Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

: 68 / 381 – 011; /
: 68 / 381 – 656;
1/2022. sz. kt.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január
12-én 14 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén.
Jelen vannak: Csepreghy Elemér
Albertus László
Gyömbér Ferenc
Dr. Gyurkó-Rigler Magda
Szénási István
Varga Gusztáv
Zalai Csaba
Zábrák Istvánné

képviselők

Távolmaradását bejelentette:
Kálmán András

képviselők

polgármester
alpolgármester

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit
jegyző
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Sóki Zoltán
műszaki irodavezető
C s e p r e g h y
Elemér polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait
valamint Jegyző asszonyt, Aljegyző asszonyt és az Irodavezetőket.
Megállapítom, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van. Kálmán András képviselő
jelezte távolmaradását.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, az ülést
megnyitom.
C s e p r e g h y Elemér polgármester: Javaslom, hogy a korábban megküldött
- Dr. Csernai Katalin Kft. szándéknyilatkozat kérése,
- a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatánál megüresedett álláshely
betöltésének engedélyezése,
- TOP Plusz pályázatok benyújtása
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye napirendjére.

2

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
1/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
- Dr. Csernai Katalin Kft. szándéknyilatkozat kérése,
- a
Mezőkovácsháza
Város
Önkormányzatánál
megüresedett álláshely betöltésének engedélyezése,
- TOP Plusz pályázatok benyújtása
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztést a Képviselőtestület jelen ülése napirendjére vette.
C s e p r e g h y Elemér polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület a fentiek
alapján kiegészített, valamint a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja meg.
Van-e más javaslat?
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal 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: Napirend elfogadása
2/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2022. január 12-i rendkívüli, nyílt ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Előterjesztések
Előadó: Csepreghy Elemér
polgármester
C s e p r e g h y
Elemér polgármester: Mielőtt rátérnénk a napi rendi pontok
megtárgyalására, egy sajnálatos esemény kapcsán kell egy pár gondolatot megosszak
veletek.
Mint ahogy hallottátok, Szekeres Lajos a Településgazdálkodási Kft. Felügyelő
Bizottságának elnöke, volt polgármester úr, december 31-én elhunyt. A temetése január
10-én a család döntése alapján, szűk családi körben megtörtént. A feleségével
folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Mindenkit megrázott ez a sajnálatos esemény. Az
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Önkormányzat a Polgármesteri Hivatallal abban egyezett meg, hogy január 18-án 15
órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében egy megemlékezést tartanánk. Aki tud és
szeretne tőle elbúcsúzni, szeretettel várjuk.
Engedjétek meg, hogy mielőtt egy egyperces néma felállással emlékezünk, egy pár
gondolatot mondjak Szekeres Lajosról. Szőnyön született 1945. március 22-én és 1970ben Mezőhegyesen kötöttek a feleségével házasságot. Egy fiúgyermekük született a
házasságból, illetve ötszörös nagypapa.
A család mindig fontosnak tartotta a köz szolgálatát. Ezt mindannyian tapasztaltuk is.
20 éven keresztül volt Mezőkovácsháza Város Képviselő-testületének tagja. 2002-2006
között a Népjóléti Bizottság elnöke, 2010-2014 között az Oktatási és Szociális majd a
bizottságok átszervezése után a Kulturális és Szociális Bizottság elnöke. 2014-ben
alpolgármesterként is tevékenykedett és 1998-2002 polgármesterként vezette a várost.
Példaértékű városépítő tevékenységét 2014-ben „Mezőkovácsháza Városért” kitüntetés
adományozásával ismerte el a Képviselő-testület. 2014-ben döntött úgy, hogy nem indul
a választáson, a közélettől azonban nem vonult vissza. 2014. novemberétől a
Mezőkovácsházi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottság tagja. 2016-tól pedig a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának az elnökeként
tevékenykedett. Szerető férj, édesapa, nagyapa. Sokaknak csak Lajos bácsi, úgy
gondolom talán közülünk is nagyon sokan szerették, ismerték, folyamatosan mindig
mindenkivel viccelődött. A betegségéig rendszeresen bejárt a Polgármesteri Hivatalba.
Nap, mint nap a hivatali apparátus találkozott vele.
Kérem, egyperces néma felállással emlékezzünk meg róla.
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések
Csepreghy
Elemér polgármester: Javaslom az 1. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely ,,a 2022. évben megvalósítandó járási startmunka programok támogatása”
tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
S z é n á s i István képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság együttes ülésen 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?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, 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: Startmunka program 2022. évi önereje
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3/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2022. évben megvalósítandó közfoglalkoztatási
járási startmunka programok kérelmeinek benyújtását
támogatja, továbbá pozitív elbírálás esetén biztosítja a
szükséges önerőt.
A programok működtetéséhez szükséges önerő kerüljön
betervezésre a 2022. évi költségvetésbe.
A pályázatok benyújtását követően készüljön részletes
tájékoztató a Képviselő-testület számára.
Határidő:

