
 
  
311/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
� a Mezőkovácsháza 1895. hrsz-ú ingatlan haszonbérlete, 
� a Társulás megszüntetésére megkötendő Megállapodás, 
� TOP-1.4.1-16 pályázattal kapcsolatos döntés módosítása, 
� TOP-1.4.1-16 pályázattal kapcsolatos döntés módosítása, 
� A Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívás keretében benyújtott "Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztési Mezőkovácsházi kerékpárút" megnevezésű pályázat 
előkészítési feladatainak módosításáról, 

� Versenypiaci csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésé-
re tárgyában 2018-2019 évre vonatkozóan, valamint a Sourcing Hungary Szolgáltató 
Kft. megbízása a közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása cél-
jából, 

� A Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 62. riasztórendszer kiépítése, 
� a Polgármesteri Hivatal gépkocsivezetőjének autóbusz jogosítvány megszerzése, 
� Az Interreg V-A Románia-Magyarország program 2014-2020 11/B prioritású pályá-

zat „A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a Hatékony köz-
igazgatás előmozdítása a törvényi és adminisztratív együttműködés, valamint az ál-
lampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatásával” elnevezésű 
pályázat előkészítéséről és benyújtásáról, 

� Háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátás biztosítása 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére 
vette.   

 
 
312/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 21-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.) Beszámoló az Önkormányzat I. félévi költségvetése végrehajtásáról 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
  
3.) A Bagdi Ügyvédi Iroda tájékoztatója az önkormányzat érdekében végzett tevékeny-

ségéről 
     Előadó: Dr. Bagdi László ügyvéd 
 
4.) Egészségfejlesztési Iroda beszámolója féléves tevékenységéről 
     Előadó: EFI Iroda munkatársai 
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5.) A Projektfelügyelet Kft. tájékoztatója éves pályázati tevékenységéről 
     Előadó: Projektfelügyelet Kft. 
 
6.) Előterjesztések 
 
   
313/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/2017. (V. 25.), 
213/2017. (V. 25.), 218/2017. (V. 25.), 228/2017. (V. 25.), 249/2017. (VI. 22.), 
290/2017. (VII. 31.), 297/2017. (VIII. 16.), 301/2017. (VIII. 16.), 302/2017. (VIII. 16.) 
sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti 
tevékenységéről, valamint a bejelentésekre tett intézkedésekről szóló beszámolókat 
elfogadja.  
 
      
314/2017. (IX. 21.) 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: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
   
315/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projektfelügyelet Kft. 
éves pályázati tevékenységéről szóló tájékoztatást megtárgyalta és azt elfogadja. 

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Projektfelügyelet Kft. munkatársainak a 
mezőkovácsházi TOP pályázatok előkészítésében és benyújtásában végzett munkáju-
kért. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Projektfelügyelet Kft-t, hogy az együttműködései megál-
lapodásnak megfelelően végezze tovább a munkáját és más operatív programokból is 
próbáljanak meg minél több forrást megszerezni a település részére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Projektfelügyelet Kft-t, hogy a még el nem bírált projek-
tek vonatkozásában – a projektek pozitív elbírálása érdekében - folyamatosan tartsa a 
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kapcsolatot a Békés Megyei Önkormányzat vezetőivel, a terület országgyűlési képvise-
lőjével Simonka Györggyel, és a Magyar Államkincstárral, mint a közreműködő szerve-
zet munkatársaival.  
 
Határidő: Kft. tájékoztatására 2017. szeptember 30. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
  
316/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bagdi Ügyvédi Iroda 
éves tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. 
  
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Iroda munkatársainak az Önkormányzat ér-
dekében kifejtett eredményes tevékenységükért. 
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
317/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Mezőkovácsháza, belterület 2401/2. hrsz. alatti, szántó művelési ágú földrészleten tá-
mogatja fotovoltaikus erőmű megvalósítását. 
 
Az ingatlanból megosztás után legfeljebb kétszer 1,0 ha nagyságú területet kíván bizto-
sítani e célra a vételi ajánlat mellékletét képező változási vázrajz tervezet szerint.  
 
A területeket adás-vételi szerződés alapján, területenként bruttó 8 millió Ft/hektáros vé-
teláron kívánja értékesíteni az ALBAPART Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Erzsé-
bet út 76.) részére. 
 
A szerződés-tervezet előkészítésére felkéri az ALBAPART Kft-t. A szerződésben fenti-
eken kívül rendelkezni kell a területek megközelítését biztosító út telekalakításáról, az 
ezzel kapcsolatos területszerzésről és kiépítéséről. 
 
