovácsháza és Battonya két legnagyobb 

lakosságszámmal rendelkező település, a többi négy egy kicsivel több, mint 

Mezőkovácsháza vagy Battonya. Ha ezt így nézzük, akkor az is egyértelműen 

megfogalmazható, hogy az orvosi ügyelet lakosságszám arányában Mezőkovácsháza és 

Battonya Képviselő-testületének a döntése kulcsfontosságú lehet. Azzal együtt, hogy 

mindegy, hogy mi lesz a határozati javaslatban az összeg, azt mindenképpen szeretnénk, 

hogy a jelenlegi szerződések kapcsán egyeztessünk. Elhangzott, hogy be kell hajtani. Én 

szívesen veszem a tanácsokat, hogy hogyan? Kvázi mindent megtettünk már, csak 

éppen inkasszót nem küldtünk ki. Körülbelül 20 millió Ft-os nagyságrendben van a 

környező településeken Mezőkovácsházának pénze jelen pillanatban. Két hét van arra, 

hogy a 45 millió Ft-os folyószámlahitelt visszafizesse a város és 20 millió Ft 

kintlévőség van. Higgye el mindenki, hogy mindent megteszünk azért, hogy ezt a 20 
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millió Ft-ot behajtsuk. Kaszaper már fel sem veszi a telefont. Addig még nem jutottunk 

el, hogy az inkasszót elküldjük, ígéretek vannak, jövőre kifizetjük. Értem 

alpolgármester urat is és elnök asszonyt is. Megértem azt is, amit Farkas Károly 

ügyeletvezető mond. Úgy gondolom, hogy te is megérted azt, ami körülöttünk forog. 

Egy számlázott árhoz képest egyébként ha összevetem egy munkatörvénykönyve 

szerinti túlmunka kifizetésének a kötelező érvényű előírásaival, akkor talán realitása 

van. Az biztos, hogy én nem tudok az orvosi ügyeletet érintően olyan jellegű panaszról, 

ami az ottani ellátás színvonalára vonatkozóan érkezett volna akár a Mentőszolgálat 

részéről, akár felénk. Ez azt bizonyítja, hogy jól működik jelen pillanatban is az orvosi 

ügyelet. Az a lényeg, hogy olyan település polgármesterénél is jártunk, aki a mai napig 

is tartozik és el is mondta, hogy nem is tudja ebben az évben kifizetni. Viszont az 

elképzeléssel egyetért. Mindenhol megfogalmazódott az is, hogy miből fizeti majd ezt 

ki. Valahogy szankcionáljuk a nem fizetést, azokat a településeket, akik nem adnak a 

rendszerbe orvost. Nyilván felmerült és beszéltünk arról, hogy a hosszú távú elképzelés 

az, hogy a rendszerbe új orvost hozzunk be, hogy egyáltalán ezt ki fogja felvállalni. 

Jelen állapotban van egy orvosi ügyelet, van egy megállapodás a Mentőszolgálattal, az 

ügyeletet ellátó cégekkel. Ki fog erre garanciát vállalni, hogy ebbe a rendszerbe előbb 

vagy utóbb bejön új orvos. Az is megfogalmazódott bennünk, hogy a szerződés 

módosítások kapcsán esetleg mondjuk ki, hogy a Farkas Károly és a Zentay főorvos úr 

legyen mondjuk az, aki az ügyeletet teljesen átfogja és felelős az elvárásokért. Ezekről 

nekünk kell bizottsági vagy testületi szinten is beszélni. Az a település, aki nem ad 

orvost az nem biztos, hogy támogatni fogja, hogy ő többet fizessen. Korábban felmerült 

az Orosháziakkal való együttműködés. A legutolsó ilyen Orosházi Társulási ülésen én 

vettem részt, ahol a Orosháza polgármestere felháborodva mondta, hogy na ők ugyan 

nem finanszíroznak semmit, és itt lett vége a közös gondolkodás menetnek. Most úgy 

mentünk az év végének, hogy kvázi Battonya majdnem az egész évvel tartozott. Ugyan 

nincs konkrét, de választás előtt, mikor voltunk Pogácsás Tibor államtitkár úrnak a 

tájékoztatóján, ő egyértelműen kimondta, hogy a következő évben az orvosi ügyeletek 