pályázat benyújtására: értelem szerint,
tájékoztatásra: pályázatok benyújtását követően
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester
Csepreg hy
Elemér polgármester: A 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely a ,,Közmunkaprogramok végrehajtása tárgyában megkötött megállapodás
jóváhagyásáról” tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
S z é n á s i István képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
C s e p r e g h y
Elemér polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot
mellékletével 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: Közfoglalkoztatási program
4/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Belügyminisztérium által nyújtott lehetőséggel
élve a közfoglalkoztatási programok végrehajtásának
biztosítására a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási
Kft-vel 2022. március 1-től – 2023. február 28-ig terjedő
határozott időre megállapodást köt a határozat melléklete
szerinti tartalommal.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: Megállapodás aláírására: azonnal
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester
Cs ep r eg h y
Elemér polgármester: Javaslom a szóbeli 3. sz. előterjesztés
tárgyalását, mely a ,,TOP Plusz pályázatok benyújtásáról” tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
S z é n á s i István képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az
előterjesztést és mindhárom határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
C s e p r e g h y
Elemér polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. 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: „Élhető települések” pályázat benyújtása
5/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a TOP Plusz1.2.1-2021 kódszámú, „Élhető települések” megnevezésű
pályázati felhívásra 393.700.787.- Ft + 106.299.213.- Ft
Áfa, összesen 500.000.000.- Ft összegben az alábbi
főtevékenységekre:
A) Települési
kékinfrastruktúra
fejlesztése
(vízgazdálkodási beavatkozások).
B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése.
C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és
okos települési fejlesztések.
D) Fenntartható közlekedésfejlesztés.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásához szükséges iratok aláírásával.
Határidő: pályázat benyújtására: 2022. január 14.
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester, és
pályázat előkészítő szervezet
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Kérem, aki a 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: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat benyújtása
6/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a TOP-Plusz2.1.1-21 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése”
megnevezésű
pályázati
felhívásra
68.470.814.- Ft + 18.487.120.- Ft Áfa, összesen
86.957.934.- Ft összegben.
A pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátását
konzorciumi partnerrel közösen kívánja megvalósítani az
alábbi konzorciumi tagok közreműködésével:
- Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, mint a
konzorcium vezetője,
- Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint
konzorciumi tag a projektmenedzsmenti feladatok
ellátásában.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásához szükséges iratok és a konzorciumi
megállapodás aláírásával.
Határidő: pályázat benyújtására: 2022. január 14.
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester, és
pályázat előkészítő szervezet
Csepreghy
Elemér polgármester: A bizottsági ülés ideje alatt megérkezett a
konzorciumi együttműködési megállapodás a 3. sz. határozati javaslathoz. Ugyanaz a
tartalma, mint amit itt mellé tettünk, csak nem az energetikai korszerűsítésről szól,
hanem a humán infrastruktúráról.
Kérem, aki a 3. 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: „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” pályázat
