
A Képviselő-testület 2017. június 22-i ülésén hozott határozatai 

 

 
236/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- a Bem utca útalap építése,  
- a TOP-os pályázatok közbeszerzési eljárásainak lefolytatása,  
 - a Polgármesteri Hivatalnál megüresedő álláshely, 
 - Gáspár Tamás gyepmester beszámolója, 
- a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparte-
rületek fejlesztése” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról, 
- A Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16. kódszámú „A foglalkoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálta-
tások fejlesztésével” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról 
- A Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16. kódszámú „A foglalkoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálta-
tások fejlesztésével” elnevezésű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról 
- Zöld város - pályázat újbóli benyújtásáról kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képvise-
lő-testület jelen ülése napirendjére vette.   
  
 
237/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét 
az alábbiak szerint módosítja: 
A júniusi soros ülés napirendjéről a „A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Böl-
csőde beszámolója az óvoda éves tevékenységéről” és a „Helyi Értéktár Bizottság be-
számolója féléves tevékenységéről” napirendi pontokat törli, azzal, hogy azokat a szep-
temberi soros ülésen tárgyalja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
    238/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 22-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.) A Polgármester és bizottsági elnökök féléves beszámolója az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett 
tevékenységről 
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Előadók: Varga Gusztáv polgármester és 
 önkormányzati bizottságok elnökei 
 
3.) A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár éves beszámolója az intézmény tevékenységéről 
Előadó: Albertus László könyvtárigazgató 
 
5.) Az állami tűzoltóság tájékoztatója a 2016. évi tevékenységéről 
Előadó: Tóth Péter tűzoltóparancsnok 
 
6.) A Vagyongazdálkodási Terv felülvizsgálata 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
8.) Előterjesztések 
 
   
239/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2017. (III. 23.), 
170/2017. (IV. 27.), 171/2017. (IV. 27.), 185/2017. (V. 12.), sz. kt. határozatok 
végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről 
szóló beszámolókat elfogadja.  
 

 
240/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját megtárgyalta és azt el-
fogadja. 
 
A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Tűzoltóparancsnokság teljes 
személyi állományának a beszámolási időszakban végzett tevékenységükért, áldozatos 
munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre 2017. június 30. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
   
241/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja, és 
köszönetét fejezi ki a könyvtár valamennyi dolgozójának a színvonalas könyvtári 
feladatellátásért. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
          
242/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szedlacsekné Farsang 
Margit, a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének öt-
éves vezetői ciklusról szóló beszámolóját tudomásul veszi, és köszönetét fejezi ki az 
intézményvezetői feladatok színvonalas ellátásáért. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
       
 243/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től a 
Deák utca útfelújítására fejlesztési célú hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint: 
 
- Az ügylet megnevezése: éven túli fejlesztési hitel 
- Összege: maximum 130.000.000,- Ft 
- A hitel törlesztése: türelmi időt (2018.03.29.) követően negyedévente egyenlő részle-
tekben  
- A hitel végső lejárata: 2027. június 30. 
- A hitel biztosítéka:  
Kivett strandfürdő, Mezőkovácsháza 51/1 hrsz, 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 
71. 
Kivett kemping, Mezőkovácsháza, 2417 hrsz, 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u.   
az Önkormányzat költségvetése. 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank 
Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szer-
ződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendel-
kezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés 
fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésé-
re szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadá-
sára szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átve-
zesse. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetéséért és a min-
denkori éves költségvetésébe történő betervezéséért. Felhatalmazza a polgármestert az 
ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a hitelszerződés aláírására. 
 



 4 
 
A szerződéskötéshez kapcsolódó költségekre 300 eFt kerüljön betervezésre az általános 
célú tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
   
244/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a bi-
zottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóit megtárgyalta és 
azokat elfogadja. 
 
   
245/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a delegált képviselők-
nek a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásban illetve a Mezőkovácsháza és Térsége 
Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységükről szóló beszámolóit megtárgyalta, 
azokat elfogadja. 
 
  
246/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán András tanács-
nok tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
 
247/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét felülvizsgálta, a mó-
dosított Vagyongazdálkodási tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogad-
ja. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
248/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Vízmű Kft. mint víziközmű üzemeltető részére  megállapított szennyvízbírságok kisza-
básának körülményeit vizsgáló szakértői véleményt megismerte. 
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Tekintettel arra, hogy a bírság összege az önkormányzat részére egyéb forrásból megté-
rült, valamint arra a tényre, hogy a felelősségi körben dolgozók munkajogi illetve mun-
kavégzésre irányuló jogviszonya megszűnt, a polgári jogi kárigény és a munkajogi fele-
lősségre vonás okafogyottá vált. 
A szakértői vélemény alapján büntetőjogi felelősség megalapozottan nem állapítható 
meg. 
Mindezek alapján a Képviselő-testület személyi felelősség megállapítására és kárigény 
érvényesítésére irányuló eljárást nem kezdeményez. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 

 
 
249/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felindultsággal vette 
tudomásul a Mezőkovácsházi Vízmű Kft-vel szemben kiszabott vízszennyezési bírsá-
gok tárgyában készült szakértői véleményben foglaltakat, és felhívja gazdasági társasá-
gai és intézményvezetőit, az ágazati és egyéb jogszabályokban foglaltak betartására a 
hasonló helyzetek megelőzése érdekében. 
 
