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

 

  
87/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- fürdő és kemping belépőjegy árainak meghatározása, 
- Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. kérelme Ipari park területének használata 
(2429/3 hrsz),  
- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszüntetése,  
- Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alapító Okiratának módosítása, 
- Mezőkovácsháza, Árpád u. 273. sz. alatti ingatlan megvásárlása tárgyában hozott dön-
tés módosítása,  
- Képviselő-testületi határozat kijavítása, valamint a  
- Dombegyház-Kisvarjas határátkelő végleges megnyitása  
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére 
vette.  
 
   
88/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 23-i 
soros, 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.) A működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti feladat-ellátás és pénzeszközök 
felhasználásának értékelése az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének 
beszámolója alapján  
Előadó: Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Főorvosa 
 
3.) Az Önkormányzat Gazdasági Programjának időarányos teljesülése 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
4.) Az Önkormányzat költségvetési hiánya csökkentésének ütemterve 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
5.) Önkormányzati kitüntetési javaslatok elbírálása 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
6.) Egészségfejlesztési Iroda beszámolója tevékenységéről  
 Előadó: EFI Iroda munkatársai 
 
7.) Előterjesztések 
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89/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 424/2016. (XI. 24.), 
450/2016. (XI. 24.), 478/2016. (XII. 15.), 51/2017. (II. 23.), 54/2017. (II. 23.), 61/2017. 
(II. 23.), 62/2017. (II. 23.) 66/2017. (II. 23.), 67/2017. (II. 23.) 71/2017. (II. 23.) sz. kt. 
határozatok végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti 
tevékenységéről, valamint a bejelentésekre tett intézkedésekről szóló beszámolókat 
elfogadja.  

 
 
90/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Orvosi 
Ügyeleti Szolgálat feladatellátásáról és a pénzeszközök felhasználásáról szóló éves be-
számolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot ellátó szakembereknek az 
ügyeleti szolgálatban való elismerésre méltó feladatellátásért, valamint az Országos 
Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetnek a hatékonyabb munkavégzés 
érdekében kifejtett együttműködéséért.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
91/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Gaz-
dasági Programjának időarányos teljesüléséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és 
elfogadja. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
92/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2017. (II. 23.) sz. 
kt. határozatot visszavonja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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93/2017. (III. 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 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
          
94/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulaj-
donában lévő önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társaságoknál a határozat mel-
lékletét képező gazdálkodási szabályzat elfogadásáról dönt. 
 
A szabályzatban foglaltak minden önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság 
ügyvezetőjére nézve kötelezően betartandóak, és számon kérhetőek. 
  
Határidő: a szabályzat megismertetésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
    
95/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségfejlesztési 
Iroda tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot ellátó szakembereknek el-
végzett munkájukért.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
96/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását a határozat mellék-
letét képező tartalommal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 
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Határidő: a határozat megküldésére a munkaszervezet részére 2017. március 31. 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
  
  
97/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Mezőkovácsháza, Battonyai út 2429/3. hrsz. alatti ipari terület és felépítményeinek va-
gyonvédelme érdekében biztonsági kamera és megfigyelőrendszer megvalósításáról 
dönt. 
 
A rendszer kiépítését a legkedvezőbb ajánlatot adó Tóth Attila egyéni vállalkozótól 
(Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 36.) rendeli meg, az árajánlata szerint részletezett mű-
szaki tartalommal. 
A munkálatok elvégzésére irányuló megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármes-
tert. 
A munkálatok fedezetére 794.420.-Ft + ÁFA összeget biztosít az ipari terület dologi ki-
adás előirányzata terhére. 
 
Határidő: megrendelésre: 15 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
98/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal 
2017. március 23. napjától határozatlan időre közművelődési megállapodást köt. 
  
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú közmű-
velődési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
99/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben 
megvalósításra kerülő közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztatót megtárgyalta 
és elfogadta. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Varga Gusztáv 
                 polgármester 
  
 
100/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsháza, Táncsics Mihály u. 42. szám alatti önkormányzati ingat-
lan villamossági hálózat korszerűsítésére, 164.100,-Ft-ot biztosít.  
 
