
A Képviselő-testület 2017. május 25-i ülésén hozott határozatai 

 

 
192/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és bölcsőde Alapító Okirata módosítása, 
- Deák utca útfelújítás fejlesztési hitel felvétele, 
- a Dél-békési Jövőkép Nonprofit kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója, 
- a Civil Közösségért Alapítvány közfeladat-ellátási szerződés, 
- a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és bölcsőde, valamint a Mezőkovácsházi Hu-

mán Szolgáltató Központ kérelme, az Ipari park területének használata (2429/3 hrsz.)  
- dr. Csernai Katalin Kft. kérelme, 
- Felhatalmazás a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a TOP-3.2.1-15-

BS1-2016-00044 azonosító számú projekttel kapcsolatos Támogatási Szerződés aláírá-
sa, valamint az 

- 1/2017. (IV. 10.) számú határozathoz kapcsolódó Cg. 04-09-003599/179. számú vég-
zésnek megfelelően a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. társasági szerződésének módo-
sítása tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napi-
rendjére vette.  

 
193/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pilot program műkö-
dése tárgyában készült előterjesztést zárt ülésen tárgyalja  
   
194/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 25-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 tör-
tént fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
  
2.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség 
tájékoztatója az éves tevékenységéről 
Előadó: Nagy Lajos rendőrkapitány, 
Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke 
 
3.) A közszolgáltatók beszámolója az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról 
Előadók: közszolgáltató szervezetek vezetői 
 
4.) Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott feladatok ellátásáról 
Előadó: Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
5.) A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. tanév óvodai 
csoportlétszámának meghatározása 



  
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
6.) Előterjesztések 
 
   
195/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mély megindulással, 
gyászba borulva és mélységes fájdalommal áll a világháborúban a hazáért hősi halált 
halt mezőkovácsházi és reformátuskovácsházi katonák nemes és soha el nem múló 
emléke előtt. A hősök halhatatlan érdemeinek elismeréséül a hősök nevének 
jegyzőkönyvben történő megörökítését rendeli el. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
 
196/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2017. (III. 23.), 
164/2017. (IV. 27.), 180/2017. (IV. 27.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a 
polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről, valamint a 
bejelentésekre tett intézkedésekről szóló beszámolókat elfogadja.  
 
  
197/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Ma-
gyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú 
melléklet III. 1. pont alapján támogatási igényt nyújt be a rendkívüli támogatás igénylé-
sére. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény benyújtására, valamint nyertesség 
esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, támogatási szer-
ződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: pályázat benyújtására: 2017. május 31. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
198/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 



  
  
Határidő: a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 

 
199/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Rendőrkapitányság 2016. évi közbiztonság helyzetéről készített beszámolóját elfogadja. 

A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a rendőrkapitányság munkatársainak a 
beszámolási időszakban végzett tevékenységéért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv   
                 polgármester 
 

 
200/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Pol-
gárőr Egyesület Közhasznú Szervezet 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját 
megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a lakosság érdekében kifejtett 
munkájáért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
 
201/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átadott 
önkormányzati feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és az FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint 2016. évben a települési hulladék-gazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat közszolgáltató beszámolóját elfogadja. 
 
A Képviselő-testület megköszöni a közszolgáltató tevékenységét és a feladat ez évi 
átadásakor tanúsított segítő hozzáállását. 
 
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2017. június 15. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
 
 



  
202/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízi közmű vagyon 
hasznosításáról és az ezzel kapcsolatban átadott önkormányzati feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót megtárgyalta, és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., mint a települési 
vízi közműveket működtető közszolgáltató beszámolóját elfogadja. 
  
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan 
ügyeljen a befogadott és a kibocsátott szennyvíz minőségére, valamint a környezetvé-
delmi, illetve egyéb jogszabályi előírások betartására, betartatására. 
 
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2017. június 15. 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
203/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átadott 
önkormányzati feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és a Tajki és Társa 
Bt. mint a köztemetők üzemeltetését ellátó közszolgáltató beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan 
ügyeljen a temetők rendjére, tisztaságára és a temetkezési szertartások kegyeleti 
szempontból megfelelő végzésre. 
 
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2017. június 15. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
204/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átadott önkormány-
zati feladatok ellátásáról Gáspár Tamás mint a gyepmesteri, illetve az állati hulladék 
gyűjtési, elszállítási tevékenységet ellátó közszolgáltató beszámolóját nem fogadja el. 
Kéri a szolgáltatót, hogy a Képviselő-testület júniusi soros ülésére részletes beszámolót 
készítsen és terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
          
 
 
 
 



  
205/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési 
közszolgáltatónak átadott önkormányzati feladatok ellátásáról szóló szakmai beszámolót 
megtárgyalta, megállapítja, hogy az megfelel a közművelődési megállapodásban 
foglaltaknak. 
 
