
A Képviselő-testület 2017. február 23-i ülésén hozott határozatai 

 

 

42/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- monitoring kút létesítésének, 
- Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és bölcsőde, bölcsőde feladat-ellátási helyén ál-
láshely megszüntetése,  
- gazdálkodási egységek átszervezése,  
- Szervezeti és Működési szabályzat módosítása, valamint  
- a szociális intézményi férőhely-kiváltás megvalósítása Mezőkovácsházán 
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére 
vette.  
  
  
43/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét 
az alábbiak szerint módosítja: 
A februári soros ülés napirendjéről „A Polgármester éves szabadság-ütemtervének 
jóváhagyása” napirendi pontot törli. 
A februári soros ülés napirendjéről „A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata” 
napirendi pontot törli azzal, hogy annak tárgyalását az áprilisi soros ülése napirendjére 
tűzi. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
   
44/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 23-i so-
ros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt    
     fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének  

megalkotása 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
3.) Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
    Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
5.) Az ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálata 
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     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
7.) Előterjesztések 
 
   
45/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 440/2016. (XI. 24.), 
482/2016. (XII. 15.), 4/2017. (I. 16.), 6/2017. (I. 16.), 24/2017. (I. 26.), 34/2017. (I. 26.) 
sz. kt. határozat végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti 
tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja.  
  
 
46/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügy-
leteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét, és a saját bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfo-
gadja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
          
47/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde feladat-ellátási helyén 2 kisgyermekgondo-
zói álláshelyet megszüntet 2017. május 15-től.  
 
Felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedé-
seket.  
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
  
          
48/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal módosítja.  
 
Határidő: a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetésre: azonnal 



 3 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
  
 
49/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szűcs Judit, a Kalocsa 
Róza Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának 2017. február 20-i 
hatállyal történő lemondását tudomásul veszi. 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsága megüresedett tagsági helyére 2017. 
február 23. napjától 2022. február 23. napjáig Bontovics Krisztián (név, személyi 
adatok) 5800 Mezőkovácsháza Árpád utca 188/B II. emelet 12. szám alatti lakost 
megválasztja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
50/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki 
Szűcs Judit Felügyelő Bizottsági tagnak a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. Fel-
ügyelő Bizottságában végzett eddigi munkájáért.  
 
Köszönetét fejezi ki továbbá Mucsi Tiborné és Liptákné Rigó Andrea külsős bizottsági 
tagoknak a bizottságokban végzett munkájukért. 
  
 
51/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy az Ügyrendi, 
Kulturális és Szociális Bizottság kezdeményezésére a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. Fel-
ügyelő Bizottsága elnöke, Ádám Andrásné részére tiszteletdíj megállapítása tárgyában a 
Képviselő-testület márciusi soros ülésére készüljön előterjesztés. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
 
52/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településgazdálkodá-
si Kft. 2017. évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
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Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
              Pap Csaba ügyvezető 
  
 
53/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mai ülése napirendjéről 
leveszi „Az ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálata” napirendi pontot azzal, hogy 
azt 2017. évi áprilisi soros ülésén tárgyalja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester  
 
  
54/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Javadalmazási szabály-
zatának módosítását kezdeményezi, a módosítás kerüljön előterjesztésre a 2017. év már-
ciusi soros ülésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
  
 
55/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 
által nyújtott lehetőséggel élve a közfoglalkoztatási programok végrehajtásának biztosí-
tására a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-vel 2017. március 1-től – 2018. 
február 28-ig terjedő határozott időre megállapodást köt a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
  
Határidő: Megállapodás aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
56/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a tulaj-
donát képező Mezőkovácsháza 2429/3 hrsz. alatti, kivett géppark ingatlant 2017. márci-
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us 15. napjától a Mezőkovácsházi településgazdálkodási Kft üzemeltetésébe adja a hatá-
rozat mellékletét képező üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
  
        
57/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
              Jankó Erzsébet ügyvezető 
  
58/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat közbeszerzé-
sekről szóló Szabályzata alapján Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2017. évi 
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. évi közbeszerzési terve 
 

Tervezett 
beszerzés 

megnevezése 

 Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett  
eljárástípus 
 

Az eljárás megindításának, illet-
ve a közbeszerzés megvalósítá-

sának tervezett időpontja 
    

 
A fentiekben elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet a Közbeszerzési Hatóság 
által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban és az Önkormányzat hivatalos honlapján 
közzé kell tenni. 
 