A szerződés tervezetét és a megosztáshoz való hozzájárulást a Képviselő-testület elé 
kell terjeszteni. 
 
Határidő: kérelmező tájékoztatására: 5 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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318/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy: 
1. a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött Haszonkölcsön szerződés 
kerüljön felülvizsgálatra és a témában az októberi soros ülésre készüljön előterjesztés, 
2. a Kft. által használt szerződés minták az Önkormányzat jogi képviselője által 
kerüljenek felülvizsgálatra. 
 

Határidő: 2017. október 19. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, Jankó Erzsébet ügyvezető 

 
 
319/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, Jankó Erzsébetet szóbeli figyelmeztetésben ré-
szesíti a fürdő jogosulatlanul történő bérbeadása, a Képviselő-testületnek a bérbeadásról 
való nem tájékoztatása, valamint a fürdő zárva tartásának nem megfelelő kommunikálá-
sa miatt. 
 
Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a jövőben a szerződések megkötésénél nagyobb 
gondossággal járjon el, valamint gondoskodjon a strand és kemping honlapjának és 
facebook oldalának folyamatos karbantartásáról. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
320/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Varga Gusztáv 
polgármestert, hogy Szénási István alpolgármester és a jegyző bevonásával készítsen 
intézkedési tervet a rendkívüli helyzetek kezelésére, az elkészült tervről az októberi so-
ros ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Határidő: 2017. október 19. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
321/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a villamos energia be-
szerzésre Mezőkovácsháza Város Önkormányzata és intézményei összes bevonható 
fogyasztási helye vonatkozásában versenypiaci csoportos beszerzési eljárás lefolytatásá-
ról dönt 2018-2019-évre vonatkozóan. 
 



 5 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozatban szereplő döntés vég-
rehajtására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
322/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 
Sourcing Hungary Kft. szerződés módosítását megköti 50.000.-Ft+áfa/hó összegben. A 
szolgáltatás finanszírozását a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal költségvetésében 
általános tartalék terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tar-
talmú szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő: szerződés kiegészítés aláírása azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
323/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal részére Pályázati Eljárásrendről szabályzatot alkosson, melynek 
megtörténtéről a novemberi soros ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 

Határidő: 2017. november 23. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
324/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilot I. munkacsoport 
sertéstartással kapcsolatos körülményeinek kivizsgálására létrehozott munkacsoport je-
lentése alapján az alábbi intézkedéseket teszi: 
 
1. az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 2017. december 1. napjától 1 fő pénz-
ügyi végzettségű munkavállaló részére álláshelyet és bér és járulékait biztosítja a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft részére. 
 
2. Felhívja a jegyzőt, hogy a közfoglalkoztatási programok jogszerű és szakszerű doku-
mentálásának érdekében dokumentáltan adja át a Kft részére a szükséges információt és 
nyújtson segítséget. Időleges ellenőrzésekkel győződjön meg a MEZTEP Kft-nél a do-
kumentálási rend megtartásáról. 
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3. az állattartásnál a nem megfelelően dokumentált kényszervágásokkal okozott kár 
megtérítésére az önkormányzat állapodjon meg a Pilot I. munkacsoport vezetőjével az 
októberi soros ülésig. 
 
Határidő: 2017. október 19. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
       
325/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. és 17. pontja 
szerinti önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében együttműködési meg-
állapodás megkötéséről dönt a Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egye-
sülettel. 
 
A Képviselő-testület az Egyesületet 2017. évben támogatásban nem részesíti, 2018. évi 
támogatása a 2018. évi koncepció keretében kerüljön meghatározásra. 
 
Meghatalmazza a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalmú Együtt-
működési megállapodást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
326/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. 
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá. 
 
A 2017. I. félévi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének teljesítését 
az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Bevételek: 
Eredeti előirányzat:   1.343.452.000,-Ft 
Módosított előirányzat:  1.866.288.600,-Ft 
Teljesítés:    1.146.733.755,-Ft 
Teljesítés %-a  
(a módosított előirányzathoz)  61,44 % 
Kiadások: 
Eredeti előirányzat:   1.343.452.000,-Ft 
Módosított előirányzat:  1.866.288.600,-Ft 
Teljesítés:       767.812.731,-Ft 
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Teljesítés %-a      
(a módosított előirányzathoz) 41,14 %  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   
327/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségfejlesztési 
Iroda beszámolóját fél éves tevékenységéről elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot ellátó szakembereknek el-
végzett munkájukért.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
   