finanszírozását meg fogjuk oldani. Ez mikor lesz, nem tudni. Majorné Balla Ildikó 

főtanácsos asszony utána nézett, van egy határozat, hogy valakinek a hatáskörébe 

rendelték, és hogy ő dolgozza ki. Nyilván nem tudjuk, hogy a háttérbe milyen munkák 

folynak. Azt szeretném én is, hogy ez az egyeztetés békességben menjen le. Azt 

egyikünk sem szeretné, hogy bármelyik körzeti orvos esetleg, vagy ügyeletet ellátó 

orvos bármilyen okból ne tudja ellátni az ügyeletet. Egyenlőre a nagy kérdőjel. 

 

D r. Gyurkó-Rigler Magda biz. tag: A környező települések addig fogják ezt nyújtani, 

amíg mi ezt hagyjuk. A vége már az lesz, hogy lassan nekünk kell fizetni azért, hogy 

ügyelhessünk. Ingyen és kevesebb pénzért nem fogunk dolgozni, nem szeretnénk 

ennyiért sem. Amit alpolgármester úr mondott, hogy esetleg szerződés módosítással 

csak a Mezőkovácsháziak csak a helyieket lássák el. Ezt még magamnak sem merném 

mondani, nem hogy a többieknek. Az, hogy mi minden harmadik nap készenlétezzünk, 

ez nem fog előfordulni, mert akkor előbb vagy utóbb nem hogy ügyeletes orvosa, de 

házi orvosa sem lesz Mezőkovácsházának. Másrészt ez olyan dolgokat vetne fel, hogy 

én már nem csak orvos lennék, hanem nővér illetve gépkocsivezető is a saját autómmal. 

Ezt én 25 évig csináltam, készenlétnek hívták, ezt nem! 

 

F a r k a s    Károly ügyeletvezető:  Az egész tanácskozásban van egy félreértés. Az 

orvosi ügyeleten sem az orvosok, sem a kollegáim nem kértek egy fillér emelést sem. 

Az alpolgármester úrnak van egy nagyon rossz élménye az ügyelettel kapcsolatban, ezt 

úgy hívom, hogy doktornők lázadása. Annak idején egy borzasztó tortúrán ment 
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keresztül, mert nem teljesen átgondolt és nem teljesen racionálisan gondolkodó 

emberekkel kellett megvitatnia különböző eseményeket az ügyelettel kapcsolatban. Mi 

akkor személyesen is találkoztunk többször, szó sincs arról, hogy én akkor azt 

támogattam volna. De most a főorvos nővel és a polgármester úrral érintőlegesen és 

Ildikóval felvetődött bennünk az ügyelet további sorsának a kérdése, mi ezt a megoldást 

találtuk hosszútávon elképzelhető megoldásnak. Nem követel senki semmit most. Ha 

most nem teszünk valamit, a későbbiekben nagyon nehéz helyzetben találja magát 

Mezőkovácsháza. A finanszírozást kellene megemelnie a Kormánynak. A környező 

önkormányzatokkal ezt újból át lehet tárgyalni. Nincs másik szolgáltató, bárkit lehet 

hívni orvosi ügyeleti szolgálat ellátására, elfogja vállalni azonnal, de orvost nem fog 

hozni, hanem a mi orvosainkkal akar dolgozni. 

 

D r. Gyurkó Rigler-Magda biz. tag: Javaslom, hogy két határozati javaslatot 

fogalmazzunk meg.  Az 1. sz. határozati javaslat szóljon a az orvosok óradíjáról a másik 

pedig a szakdolgozók és gépkocsivezetők óradíjáról.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Módosító javaslatom, hogy az orvosoknak bruttó 3.500 

Ft-ban történő megállapításhoz hozzájárulunk 2020. január 1-től. 