Az elektromos-hálózat fejlesztésére a fedezetet az önkormányzat általános célú tartaléka 
képezi.  
Az Önkormányzat a munkálatok elvégzésével a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 
Kft.-t bízza meg.  
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   Pap Csaba ügyvezető 
  
 
101/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, " Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése " című pályázati felhívásra. 
 
A "Mezőkovácsháza, Napközi Konyha részleges felújítása, korszerűsítése” megnevezé-
sű pályázat műszaki előkészítő tevékenységeinek elvégzésére legalább három árajánla-
tot kell beszerezni.   
A mérnöki előkészítés költségeire legfeljebb bruttó 1.000.000.-Ft-ot biztosít a fejleszté-
si célú tartalék terhére. 
A mérnöki előkészítő munkarészek elkészítésével megbízza a legkedvezőbb ajánlatot 
adó mérnöki szervezetet. A megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármes-
tert. 
  
A pályázat benyújtásáról előterjesztés készítendő a képviselő-testület áprilisi ülésére. 
  
Határidő: - ajánlatkérésre: azonnal 
                 - egyebekben: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
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102/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takács Zoltán 
Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 64. szám alatti lakossal 2016. november 25. napján kelt 
Haszonbérleti szerződés módosítását a határozat  melléklete szerinti tartalommal elfo-
gadja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
  
        
103/2017. (III. 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. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
  
 
104/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Mentő-
szolgálat Alapítvány anyagi támogatása tárgyában készült előterjesztést levette napi-
rendről azzal, hogy az a Képviselő-testület októberi soros ülésére kerüljön ismételten 
előterjesztésre.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
105/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viharsarki 
Koraszülöttmentő Alapítvány anyagi támogatása tárgyában készült előterjesztést levette 
napirendről azzal, hogy az a Képviselő-testület októberi soros ülésére kerüljön ismétel-
ten előterjesztésre.  
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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106/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Konyhán 
étkező vendégétkezők és kedvezményes étkezők térítési díját 2017. május 01. napjától 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kedvezményes (önkormányzat és intézményei valamint a településen közfeladatot ellátó 
dolgozók) étkeztetést igénybevevők:  
260,- Ft/adag nyersanyag költség + 70 % rezsi költség = 440,- Ft/adag + áfa  
Leves nélküli étkezésnél: 210,- Ft/adag nyersanyag költség + 70% rezsi +áfa= 355,- 
Ft/adag + áfa 
 
Vendég étkezők:  
260,- Ft /adag nyersanyag költség + 80% rezsi költség = 470,- Ft/adag + áfa  
Leves nélküli étkezésnél 210,- Ft/adag nyersanyag költség + 80% rezsi +áfa= 380,- 
Ft/adag+áfa 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető HSZK 

 
 
107/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítás üzemel-
tetése és karbantartása tárgyában 2009. 01. 19-én a DÉMÁSZ Zrt-vel kötött szerződés 
hatályát 2017. június 30-ig meg kívánja hosszabbítani az alábbi feltételekkel: 
- 2017. április 30-tól csak a közvilágítási üzemeltetési átalánydíj kerül leszámlázásra az 
előző havi díjjal megegyező összegben.  
- A szerződésben foglalt egyéb díjak fizetési kötelezettsége 2017. április 30-al megszű-
nik. 
- A Szolgáltató a meghosszabbított szerződéses időszakban a hibaelhárítási tevékenysé-
gét az eredeti szerződés szerinti feltételekkel ellátja. 
 
A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a közvilágítás 2002. évi energiahaté-
konysági korszerűsítése során - illetve bármely más időszakban a szolgáltatási terület 
kibővítése során - beépített, és az önkormányzat által finanszírozott beruházás kapcsán 
beépített lámpatestek tulajdonjogát meg kívánja szerezni.  
Kéri a Szolgáltató kimutatását az ilyen formában beépített lámpatestek értékéről, a szer-
ződés megszűnésekor fennálló esetleges maradványértékéről és a maradványérték szá-
mításának módszertanát rögzítő számviteli szabályairól. 
 