328/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Egészségfej-
lesztési Irodát, hogy keresse meg azokat a civil szervezeteket, amelyek részt vállalnak az 
egészséges életmóddal, sportolással kapcsolatban a város életében és próbáljon segítsé-
get nyújtani ahhoz, hogy minél több egészséges életmódot népszerűsítő és sportrendez-
vény valósuljon meg.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
       
329/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Arculati 
Kézikönyv elkészítésével és az azzal kapcsolatos egyéb tevékenységekben való közre-
működéssel megbízza a legkedvezőbb ajánlatot tevő MLR műhely Bt.-t (5600 Békés-
csaba, Bartók Béla út 4/4.), személyes közreműködéssel Molnár Zoltán Gyula okleveles 
építészmérnököt. 
 
A Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére és az egyéb feladatokban történő közre-
működésre bruttó 1.350.000.- Ft összeget biztosít. Ebből 1.000.000.- Ft-ot a célirányos 
állami támogatásból, míg 350.000.- Ft-ot fejlesztési célú hitelfelvételből biztosít. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozói szerződés alá-
írására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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330/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben is csatla-
kozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.  
A 2018-as évre a hallgatók támogatására 1 millió Ft összeget határoz meg, melyet a 
2018. évi költségvetésében biztosít. 
Felkéri az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy a pályázati eljárást a ha-
táridők betartásával folytassa le.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozatot a csatlakozás-
ról és az elektronikus adatbázis használatáról írja alá. 
 
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
Zábrák Istvánné elnök, Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság  
 
       
331/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat mellék-
letei szerint elfogadja a vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2018 - 2032 
évre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervét, melynek forrása vízellátási és szenny-
víz-szolgáltatási vagyonelemek tekintetében a bérleti díj.  
 
Elfogadja, hogy a terv készítésénél a rendelkezésre álló keretösszegből (évente fizetendő 
bérleti díj) a tervben szereplő összegeken felüli rész év mint év tartalékkeretként került 
betervezésre.  
 
Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, hogy a gördülő fejlesztési 
tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2017. október 02-ig jó-
váhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. 
Az ezt tartalmazó, és a határozat mellékletét képező meghatalmazás aláírására felhatal-
mazza a polgármestert. 
 
A megbízás a gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes. 
 
Határidő: Kft. tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
       
332/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési 
Értéktár Bizottság 2017. I. féléves beszámolóját, egyúttal köszönetét fejezi ki a 
Bizottság tagjainak elhivatott munkájukért.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
       
333/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde tevékenységének 2016/2017. évi szakmai 
beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki az óvoda, bölcsőde valamennyi 
dolgozójának a nevelés ellátásban nyújtott magas színvonalú munkájáért. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
       
334/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdú Dezső, a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. Felügyelő 
Bizottsága tagjának 2017. október 1-i hatállyal történő lemondását tudomásul veszi. 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága 
megüresedett tagsági helyére 2017. október 1. napjától 2019. november 1. napjáig 
Nagyné Csiffáry Anna (szül. név, , szül. hely, idő:., an.: ) 5800 Mezőkovácsháza Dózsa 
Gy. u. 164/A. szám alatti lakost megválasztja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
335/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Medgyesegyháza Vá-
ros Önkormányzata fenntartásában működő Gondozási Központ által biztosított jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás 2016. évi működéséről szóló 
szakmai tájékoztatót és a támogatási összeg felhasználásáról szóló tájékoztatást elfogad-
ja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
336/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Vá-
ros Önkormányzata fenntartásában működő Gondozási Központ által biztosított jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi többletkiadásainak finanszírozásához nem já-
rul hozzá. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglalt tartalmú nyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
337/2017. (IX. 21.) 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 fo-
gadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
338/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete Papp Zoltán képviselőt 
személyes érintettsége miatt a szavazásból kizárja.  
 
339/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 
külterület 019/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan haszonbérleti szerződést köt a 
Mezőkovácsházi „Új Alkotmány” Mezőgazdasági Szolgáltató Kft-vel 2017. november 1 
napjától 5 év időtartamra. A bérleti díj összegét 80.000 Ft/ha/év évente a KSH által köz-
zé tett fogyasztói árindex mértékével növelten.   
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú Ha-

szonbérleti szerződés aláírására.  
 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal, 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
340/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében 1 fő pedagógiai asszisztens üres 
álláshely betöltéséhez 2017. október 01-től határozatlan ideig. 