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal – 3 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül – a javaslatot nem fogadta el.(A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

 

Z á b r á k    Istvánnné elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az orvosok óradíja 

bruttó 4.000 Ft-ban kerüljön megállapításra, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – 2 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Orvosok hétvégi óradíjának elfogadására javaslat 

 

278/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadni: 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a központi orvosi ügyeleti ellátást biztosító 

orvosok hétvégi, - ünnepnapra és áthelyezett pihenőnapra 

eső óradíja bruttó 4.000.- forintban történő 

megállapításához hozzájárul, melyhez a lakosonkénti 

104.- forint települési hozzájárulást elfogadja és biztosítja, 

2020. január 01-től. 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
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Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a szakdolgozók és 

gépkocsivezetők óradíja bruttó 1.500 Ft-ban kerüljön megállapításra, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: szakdolgozók és gépkocsivezetők óradíjára javaslat 

 

279/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadni: 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a központi orvosi ügyeleti ellátást biztosító 

szakdolgozók és gépkocsivezetők hétvégi, - ünnepnapra és 

áthelyezett pihenőnapra eső óradíja bruttó 1.500.- 

forintban történő megállapításához hozzájárul, melyhez a 

lakosonkénti 104.- forint települési hozzájárulást elfogadja 

és biztosítja, 2020. január 01-től. 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Egészségügyi alapellátás működéséről (Kt. 4. sz. 

előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Biedermann doktor úr megkérdezte, hogy mikor lesz kész 

a fogorvosi rendelőben a vizes blokk, ezért nem tudott hozzá fogni még a gyermek 

fogászathoz. Megköszönte, hogy vásároltunk röntgen készüléket, ő pedig saját erőből 

fertőtlenítő készüléket.  

A védőnők munkavégzését könnyítené, ha mindkettő munkaállomás rendelkezne a 

védőnői programmal. Ezt szeretném, ha valahogyan beszerezhetnénk. 

 

M a j o r n é     Balla Ildikó főtanácsos: Az átmeneti helyen még informatikailag nem 

jött össze az, hogy összekapcsolódjon a két gép. Hamarosan visszaköltöznek a helyükre. 

A Stefánia program mind a három gépre rendelkezésre áll.  

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
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V a r g a    Gusztáv alpolgármester: Kár, hogy a többi orvos nincs jelen, hogy a 

kérdéseinket feltegyük. Elég új dolgokat is írnak az ellátásról. Az egyik az egységes 

egészségügyi szolgáltatói tér, ami nem rég óta működik, ez hogyan működik, mennyire 

használják a betegek illetve ti, mint orvosok? Szinte minden háziorvos elmondja, hogy 

ugyanazok a betegségek fordulnak nagy számban elő a településen, a cukorbetegség, a 

magas vérnyomás és a daganatos betegségek, és ennek ellenére nem élnek a 

lehetőségekkel a betegek. Itt a vastagbél szűrőprogramra gondolok. Mi tapasztaltuk a 

korábbi években, hogy Mezőkovácsháza hátrányos helyzeténél fogva nagyon rosszul áll 

ezekhez a dolgokhoz. A szemlélet formálásra kellene nagyobb energiát fordítani. 

Nekünk van az EFI aki ebben szívesen segítene, de ha a háziorvosok kapacitását és az 

EFI-t összeadnánk, akkor tudnánk ebben előre lépni. Ez igaz a fogorvosokra is. Már 

tavaly elértük, hogy legyen nekik egy felvilágosító, szűrő napjuk. Arra panaszkodik Dr. 

Herter László úr, hogy senki nem megy el keddenként. Menjenek el egyik nap a 

Polgármesteri Hivatal dolgozói, a másik nap a Humán Szolgáltató Központ dolgozói 

stb. A gyermekorvos vetette fel, hogy a rota vírus ellen védő oltás kapható, de anyagiak 

miatt ezt nem tudják megengedni maguknak. Ez mennyibe kerül? 

 

D r. Gyurkó-Rigler Magda biz. tag: Ez háromszor 17.000 Ft-ot jelent. A fiaméknál 

Budapesten a 13 kerületben az Önkormányzat állja minden gyermeknek ezt az oltást. Ez 

csecsemőkre nagyon veszélyes a kiszáradás miatt, kórházba szoktak ezzel kerülni. 

Vegyes körzetet láttam el én is 30 évig, szerettem volna, ha az anyukák megtudják 

vásárolni. Az egészségügyi informatikai felhőhöz kötelező jelleggel csatlakoztunk, és 

szeretjük. Nekünk nagyon jó, hogy le tudjuk kérdezni az eredményeket. Valamint 

visszamenőleg két évre le tudom kérdezni az összes adatot, laborleleteket a betegnél. 

