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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január
25-én 13 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén.
Jelen vannak: Csepreghy Elemér
Albertus László
Gyömbér Ferenc
Dr. Gyurkó-Rigler Magda
Szénási István
Varga Gusztáv
Zábrák Istvánné

képviselők

Távolmaradását bejelentette:
Kálmán András
Zalai Csaba

képviselők

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit
Szabóné Faragó Julianna

jegyző
aljegyző

polgármester
alpolgármester

C s e p r e g h y
Elemér polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait
valamint Jegyző asszonyt és Aljegyző asszonyt.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 7fő jelen van. Kálmán András képviselő és
Zalai Csaba képviselő jelezte távolmaradását.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontot tárgyalja
meg.
Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi ponttal egyetért, szavazza
meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)
Tárgya: Napirend elfogadása

2
15/2022. (I. 25.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2022. január 25-i rendkívüli, nyílt ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Előterjesztés
Előadó: Csepreghy Elemér
polgármester
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztés
Csepreghy
Elemér polgármester: Javaslom az 1. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely ,,a 2022. évben megvalósítandó járási startmunka programok támogatása”
tárgyában készült.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta, kérem
javaslatukat ismertetni.
Z á b r á k Istvánné képviselő: Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság ülésén
megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
C s e p r e g h y
Elemér polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye?
Átadom a szót Szénási István képviselő úrnak.
S z é n á s i
István képviselő: Az a kérdésem, hogy mennyi díszsírhelyünk van
nekünk még ott?
Csepreghy
Elemér polgármester: Jelen pillanatban 1 díszsírhelyünk van még,
ott ez az utolsó, a többit az új temető részen kell majd kialakítani. Azt nem tudom, hogy
ki van-e jelölve.
Szénási

István képviselő: Akkor erről majd döntenünk kellene.

V a r g a Gusztáv képviselő: Sajnos olyan hosszú ideje vagyok képviselő, hogy sok
ilyen kérdés került elénk és ezek a legnehezebb döntések. Általában nem alaptalanul
kerülnek ide a döntések. Valamilyen okokból azok, akik javasolják azt a személyt
fontosnak és érdemesnek tartják erre a városi megbecsülésre. Különösen nehéz a döntés,
amikor család jön ilyen kéréssel. Páran emlékszünk rá, hogy amikor Dr. Talián Rodika
anyukája kezdeményezte, hogy adjunk a lányának díszsírhelyet, aki közismert és
kedvelt volt a városban, akkor a képviselő-testület elutasította.
Most Szabó István önéletrajzából és a rendeletből levezetve is, azt gondolom, hogy nem
játszott olyan szerepet Mezőkovácsháza életében, ami ezt érdemessé tenné. Ő az előző
rendszer, ami diktatúra volt, annak az uralkodó pártjának volt egy magas rangú
vezetője, a járási pártbizottságnak volt a vezetője. A mezőkovácsházi közéletben már
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nyugdíjazása után vett részt. Ilyen közösségi ember nagyon sok van Mezőkovácsházán,
akinek nem fogunk díszsírhelyet adni. Ha a díszsírhelyet odaadjuk Szabó Istvánnak,
akkor szerintem fogunk támadások kereszttűzébe kerülni, pontosan azért, mert nem a
demokratikus Magyarországban szerzett érdemeiért kapná ezt a kitüntetést, hanem az
előző miatt.
C s e p r e g h y Elemér polgármester: Én el tudok attól vonatkoztatni, hogy az előző
rendszernek Ő valamilyen szinten része volt. Illetve abban az időszakban, abban tudok
esetlegesen belekapaszkodni, hogy Ő azért talán nem volt olyan diktatórikus
személyisége Mezőkovácsházának és talán kevesen tudnak róla ilyen jellegű
negatívumot mondani. A többi az életrajzából, ami kiderül, az nyilvánvalóan városi
közéleti szerepet is ellátott. De ebben Varga Gusztáv képviselővel egyetértünk, hogy ha
csak azt vesszük figyelembe, akkor viszonylag sok ilyem ember lehet
Mezőkovácsházán, akinek adhatna a testület díszsírhelyet.
S z é n á s i István képviselő:Varga Gusztáv képviselőnek sok mindenben igaza van.
Nem könnyű döntés ez. Megosztó személyiségnek is lehetett volna Szabó Istvánt venni,
talán a múltja miatt. De én úgy gondolom, hogy konszolidált helyzetben volt Ő már,
1976-től volt az első titkár 1987-ig, ha jól emlékszem rá. Nem könnyű a döntés.
Dr. G y u r k ó -Rigler Magda képviselő: Én most nehéz helyzetbe kerültem, mert én
csak betegemként ismertem. Én arra tudtam támaszkodni, ami itt le van írva. A koránál
fogva Szabó István egy előző rendszernek a képviselője volt, azért volt annak a
képviselője, mert szerepet játszott ennek a városnak az életében. És itt szép dolgok
vannak leírva. Becsületesség, igazságosság, mezőkovácsházi emberek sorsának,
életének szebbé-jobbá tétele, munkahelyeket létesített. Nekem ez nagyon pozitív így.
Azt én se rónám fel neki, hogy egy előző rendszernek a képviselője semmiféleképpen.
Én szeretnék a többiekre támaszkodni, ezért szeretném, ha mindenki elmondaná, hogy
miért nem illetve miért igen.
A l b e r t u s László alpolgármester: Én Szabó Istvánt nyugdíjas kora után ismertem
meg, a Helytörténeti Egyesületben dolgoztunk együtt. Én arra tudok támaszkodni, amit
az iratokban látok. Amikor a városiasodás útjánál elindult Mezőkovácsháza, elég
sokszor találkozok a nevével. Mezőkovácsháza ennek is köszönheti, hogy város lett. Ezt
csak abból tudom, amit látok. Nem tudom, hogy abban a rendszerben, hogy volt. De én
úgy látom ezekből a dokumentumokban, hogy azért tett, hogy ide eljusson
Mezőkovácsháza. Én erre is alapozom. Ezért mondtam én is egyből a Polgármester
úrnak, hogy igen ő megérdemli ezt a díszsírhelyet.
G y ö m b é r Ferenc képviselő: Most ebből a szempontból fiatalnak számítok, és
nem tudom annyira a történelmet, hogy mennyire és hogyan vett részt település
szempontjából. Illetve az, hogy kinek adható meg kinek nem. Ez minden évben
eljátszódik, hogy kinek milyen elismerést adjunk. Itt is jó lenne egy rangsort
összeállítani.
Ebből a szempontból most Szabó István tekintetében Albertus László alpolgármester
úrra hagyatkoznék. Ő az aki a történelemből meríti, hogy igen vagy nem.
Csepreghy
Elemér polgármester: Az elismeréseknek a testület általi odaítélése,
annyiban másabb, hogy ott egy adott időpontban érkeznek be és több. Itt meg egy
haláleset kapcsán viszonylag rövid idő áll rendelkezésre, arra, hogy ezt eldöntsük.
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