benyújtása
7/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a TOP-Plusz3.3.1-21 kódszámú, „Gyermeknevelést támogató humán
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pályázati
infrastruktúra
fejlesztése”
megnevezésű
felhívásra 27.982.651.- Ft + 7.555.316.- Ft Áfa, összesen
35.537.967.- Ft összegben.
A pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátását
konzorciumi partnerrel közösen kívánja megvalósítani az
alábbi konzorciumi tagok közreműködésével:
- Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, mint a
konzorcium vezetője,
- Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint
konzorciumi tag a projektmenedzsmenti feladatok
ellátásában.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásához szükséges iratok és a konzorciumi
megállapodás aláírásával.
Határidő: pályázat benyújtására: 2022. január 14.
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester, és
pályázat előkészítő szervezet
Csepreg hy
Elemér polgármester: A szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását
javaslom, mely a ,,Dr. Csernai Katalin Kft. szándéknyilatkozat kérése” tárgyában
készült.
A határozati javaslatban annyi módosítás lenne, hogy a „tulajdon” szót törölni kellene.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
S z é n á s i István képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslatot Polgármester úr által javasolt módosítással
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
C s e p r e g h y
Elemér polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot általam
ismertetett 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: Dr. Csernai Katalin Kft. részére Hősök tere 1. sz. alatti ingatlan átadása
gyógytorna centrum kialakításához
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8/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kifejezi azon elvi szándékát, hogy a tulajdonában
lévő 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 1. sz. alatti
ingatlan használati jogát át kívánja ruházni hospice ház
és/vagy gyógytorna-rehabilitációs centrum kialakítása
céljából a Dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolási
és Szolgáltató Kft. részére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester
Csepreg hy
Elemér polgármester: Javaslom a 3. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely ,,a polgármester illetményének változása” tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
S z é n á s i István képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Cs ep reg h y
Elemér polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye?
Átadom a szót Varga Gusztáv képviselő úrnak.
V a r g a Gusztáv képviselő: A korábbi időszakban eddig a helyettes államtitkári bér
bizonyos százalékában volt meghatározva a polgármester illetménye. Eddig se a
képviselő-testületnek a döntése volt, hanem a jogszabály erejénél fogja lehetett
megállapítani. Most a megyei jogú város polgármestere béréhez hasonlítják a települési
polgármesterek bérét.
Szeretném kérdezni, hogy a polgármesteri bérrel együtt mozog az alpolgármester
illetménye is. Arról most nem döntünk?
C s e p r e g h y Elemér polgármester: Alpolgármesteri bérről a januári soros ülésen
fogunk tárgyalni. Hoztak be új kategóriákat is. Úgy gondolom, hogy a kistelepülések
polgármesterei voltak nagyon rossz helyzetben. Ők minimálbér közeli béreket kaptak.
Kistérségi ülésen volt ez többször téma.
Szeretném kérni a szavazásbeli kizárásomat személyes érintettségem miatt.
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: Csepreghy Elemér polgármester döntéshozatalból kizárásra
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9/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Csepreghy Elemér polgármestert a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 49. § (1) bekezdése alapján a döntéshozatalból –
személyes érintettsége miatt – kizárja.
Csepreghy
szavazza meg.