Minden orvos csinálja, néha a betegek telefonon kérik, hogy tegyük fel a felhőbe a 

gyógyszereiket. Ez egy nagyon jó ötlet volt. Napi szinten alkalmazzuk azt tudom 

mondani.  

A vastagbélszűréssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az elején jól indult, utána 

volt egy kis leállás az emberek részéről, majd az utolsó hónapban minden beindult. 

Rengeteg meghívó levelet küldtek ki és most jobban jönnek a betegek is. Én magam 

nem nagyon találkoztam olyannal, akit ne tudtunk volna rávenni arra, hogy menjen el a 

béltükrözésre. 10 év alatt alakul ki egy vastagbélrák, van idő, de ezeket a rák megelőző 

állapotokat meg kell oldani. A behívottaknak talán a 25%-a veszi igénybe ezt a szűrést, 

ezen kellene javítani.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 

meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadására javaslat  

 

280/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 
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,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat kötelező feladataként biztosított 

egészségügyi alapellátás helyzetéről a tájékoztatást 

elfogadja.  

 

A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét 

fejezi ki valamennyi egészségügyi szakembernek a város 

lakossága érdekében végzett tevékenységéért, munkájáért. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

III.NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Adományok Háza Egyesület beszámolója a 

Táncsics u. 42. szám alatti térítésmentesen 

használatba adott önkormányzati ingatlan 

hasznosításáról (Kt. 5. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Adományok Háza beszámolójának elfogadására javaslat 

 

281/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával az Adományok Háza 

Egyesületnek a Mezőkovácsháza Táncsics u. 42. szám 

alatti térítésmentes használatra átadott önkormányzati 

ingatlan 2019. évi hasznosításáról szóló beszámolóját 

tudomásul veszi és elfogadja.” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
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Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a nemzeti vagyonkezelőtől átvett 

ingatlanok hasznosítása (Kt. 6. sz. 

előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

Á d á m    Andrásné biz. tag: Nagy örömmel olvastam ezt a beszámolót.Aa tájház 

átadás kétségek voltak a hasznosítás módjával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy többek 

között ez a beszámoló is igazolja, hogy jó döntést hozott annak idején a testület.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Alkotmány u. 56. sz. alatti ingatlant érintő vagyon hasznosításáról szóló 

beszámoló elfogadására javaslat 

 

282/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ által 

készített, a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 56. sz. alatti 

ingatlan, 569/3132-ed tulajdoni hányadát érintő vagyon 

hasznosításáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlant érintő vagyon hasznosításáról szóló 

beszámoló elfogadására javaslat 

 

283/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által készített, a 

Mezőkovácsháza, Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlanvagyon 

hasznosításáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester” 

  

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve (Kt. 

8. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: A munkaterv kapcsán kiegészítéssel 

szeretnék élni. Egy fontos dolog kimaradt a márciusi ülés napirendjéről, mégpedig a 

Gazdasági Program elfogadása.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a módosított határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadására javaslat 
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284/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadni: 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2020. évi munkatervét módosítással fogadja el, 

miszerint a márciusi ülés napirendjén szerepeljen a 

Gazdasági Program tárgyalása.  

  

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A köztisztviselők 2020. évi teljesítmény-

követelményei alapját képező kiemelt célok 

meghatározása (Kt. 9. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kiemeltem magamnak az önkormányzati lakások 

tervszerű felújításának előkészítését, ütemezését, készítését szorosan együttműködve a 

lakásgazdálkodást végző önkormányzati céggel, a lakás céljára jelenleg alkalmatlan 

ingatlanok esetében is valamint a tartozások mielőbbi behajtását. Minden irodának van 

vezetője. Szeretném, hogy ha a vezetők a fiatalokat, a kezdőket jobban ellenőriznék és 

segítenék. Ne hagyjuk magára a kezdőket, fiatalokat. Most felvetődött az, hogy a májusi 

ülésen döntöttünk az eladható ingatlanok listájáról, ami a mai napig még nem került 

meghirdetésre összegszerűen, felértékelve. Mi pedig közben vártuk a jelentkezőt. 

Kértem is aljegyző asszonyt a mielőbbi intézkedésre.  