A közművelődési feladatokat ellátó Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fele-
lősségű Társaság beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a szervezet dolgozóinak 
a városban végzett kulturális és közművelődési munkáért. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
206/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatában ar-
ról dönt, hogy az óvodában 2017/18-as nevelési évben indítható csoportok számának 
meghatározása tárgyában készült előterjesztés 2. sz. határozati javaslatáról jelen ülésén 
nem dönt.  
 
 
207/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében a 2017-2018-as nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát 9 délelőtti és 7 délutáni csoportban határozza meg. 
A döntés Alapító Okirat módosítást nem igényel. 
 
Határidő: az intézmény értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
 
 
208/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde maximális óvodai csoportlétszáma a 
2017-2018-as nevelési évben 20 %-kal átléphető. 
 
Felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit  
                 intézményvezető 



  
 
209/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
KWX-338 forgalmi rendszámú Suzuki Swift gépkocsi használatának biztosításáról dönt 
a Békéscsabai Tankerületi Központ részére a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Mezőkovácsházi Tagintézményének feladatellátása céljából.  
 
A határozat melléklete szerinti használati szerződés aláírására felhatalmazza a polgár-
mestert.  
  
Határidő: a szerződés aláírására 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
       
210/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata és a Vis Medica Kft. között fennálló egészségügyi ellátási szerződést a 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
 
211/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Sándor, 
Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 55. szám alatti lakos ügyében meghozott 171/2017. (IV. 
27.) sz. kt. határozatát saját hatáskörében megvizsgálta és azt megváltoztatja a szerint, 
hogy Juhász Sándor, Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 55. szám alatti lakosnak a 
Mezőkovácsháza, 1878 hrsz-ú és 1879 hrsz-ú beépítetlen területek beművelése után 
50.000 Ft összegű kártérítést fizet a volt bérlő által megjelölt számlára, az általános célú 
tartalék terhére. 

 
Határidő: - értesítésre azonnal,  
 - kártérítés megfizetésére június 30. 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
 
 
 



  
212/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri, hogy bizottsági 
kezdeményezésre az Orosházi Kórház támogatása tárgyában a Képviselő-testület októ-
beri soros ülésére készüljön előterjesztés. 

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
213/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával hoz-
zájárulását adja a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban a Műszaki Irodán megüre-
sedő pályázati és környezetvédelmi referens álláshely betöltéséhez 2017. június 15., a 
gépkocsivezetői  álláshely betöltéséhez 2017. július 1. napjától határozatlan ideig. 
 
A foglalkoztatás bérköltségének és járulékainak fedezetét a 2017. évi költségvetés tar-
talmazza. 
   
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
 
214/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával hoz-
zájárulását adja a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban lévő álláshelyek 1 vagyon-
gazdai álláshellyel történő növeléséhez, és annak 2017. június 15. napjától való betölté-
séhez. 
 
A foglalkoztatásra 1.265 eFt személyi juttatást és 279 eFt munkaadói járulékot biztosít a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnál, melynek fedezetét az önkormányzat általá-
nos célú tartaléka képezi.  
 
Határidő: - értesítésre azonnal,  
                - költségvetési rendeleten történő átvezetés a következő rendelet módosításnál 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
 
 
 
 



  
215/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 
Belterület 754/4 hrsz-ú kivett beépítetlen művelési ágú, 143 m2 területű ingatlanra be-
jegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 

 
216/2017. (V. 25) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Tor-
na Egylet által benyújtott TAO pályázat tartalmáról, a magvalósítandó fejlesztésekről 
szóló tájékoztatását elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
 
217/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dél-békési Jö-
vőkép Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag a Kft. 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját az alábbi adatokkal javasolja a taggyűlésnek elfogadásra: 
- Egyező eszköz- forrás oldal: 2.848 e Ft 
- Mérlegszerinti eredmény:       -457 e Ft 
-  felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen jelen határozatban foglaltakat 
képviselje. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
218/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Civil Közösségért Alapítvánnyal (Székhely: (5540 Szarvas, Jókai M. utca 
53 ., Adószám: 18393811-1-04, Képviseli: Kovács Mátyás - kuratóriumi elnök)  határo-
zatlan időre gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint ifjúsági és sport ügyek 
ellátásában való részvételre közfeladat-ellátási megállapodást köt. 
 



  
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú közfel-
adat-ellátási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására azonnal 
                                                Felelős: Varga Gusztáv  
 polgármester 
 
219/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, Mezőkovácsháza, Ifjú-
sági Ltp 1. és a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, Mezőkovácsháza, Fáy u. 
30-32. kérelmét támogatja és a Mezőkovácsháza, belterület 2429/3 hrsz. alatti kivett 
gépparkból összesen 235 m2 alapterületű 1 db helyiséget 2017. június 1. napjától határo-
zatlan időtartamra ingyenes használatba adja a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 
Bölcsőde és a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ részére. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tar-
talmú Ingatlanhasználati szerződések aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
220/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ah-
hoz, hogy dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolási és Szolgáltató Kft., mint az 
Önkormányzat tulajdonában álló Járóbeteg Szakellátó Intézményben egészségügyi ellá-
tási szerződés alapján járóbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató, pályázatot nyújtson be az 
EFOP-2.2.19-17 azonosítószámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” meg-
nevezésű projekt keretében orvostechnikai eszközök beszerzésére.   
 