Elemér polgármester: Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja,

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.
Csepreghy Elemér polgármester kizárás miatt a szavazásban nem vett részt.)
Tárgya: Csepreghy Elemér polgármester illetményemelése
10/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
71. §-a alapján Csepreghy Elemér főállású polgármester
2022. január 1. napjától bruttó 845.000 Ft/hó illetményre
jogosult.
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján
2022. január 1. napjától 126.750 Ft/hó összegű
költségtérítésre jogosult.
2022. évi költségvetésbe be kell tervezni.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Csepreg hy
Elemér polgármester: A 4. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely „A Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. és II. ütem-2021”
megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának módosításáról”
tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
S z é n á s i István képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra mellékletével együtt javasolja a
Képviselő-testületnek.
Cs ep reg h y
Elemér polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye?
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Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérek minden képviselőt, szíveskedjen a
határozati javaslatról és mellékletéről szavazni.
A név szerinti szavazás eredménye a következő:
Csepreghy Elemér
Albertus László
Gyömbér Ferenc
Dr. Gyurkó-Rigler Magda
Szénási István
Varga Gusztáv
Zalai Csaba
Zábrák Istvánné

„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”
„igen”

A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mögé csatolva van.
C s e p r e g h y
Elemér polgármester: Kérem, aki a határozati javaslatot
mellékletével 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: Kerékpárút I. és II. ütem közbeszerzési eljárása
11/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 és 00007
kerékpárforgalmi
kódszámú, „A Mezőkovácsháza
hálózatának fejlesztése I. és II. ütem-2021” megnevezésű
építési beruházás megvalósítására irányuló - a Kbt. 112. §
(1) bek. b) pont szerinti nemzeti (nyílt) közbeszerzési
eljárás megindításáról döntött a 257/2021. (IX. 23.) sz. kt.
határozatában.
A műszaki tartalom és a becsült érték változása miatt az
eljárás ajánlati felhívását a jelen határozat melléklete
szerinti tartalommal fogadja el, az kerüljön megküldésre a
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
részére.
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok
összeállítását, az eljárás megindításához
szükséges,
nyilatkozatok,
dokumentumok,
engedélyek beszerzését, rendelkezésre állását
követően haladéktalanul
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester, és
Közbeszerzési szaktanácsadó
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Csepreg hy
Elemér polgármester: Javaslom az 5. sz. előterjesztés tárgyalását,
mely „a delegált tagok megválasztása” tárgyában készült.
Varga Gusztáv képviselő volt delegálva. A határozati javaslattal ellentétben ugyanúgy
maradna Varga Gusztáv képviselő is, de arról volt szó bizottsági ülésen, hogy Albertus
László alpolgármester úr is kerüljön be. Így hárman lennénk delegálva.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
S z é n á s i István képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslatot Polgármester úr által elmondottak alapján
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Cs ep reg h y
Elemér polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot általam tett
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: DAREH Tanácsba delegálás
12/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Csepreghy
Elemér polgármestert, akadályoztatása esetére Albertus
László alpolgármestert, együttes akadályoztatásuk esetén
Varga Gusztáv tanácsnokot delegálja.
Határidő:
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás értesítésére:
azonnal
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester
Csepreg hy
Elemér polgármester: A 6. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom,
mely „A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságában
megüresedő bizottsági tagsági tisztség betöltése” tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
S z é n á s i István képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az
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előterjesztést és a megüresedett tagság helyére Papp Zoltán személyét 2022. január 12től javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Cs ep reg h y
Elemér polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a bizottságok által javasolt Papp
Zoltán személyével (2022. január 12. napjától) 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: Településgazdálkodási Kft. FEB. megüresedett tagság betöltése
13/2022. (I. 12.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete mély megrendüléssel veszi tudomásul, hogy a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kereskedelmi és
Szolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, Szekeres
Lajos úr 2021. december 31. napján elhunyt.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási
Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága
megüresedett tagsági helyére 2022. január 12. napjától
2025. január 30. napjáig Papp Zoltán 5800
Mezőkovácsháza, Fáy u. 48. (szül.: Nagykanizsa, 1969.
március 16., an.: Bodzai Krisztina) szám alatti lakost
megválasztja.
Határidő: cégbírósági eljárásra azonnal
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester
Cs ep r eg h y
Elemér polgármester: Javaslom a szóbeli 2. sz. előterjesztés
tárgyalását, mely „a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatánál megüresedett álláshely
betöltésének engedélyezése” tárgyában készült.
Az előterjesztést mindkét önkormányzati bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat
ismertetni.
S z é n á s i István képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Cs ep reg h y
Elemér polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja,
szavazza meg.
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