
A Képviselő-testület 2017. január 16-i ülésén hozott hatjározatai 

 

 
1/2017. (I. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Fritz Izabella ké-
relme tárgyában kiadott szóbeli előterjesztést a Képviselő-testület jelen ülése napirend-
jére vette.  
   
   
2/2017. (I. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január 16-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 

 
1.) Előterjesztések   
  
   
3/2017. (I. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben 
megvalósítandó közfoglalkoztatási járási startmunka programok kérelmeinek 
benyújtását támogatja, továbbá pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen 
szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásával 
kapcsolatos feladatok ellátásával. 
 
A programok működtetéséhez szükséges legfeljebb 12.579.996.- e Ft önerő kerüljön 
betervezésre a 2017. évi költségvetésbe.  
 
A pályázatok benyújtását követően készüljön részletes tájékoztató a Képviselő-testület 
számára. 
 
Határidő: - pályázat benyújtására: értelem szerint, 
                 - tájékoztatásra: pályázatok benyújtását követően  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
4/2017. (I. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsháza, Belterület 48/3 hrszú „garázs, udvar megnevezésű osz-
tatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból Mucsi Imre és Mucsi Zoltán tulajdonostársak 
által értékesíteni kívánt 20/273-ad tulajdoni rész vonatkozásában nem kíván élni elővá-
sárlási jogával. 



 
 

Határidő: az Eladó értesítésére azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
5/2017. (I. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 
Csepreghy Elemér és Szénási István társadalmi megbízatású alpolgármesterek részére 
2017. január 1-től havi bruttó 260.000.-Ft/fő tiszteletdíjat állapít meg. 
Az alpolgármesterek az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havi bruttó 39.000.- Ft/fő 
összegű költségtérítésre jogosultak. 
  
Az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének fedezetét a meglévő személyi 
juttatások előirányzata képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
6/2017. (I. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy elfo-
gadja Dr. Fritz Izabella ajánlatát arra vonatkozóan, hogy az őt megillető praxisjog har-
madik személy részére történő elidegenítési jogáról lemond annak érdekében, hogy az 
önkormányzat szabad orvosválasztási és alapellátási körzet kialakítási jogát gyakorol-
hassa.  
 
A rendelkezési jog gyakorlásáról való lemondás ellentételezésére az önkormányzat brut-
tó 400.000.- forintot biztosít Dr. Fritz Izabella részére, mely kerüljön betervezésre a 
2017. évi költségvetésbe.  
 
A határozatban foglaltak külön Megállapodásban kerüljenek rögzítésre, mely elkészíté-
sére a Képviselő-testület felkéri a Bagdi Ügyvédi Irodát.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  