Határidő: ügyvezetők és intézményvezetők értesítésére: azonnal,  
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
250/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gaz-
dálkodásának átszervezése következtében 2017. július 01-től a Mezőkovácsházi Humán 
Szolgáltató Központ, a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, valamint a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár gazdálkodási feladatainak ellátását a Mezőkovácsházi 
Polgármesteri Hivatalhoz helyezi át.  
A gazdálkodási feladatok ellátására a határozat mellékletét képező Munkamegosztási 
Megállapodás megkötéséről dönt. 
 
Felhatalmazza az intézményvezetőket és a költségvetési irodavezetőt a határozat mel-
léklete szerinti szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
              intézményvezetők 
 
251/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Pol-
gármesteri Hivatal számviteli szolgáltatási vállalkozói szerződéseiről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
252/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulást 2017. december 31. 
napjával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 88.§ 
(2) bekezdése alapján megszünteti.  
 
Határidő: Társulás értesítésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
253/2017. (VI. 22) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel a Bem utca 
földes útjának állapotára és az ott élő lakosság megfelelő közlekedéssel kapcsolatos igé-
nyeire, útalap megépítéséről dönt a Bem utca teljes hosszában. Egyúttal felújítja a Pus-
kin utca Ady u. - Bem u. közötti szakaszán a meglévő útalapot. 
  
A munkálatok elvégzésével megbízza a legkedvezőbb ajánlatot tevő Fehér és Fehér Kft-
t (Orosháza, Szőlő krt. 9.). 
Az építésre bruttó 12.292.965.- Ft összeget biztosít a fejlesztési célú hitelkeret terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
254/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15 kód-
számú,” Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán” pályázat 
építési beruházásának a tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásában a tanácsadói 
és lebonyolítói feladatok megbízásáról szóló szóbeli 2. sz. előterjesztést a napirendről 
levette.  
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255/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával hoz-
zájárulását adja a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban megüresedett építésható-
sági ügyintézői munkakör betöltéséhez.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
256/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átadott 
önkormányzati feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és Gáspár Tamás 
mint a gyepmesteri, illetve az állati hulladék gyűjtési, elszállítási tevékenységet ellátó 
közszolgáltató beszámolóját elfogadja. 
   
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan 
ügyeljen az állatvédelmi előírások betartására. 
 
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2017. július 15. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
257/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, 
iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázat felhívásra. Az „Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése” elnevezésű pályázat összköltsége nem lehet több, mint 400.000.000  Forint. 
A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.   
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
258/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.1.11-16 kódszámú „Ipari 
parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra beadni kívánt pályázat 
előkészítésére ajánlati felhívást tegyen közzé. Az ajánlati felhívásban kiválasztott vál-
lalkozást bízza meg az előkészítési feladatok elvégzésével.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
259/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a TOP-1.4.1-16 kódszámon megjelent pályázati felhívásra. „A foglalkoztatás és 

az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálta-

tások fejlesztésével megnevezésű” pályázat összköltsége nem lehet több, mint 
100.000.000 Forint. A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos iratok alá-
írására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
260/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16 kódszámú „A 

foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmé-

nyek, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázati felhívásra beadni kívánt 
pályázat előkészítésére ajánlati felhívást tegyen közzé. Az ajánlati felhívásban kiválasz-
tott vállalkozást bízza meg az előkészítési feladatok elvégzésével.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
261/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázati felhí-
vásra. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
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intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével megnevezésű” pályázat összköltsége nem 
lehet több, mint 50.000.000 Forint. A pályázat keretében igényelt állami támogatás mér-
téke 100 %.   
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos iratok alá-
írására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
262/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-16 kódszámú „A 

foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmé-

nyek, közszolgáltatások fejlesztésével megnevezésű” pályázati felhívásra beadni kívánt 
pályázat előkészítésére ajánlati felhívást tegyen közzé. Az ajánlati felhívásban kiválasz-
tott vállalkozást bízza meg az előkészítési feladatok elvégzésével.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
            polgármester 
 
 
263/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a „Zöld város kialakítása” pályázati felhívásra, amennyiben a TOP 2. körben 
újból kiírásra kerül. A "Zöld város kialakítása Mezőkovácsházán" megnevezésű pályázat 
összköltségét legfeljebb 220.000.000,- forintban határozza meg. A pályázat keretében 
igényelt állami támogatás mértéke 100 %.  A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a pályázattal kapcsolatos iratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
264/2017. (VI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelenésre kerülő „Zöld város kialakí-
tása” elnevezésű pályázati felhívásra beadni kívánt pályázat előkészítésére ajánlati fel-
hívást tegyen közzé. Az ajánlati felhívásban kiválasztott vállalkozást bízza meg az elő-
készítési feladatok elvégzésével.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
   