A Képviselő-testület kéri a Szolgáltatót, hogy a közvilágítási szerződés meghosszabbítá-
sáról szóló szerződés tervezetet szíveskedjék elkészíteni és megküldeni. 
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Határidő: szolgáltató tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
        
108/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gazdálkodásának át-
szervezéséről dönt. A döntés értelmében a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Köz-
pont Gazdasági Irodája 2017. június 30. nappal megszűnik, és beolvad a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájába. 
A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, 
valamint a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait 2017. július 01-től 
a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal látja el. A Mezőkovácsházi Településgazdál-
kodási Kft., és a Mezőkovácsházi Kalocsa Róza Nonprofit Kft. könyvelési feladatait 
2017. július 01-től a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ gazdálkodása önállóan működő és gaz-
dálkodó költségvetési szervről önállóan működő költségvetési szervvé válik. 
 
Az Intézmények Alapító Okiratának módosításáról készüljön előterjesztés legkésőbb 
2017. június 15-ig. 
Az intézmények gazdálkodási feladatai ellátásáról szóló megállapodásokról készüljön 
előterjesztés a júniusi soros ülésre. 
 
Határidő 2017. június 30. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
        
109/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átszervezéshez kap-
csolódóan a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ állományában 2017. június 
01-től 0,25 fő könyvelő álláshely növekedést engedélyez. 2017. június 30-ával 1 fő 
pénztáros álláshelyet megszűntet, és megbízza a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató 
Központ intézményvezetőjét, hogy a gazdasági szervezet átszervezésével kapcsolatos 
munkáltatói feladatokat bonyolítsa le. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Varga Gusztáv 
                polgármester 
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110/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsháza, Kodály u. 67-1 (hrsz: 2081/1) 1909 m2 területű önkor-
mányzati belterületi ingatlant 2017. április 1. napjától 5 éves időtartamra Törőcsik And-
rás Mezőkovácsháza, Szabadság u. 108. szám alatti lakos részére 5-Ft/m2/év+Áfa bérleti 
díj mellett bérbe adja. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására március 31. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
111/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Java-
dalmazási Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Utasítja a Településgazdálkodási Kft. és a Kalocsa Róza Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2009. 
évi CXXII. törvény 5 § (3) bekezdése értelmében a Javadalmazási Szabályzat cégiratok 
közötti elhelyezéséről az elfogadást követő 30 napon belül gondoskodjon. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
              ügyvezetők 
  
         
112/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét 
az alábbiak szerint módosítja: 
Az áprilisi soros ülése időpontját 2017. április 20. napjáról 2017. április 27. napjára, a 
2017. május 18-i soros ülése időpontját 2017. május 25. napjára módosítja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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113/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ádám Andrásné, a Ka-
locsa Róza Kft. Felügyelő Bizottsága elnöke részére 2017. január 1. napjától nettó 
10.000 Ft/hó összegű, kettő tagja részére szintén 2017. január 1. napjától nettó 5.000.-
5.000.-Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg. 
 
A tiszteletdíj és járulékai fedezetére összesen 441.000.-Ft öszegű átadott pénzeszközt 
biztosít a Kalocsa Róza Kft. részére az általános célú tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
         
114/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Bo-
rostyán Fürdő és Kemping belépőjegyeinek 2017. évi tartalmát és árait a határozat mel-
léklete szerint állapítja meg. 
 
Határidő: az árjegyzék honlapokon történő megjelenítésére: 2017. március 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   Jankó Erzsébet ügyvezető 
  
         
115/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Kalocsa Róza 
Kft. ügyvezetőjét, hogy az áprilisi soros ülésre terjesszen be javaslatot  
- nagycsaládosok belépőjegy ár,   
- a napozóágyak bérleti díj megállapítására, valamint  
- dolgozzon ki javaslatot 7-9 óráig a gyógymedencét használók részére a belépőjegy árá-
ra. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és  
Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
          
116/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft kérelmét támogatja és a 
Mezőkovácsháza, belterület 2429/3 hrsz. alatti kivett gépparkból (71.817 m2), összesen 
2498 m2 alapterületű 5 db helyiséget 2017. április 1. napjától határozatlan időtartamra 
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ingyenes használatba adja a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft részére közfel-
adatok ellátása céljából. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Ingatlanhasználati szerződés alá-
írására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
          
117/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, hozzájá-
rulását adja, hogy a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kereskedelmi és Szolgálta-
tási Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyeként 2017. április 1. napjától a 
Mezőkovácsháza 2429/3 hrsz-ú ingatlan kerüljön bejegyzésre az Alapító Okiratba. 