A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosítási igény 
felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.  
Jelen közbeszerzési tervet legalább 2022. december 31-ig meg kell őrizni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
                polgármester 
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59/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Juhász Sándor, 
Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 55. szám alatti lakossal 2016. december 30. napján kelt 
Haszonbérleti szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfo-
gadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a Haszonbérleti szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
60/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a „Több települést kiszolgáló viziközmű rendszer kezeléséről” szóló megál-
lapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Végegyháza Község Önkormányzata értesítésére azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
  
  
61/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft-nél az üzemeltetési szerződés módosítását, az üzemeltetési díj 
16 Ft/m3-ről 30 Ft/m3-re történő emelését. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
   
62/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem 
kíván a továbbiakban az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft tagja lenni, és 
szolgáltatásait sem kívánja igénybe venni, ezért a Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről 
dönt.  
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Az üzletrészét felajánlja megvételre az elővásárlásra jogosult tulajdonostársak részére az 
üzletrész névértéknek (75.000 Ft) megfelelő összeg szerint. Értékesítés esetén felhatal-
mazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
  
Határidő: felajánlás megvásárlásra: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
63/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Savanyító üzemet továbbra is - határozatlan időre történő bérbeadás útján - 
hasznosítja. A bérbeadás a helyben szokásos módon kerüljön meghirdetésre folyamato-
san minimális bérleti díj 65.000.-Ft/hó+áfa évente az infláció mértékével megemelve 
megjelölése mellett. 
  
Határidő: meghirdetésre 2017. április 1. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
64/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MEDIFONTANA 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt-nek egyszeri, bruttó 950.000.-forint visszatérítendő tá-
mogatást biztosít a II. számú háziorvosi körzet egy havi működtetési költségeire, az álta-
lános célú tartalék terhére, a határozat melléklete szerinti tartalmú támogatási szerződés 
alapján.  
    
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
  
 
65/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. sz.) kérelmét anyagi 
fedezet hiánya miatt nem támogatja.  

 
Határidő: szerződés aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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66/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy képviselői 
kezdeményezésre a Viharsarki Koraszülött Mentőalapítvány támogatása tárgyában a 
Képviselő-testület soron következő ülésére készüljön előterjesztés.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  

 
67/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Játszótér Alapítvány-
nyal feladat-ellátási megállapodás kötése tárgyában készült előterjesztést leveszi napi-
rendről azzal, hogy több információval az kerüljön előterjesztésre a Képviselő-testület 
márciusi soros ülésére.  
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
68/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Balogh György Honismereti Egyesülettel 2017. február 28. napjától határo-
zatlan időre közművelődési közfeladat-ellátási megállapodást köt. 
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti  tartalmú fel-
adat-ellátási megállapodás  aláírására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására február 28. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
         
69/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése valamint a 326/2013 (VIII. 30.) Kor-
mányrendelet 22. § (3) bekezdése alapján, egyetértve a nevelőtestület határozatával, 
nyilvános pályázat kiírásának mellőzésével a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetői feladataival határozott időre 2017. augusztus 1. napjától 
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2022. július 31. napjáig megbízza Szedlacsekné Farsang Margit (5800 Mezőkovácsháza, 
Kossuth u. 200.) jelenlegi intézményvezetőt. 
 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. tv. alapján besorolás szerinti illetménye 2017. augusztus 01-től:  
345.379.- forint, intézményvezetői pótléka 97.415.- forint. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedések megtéte-
lére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
    
      
70/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul szolgalmi 
jog alapításához az önkormányzat tulajdonát képező 023. hrsz. alatti külterületi út terü-
letén az alábbiak szerint: 
- a szolgalmi jogot a geotermális kút fúrásához kacsolódó monitoring kút elhelyezésére 
biztosítja, 
- a szolgalmi joggal érintett terület kb. 5 x 5 méteres, legfeljebb azonban 30 m2 területű, 
- a szolgalmi joggal érintett terület nem nyúlhat bele a tényleges dűlőút, illetve a szom-
szédos ingatlan területébe, 
- a szolgalmi jog biztosításáért nyújtott kártalanítás összegét 250.000.- forintban hatá-
rozza meg. 
  
A fentieknek megfelelő szolgalmi jogot alapító és a kártalanítást rendező szerződés alá-
írására felhatalmazza a polgármestert. 
  