Eredményes pályázat esetén a szolgáltató vállalja a megvalósítást és a fenntartási köte-
lezettségeket.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
221/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolási és Szolgáltató Kft., 
mint az Önkormányzat tulajdonában álló Járóbeteg Szakellátó Intézményben, egészség-



  
ügyi ellátási szerződés alapján járóbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató, EFOP-2.2.19-17 
azonosítószámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” pályázata eredményes-
sége estén urológiai szakorvosi óraszámokra többletkapacitás iránti pályázatot nyújt be 
az illetékes szerv felé.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
 
222/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy, a többletkapacitásként befogadott urológiai szakorvosi ellátás biztosí-
tását egészségügyi ellátási szerződés alapján a dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthon-
ápolási és Szolgáltató Kft. által biztosítja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
            polgármester 
 
 
223/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát 
egészségügyi klaszterbe történő belépéshez.  
 
A belépéshez kapcsolódó bárminemű kötelezettségről a Képviselő-testület tudomásszer-
zést követően dönt.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
224/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ja-
vasolja a taggyűlésnek, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által benyújtott és tá-
mogatásban részesített TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00044 azonosító számú projekttel kap-
csolatos támogatási jogügyletet hagyja jóvá. 
 
Felhatalmazza Mezőkovácsháza Város Polgármesterét, hogy a fentieket a társaság tag-
gyűlésén képviselje, és hatalmazza fel a Gyulai Közüzemi Nonprofit kft ügyvezetőjét, 
hogy a projekttel kapcsolatos Támogatási Szerződést aláírja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal  



  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
225/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ja-
vasolja a taggyűlésnek, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság (székhely: 5700 Gyula, Szt. László u. 16.; Cg. 04-09-003599) tagjai között a Gyu-
lán, megtartott taggyűlési jegyzőkönyvben elfogadott Társasági Szerződés-módosítást az 
alábbiak, szerint módosítsa:  
 
I. A társasági szerződés 3./ pontjában az ötödik bekezdés (Nagybánhegyes Község Ön-
kormányzatára vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi rendelke-
zések lépnek: 

„Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 13. 
képviselő:vezető tisztségviselő  
Cg.04-09-002549 „    
 
II. A társasági szerződés 3./ pontjában a hatodik bekezdés (Kaszaper Község Önkor-
mányzatára vonatkozó) rendelkezései törlésre kerülnek és helyükbe az alábbi rendelke-
zések lépnek: 
„KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság       
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. 
képviselő:vezető tisztségviselő 
Cg.04-09-007141” 
 
III. A társasági szerződés 7./pontjának első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hato-
dik és hetedik bekezdésében foglalt rendelkezések törlésre kerülnek és helyükbe az 
alábbi rendelkezések lépnek:  
„Gyula Város Önkormányzata törzsbetétje 156.390.000 Ft 
Kondoros Város Önkormányzata törzsbetétje 100.000 Ft 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata törzsbetét 100.000 Ft 
Végegyháza Község Önkormányzata törzsbetétje 100.000 Ft 
Bánhegyesi Vízszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje 100.000 Ft 
KASZAPER-ÉP Építő, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje 100.000 Ft 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata törzsbetétje 100.000 Ft 
Újkígyós Város Önkormányzata törzsbetétje 100.000 Ft 
 
Gyula Város Önkormányzata alapító a törzstőkét képező és a vagyonleltárban szereplő 
vagyontárgyakat az alapításkor társaság rendelkezésére bocsátotta. Gyula Város Önkor-
mányzat tag a társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik.  
 



  
A tagok a pénzbeli hozzájárulásokat a társaság bankszámlájára átutalás útján már meg-
fizették. 
 
A tagok a jelen társasági szerződésben a törzsbetétek mértékétől eltérő tagsági jogokat 
alakítanak ki a szavazatok mértékének meghatározásánál, a következők szerint: 1 szava-
zattal a társaság minden tagja rendelkezik, ezen felül minden tag rendelkezik a 2011. évi 
CCIX. tv-ben meghatározott és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
nyilvántartása szerint őt megillető aktuális felhasználói egyenérték arányában számított 
szavazati joggal.  
 
A felhasználói egyenérték alapján számított szavazati jog mértéke minden év május hó 
31. napjáig kerül felülvizsgálatra.” 
 
Egyebekben a társasági szerződés nem változik. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a taggyűlésen a fentieket képviselje.  
 
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
226/2017. (V. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Varga Gusztáv 
polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat Simonka György országgyűlési képviselővel 
annak érdekében, hogy a határon átnyúló, tömegeket megmozgató Békéscsaba-Arad-
Békéscsaba Szupermaraton magyarországi közúti útvonala felújításra kerüljön. Az or-
szággyűlési képviselő az útfelújítás érdekében folytasson tárgyalásokat az érintett or-
szággyűlési képviselővel, valamint a települések Polgármestereivel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 