 
Felkéri a Bagdi Ügyvédi Irodát a cégbírósági eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
118/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 
tevékenység ellátása tárgyában 2015. 06. 30-án az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 
Kft-vel kötött szerződés hatályát 2017. március 31-i hatállyal, közös megegyezéssel 
megszünteti a határozat melléklet szerinti megállapodás elfogadásával, az alábbi feltéte-
lek fennállása esetén: 
- A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység 
ellátásának folyamatossága és az ellátás színvonala nem szenvedhet csorbát. Az új szol-
gáltató erre a közszolgáltatási szerződésben vállaljon garanciát, a konkrét tevékenységek 
részletes ismertetésével. 
- A lakosság, illetve az önkormányzat számára a szolgáltató váltás zökkenőmentesen, 
többlet feladat vagy teher kötelezettsége nélkül történjen meg.  
 
Fentiek teljesülése esetén a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését tar-
talmazó okirat aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: szolgáltató tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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119/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy csatla-
kozási kérelmet nyújt be a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati 
Társulás) Taggyűléséhez, egyben kéri a Taggyűlést, hogy a DAREH Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozását fogadja el 2017. szeptember 23. napi hatállyal. 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodását, az egyéb társulási szabályzatokat, a már meghozott társulási hatá-
rozatokat, a DAREH Önkormányzati Társulás már megkötött szerződéseit (megállapo-
dásait, nyilatkozatait) elfogadja, valamint a működési hozzájárulás megfizetésére köte-
lezettséget vállal. 
 
A működési hozzájárulás (a 2017. évre vonatkozóan 60,- Ft/fő a 2016. január 1-jei la-
kosságszám után) fedezetét a 2017. évi költségvetésben az általános célú tartalék terhére 
biztosítja. 
Mivel Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a DAREH Társulás alapításában részt 
vett, az alapítói vagyont megfizette. Erre tekintettel kéri a Társulást, hogy annak újbóli 
megfizetésétől tekintsen el. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a DAREH Önkormányzati 
Társulás elnökét tájékoztassa. 
 
Határidő: Társulás elnökének tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
  
 
120/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Zrt.-vel (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.), 2017. április 1. 
napjától 2017. szeptember 22. napjáig tartó határozott időtartamra, a határozat mellékle-
te szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerző-
dés aláírására. 
 
Határidő: szerződés aláírására: 2017. március 31. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
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121/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2017 (II. 23.) sz. 
kt. határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
122/2017. (III. 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 bruttó 1.500.000 Ft összeg megjelölése mellett, melynek fedeze-
tét 600.000 Ft pénzeszköz és 900.000 Ft értékben gép, berendezés  képezi, az alábbiak 
szerint: 
1. Bruttó 900.000 Ft értékben  az YLT-622 frsz-ú Belorusz gyártmányú MTZ-80 típusú 

152635 alvázszámú, 791752 motorszámú 1982. gyártási évű lassú jármű. 
 
A vételár fedezetét 600 e Ft összegben a fejlesztési célú tartalék, 900 e Ft összegben az 
intézményi működési bevétel 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 
 
 
123/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2017. (I. 26.) sz. 
kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja. 
   
A határozat első mondatában az „EFOP 3.9.6-16” szövegrész helyébe az „EFOP 3.9.2-

16” szöveg kerül. 
 
A határozat módosítással nem érintett része változatlan tartalommal érvényben marad. 
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124/2017. (III. 23.) sz. kt. határozat 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte, felmérte a 
magyar–román határon 2017-ben megnyitott ideiglenes átkelőhelyek jelentőségét, azok 
kapcsolódását a hazai és nemzetközi közúthálózathoz, azok jelenlegi és várható társa-
dalmi-, és gazdasági hatásait.  
 
A Képviselő-testület tisztelettel felkéri a döntés előkészítőket és döntéshozókat, hogy 
elsődlegesen támogassák – Mezőkovácsháza Városra és Dél-békési Kistérségre gyako-
rolt kedvező hatására és a történelmi előzményekre figyelemmel - Dombegyház-Variasu 
Mic (Kisvarjas) közötti ideiglenes határátkelő végleges, állandó határátkelőhellyé fej-
lesztését, annak végleges megnyitását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 