Határidő: kérelmező tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
          
71/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodási egysé-
gek átszervezése tárgyában készült szóbeli előterjesztést napirendjéről levette azzal, 
hogy az újabb, március 14-i egyeztetést követően átdolgozva kerüljön beterjesztésre a 
Képviselő-testület márciusi soros ülésére.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
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72/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött, hogy az 
„Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – in-
tézményi férőhely kiváltás” című EFOP-2.2.2-17. kódszámú projektben részt kíván venni 
azzal, hogy ingatlanokat bocsát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Budapest, 
Visegrádi u. 49.) részére lakóotthonok kialakítása céljából.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
  
 
73/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „In-
tézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézmé-
nyi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázatban lakóotthonok kiala-
kítása céljából négy darab önkormányzati tulajdonú telket biztosít.  
  
 
74/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az „Intéz-
ményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi 
férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívást. 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az alábbi önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokon a projektet megvalósítsa: 
 
1. Bethlen u. 86. 1916. hrsz. 
2. Kinizsi u. 41. 1984/1. hrsz. 
3. Kodály u. 2081/1 hrsz. 
4. Kinizsi u. 73. 2000. hrsz. 
 
Kerüljön megvizsgálásra, hogy a projekten belül van-e lehetőség az ingatlancserére. 
Amennyiben igen, akkor Mezőkovácsháza területén elhelyezkedő telkekkel először a 
Kodály utcai, majd a Kinizsi u. 73. sz. alatti terület kerüljön kiváltásra.  
 
A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) 
bekezdése és Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyonról 
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályiról szóló 
40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 27 §. alapján a felsorolt ingatlanokat térí-
tésmentesen, határozatlan időtartamra közfeladat ellátása érdekében használatba adja a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Budapest, Visegrádi u. 49.) részére. 
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Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert fenti ingatlanok vonatkozásában a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal ingatlanonként a határozat melléklete szerinti tar-
talmú használati megállapodások megkötésére, és aláírására, valamint a szükséges tulaj-
donosi hozzájáruló nyilatkozatok aláírására és a szükséges további intézkedések megté-
telére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
  
 
75/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzá-
járulását adja ahhoz, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Budapest, 
Visegrádi u. 49.) a Mezőkovácsháza, Árpád u. 120. (601/3 hrsz.) szám alatti önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanon Szolgáltató Központot hozzon létre. 
 
A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) 
bekezdése és Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyonról 
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályiról szóló 
40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 27 §. alapján a Mezőkovácsháza, Árpád u. 
120. szám alatti ingatlant térítésmentesen, határozatlan időtartamra közfeladat ellátása 
érdekében használatba adja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Budapest, 
Visegrádi u. 49.) részére. 
 
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert a fenti ingatlan vonatkozásában a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a használati megállapodás megkötésére, és aláírá-
sára, valamint a szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok aláírására és a szüksé-
ges további intézkedések megtételére. 
 
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert, hogy fenti ingatlan vonatkozásában a Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal szükséges további intézkedések megtételé-
re. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
  
  
76/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Dr. Szántó Péterné tulajdonát képező, Mezőkovácsháza, Árpád u. 273. 
szám alatti, 501 hrsz-ú, un. „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” jelölésű ingatlant 
meg kívánja vásárolni, csereszerződés útján, bruttó 1.500.000 Ft összeg megjelölése 
mellett, melynek fedezetét az eszközök értékesítéséből származó intézményi működési 
bevétel képezi.  
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Felkéri a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a Mezőkovácsházi Település-
gazdálkodási Kft. által felajánlott gépek, eszközök értékét állapítsa meg.  
 
Felkéri Dr. Bagdi László ügyvéd urat az adásvételi szerződés elkészítésére.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határidő: adásvételi szerződés megkötésére 2017. április 15. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
77/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Kanász Károly Lajosné tulajdonát képező, Mezőkovácsháza, Árpád u. 275. 
szám alatti, 502 hrsz-ú, un. „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” jelölésű ingatlant 
meg kívánja vásárolni bruttó 2 millió Ft összeg megjelölése mellett, melynek fedezetét 
fejlesztési célú hitelfelvétel képezi.  
 
Felkéri Dr. Bagdi László ügyvéd urat az adásvételi szerződés elkészítésére.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határidő: adásvételi szerződés megkötésére 2017. április 15. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
  
 
78/2017. (II. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Kanász Károly Lajosné tulajdonát képező, Mezőkovácsháza, Árpád u. 277. 
szám alatti, 503 hrsz-ú, un. „kivett beépítetlen terület” jelölésű, ingatlant meg kívánja 
vásárolni bruttó 500 eFt összeg megjelölése mellett, melynek fedezetét fejlesztési célú 
hitelfelvétel képezi.  
 
Felkéri Dr. Bagdi László ügyvéd urat az adásvételi szerződés elkészítésére.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határidő: adásvételi szerződés megkötésére 2017. április 15. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
  