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

C s e p r e g h y     Elemér polgármester: Ugyanezt megfogalmaztuk az apparátusi 

ülésen jegyző asszonnyal, irodavezető vonatkozásában. Ezen túlmenően azt is, hogy a 

jegyző asszony is tart rendszeresen az aktuális problémákról egyeztetést az 

irodavezetőkkel és az érintett kollegákkal. A Polgármesteri Hivatal teljes körű 

apparátusa vonatkozásában, hogy a munkaköri leírások felülvizsgálatra kerülnek és 

június 30-ig pontosításra is fognak kerülni, azzal, hogy a jelenlegi Ügyrend átdolgozásra 

is kerül majd.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 

meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 
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Tárgya: A köztisztviselők 2020. évi teljesítmény-követelményei alapját képező kiemelt 

célok meghatározás elfogadása 

 

285/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2020. évi 

teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célokat 

a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

              Dr. Szilbereisz Edit jegyző” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 

módosítása (Kt. 12. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

V a r g a   Gusztáv alpolgármester: Az Ügyrendben meghatározásra került az 

alpolgármesterek munkaideje, mely 20 óra, és ebből 10 órát a Polgármesteri Hivatalban 

kell tölteni. Nálam csak a hétfő 8-16 óráig időpont szerepel. Javaslom, hogy még a 

szerdai nap kerüljön be 14 órától 16 óráig.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, az elhangzott 

kiegészítéssel, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének elfogadására javaslat 

 

286/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
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határozati javaslatot az alábbiak szerint javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadni: 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. Az Ügyrend II. fejezetének 1.1. alpontja helyére az 

alábbi rendelkezés kerül: 

1.1. A társadalmi megbízatású alpolgármesterek 

munkarendje: 

Az alpolgármesterek munkaideje heti 20 óra, 

amelyből 10 órát a Polgármesteri Hivatalban kell 

eltölteniük az alábbi rendben:  

    

Albertus László  alpolgármester:  

        Hétfő:        8.00-10.00 

                        13.00-14.00 

        Kedd:        8.00-11.00 

        Szerda:      8.00-10.00 

        Csütörtök: 8.00-10.00 

    

Varga Gusztáv  alpolgármester:  

        Hétfő:     8.00-16.00 

       Szerda:    14.00-16.00 

 

2.  Az Ügyrend III. fejezetének 3. pontja helyére az   

alábbi rendelkezés kerül: 

3./ A polgármester, alpolgármesterek, jegyző és 

aljegyző ügyfélfogadási rendje: 

 

o Polgármester: Minden hónap első és harmadik 

csütörtökön 8.00-10.00 óráig 

 

o Alpolgármesterek:  

Albertus László alpolgármester: minden hónap 

első és harmadik kedden     8.00-10.00 óráig 

o Varga Gusztáv alpolgármester: minden hónap 

második és negyedik hétfőn  10.00- 11.00  óráig.”  

o Jegyző: páratlan hét csütörtök 9.00-12.00 óráig,  

o Aljegyző: minden héten kedden 9.00-12.00 óráig 

 

 6. Jelen határozatba foglalt módosítások 2019. december 

18. napján lépnek hatályba. 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

 



28 
 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: SZMSZ módosítása (Kt. 14. sz. előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Módosítás lenne, miszerint az 1. §  A rendelet 19. § (4) 

bekezdésében a „8 napon” szövegrész helyébe a „3 munkanapon” szövegrész kerülne. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: SZMSZ elfogadására javaslat 

 

287/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 

19.) sz. önkormányzati rendelet módosítását az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal javasolja 

elfogadni a Képviselő-testületnek.  
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A helyi adórendelet módosítása (Kt. 15. sz. 

előterjesztése) 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.  

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Helyi adórendelet módosítás elfogadására javaslat 
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288/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

helyi adókról szóló 23/2010. (XI. 30.) sz. önkormányzati 

rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni.  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet (Kt. 16. 

sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelettel, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadására javaslat 

 

289/2019. (XII. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotását javasolja a Képviselő-testületnek 

elfogadásra.  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

                                               Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XVI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Vagyonrendelet módosítása (Kt. szóbeli 1. sz. 

előterjesztése) 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést. 
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