A foglalkoztatás bérköltségének és járulékainak fedezetét a 2017. évi költségvetés tar-
talmazza. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
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341/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében, a bölcsőde feladat-ellátási helyen 
1 fő kisgyermeknevelő határozott idejű foglalkoztatásához 2017. október 1. napjától 
2018. augusztus 31. napjáig. 

A foglalkoztatás bérköltségének és járulékainak fedezetét a 2017. évi költségvetés tar-
talmazza. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
 
 
342/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 307/2017. (VIII. 16.) 
sz. kt. határozatát az alábbiakban módosítja: 
 
A határozat második mondata helyébe az alábbi szöveg kerül: 
A vételár fedezetének biztosítására értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező 0166/2. 
hrsz. alatti szántó ingatlanát. 
 
A határozat negyedik mondata helyébe az alábbi szöveg kerül: 
Az ingatlanok adásvételi szerződésének aláírására a határozat melléklete szerinti szöve-
gezéssel felhatalmazza a polgármestert. 
 
A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben marad-
nak. 
 
Határidő: szerződés aláírására: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
343/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2440. hrsz. alatti in-
gatlan 3.500.000.- forintos vételára fedezetének biztosítására 0166/2. hrsz. alatti szántó 
ingatlanát 2.765.000.- forint vételáron értékesíti. 
 
A további fedezet biztosítására 1983 m2 alapterületű, külterületi szántó művelési ágú 
földterület értékesítéséről dönt 735.000.- forint értékben. 
 
A terület biztosítása érdekében hozzájárul a 2401/2. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú 
szántó megosztásához. 
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A megosztást követően keletkezett legfeljebb 2000 m2 alapterületű szántó művelési ágú 
földrészlet értékesítéséhez a vonatkozó jogszabályok betartása mellett hozzájárul. 
 
Az adásvételekkel kapcsolatos eljárások lefolytatásával megbízza Dr. Bagdi László 
ügyvédet.  
 
Határidő: telekalakítás megrendelésére: 8 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
344/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában készült előterjesztést levette napirendről 
azzal, hogy az a polgármesterrel, bizottsági elnökökkel és a jegyzővel történt egyeztetést 
követően kerüljön vissza a Testület elé az októberi soros ülésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
345/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 
Bethlen G. u. 115., 1895 hrsz.-ú belterületi ingatlanra vonatkozóan haszonbérleti szer-
ződést köt Páger András, 5800 Mezőkovácsháza, Bethlen G u. 113. szám alatti lakossal 
2017. november 1 napjától 5 év időtartamra. A bérleti díj összege 5.-Ft/m2+Áfa/év, 
évente a KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével növelten.   
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú Ha-

szonbérleti szerződés aláírására.  
 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal, 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
346/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza és 
Térsége Önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló Megállapodást a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Társulás értesítésére: 2017. október 10. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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347/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatott gépkocsivezető 
beiskolázásra kerüljön autóbusz vezetéséhez megfelelő kategóriájú jogosítvány meg-
szerzésére.     
 
A tanfolyami díjakra, jegyzetekre, vizsgadíjakra 507.090.- forintot biztosít az általános 
célú tartalék terhére, amennyiben a munkavállaló az autóbusz-vezetéshez szükséges 
PÁV II. vizsgát sikeresen teljesíti. 
 
Felhatalmazza a jegyzőt a határozatnak megfelelő tartalmú tanulmányi szerződés meg-
kötésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
348/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 259/2017. (VI. 22.) 
sz. kt. határozatát az alábbi szövegezéssel egészíti ki: 
 
Az előkészítési feladatok költségére összességében legfeljebb bruttó 7.000.000.- Ft saját 
forrást biztosít azzal, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb bruttó 2.800.000.- Ft 
számolható el, a fennmaradó rész pedig csak nyertes pályázat esetén, a teljes előkészítési 
tevékenység lezárásakor kerülhet kifizetésre. 
A előkészítési díjának pályázat benyújtásakor esedékes részére a fejlesztési célú 
hitelfelvétel biztosít fedezetet.    
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: Projektfelügyelet Kft. tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
349/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Pol-
gármestert, hogy egyeztető tárgyalásokat folytasson a Projektfelügyelet Kft-vel a koráb-
ban már előkészített pályázatok költségeinek beszámítására vonatkozóan az ismételten 
benyújtásra kerülő pályázatok előkészítési költségeibe.  
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Ez egyeztetés eredménye kerüljön az októberi ülésre előterjesztésre. 
   
Határidő: októberi soros ülés időpontja 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
350/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 261/2017. (VI. 22.) 
sz. kt. határozatát az alábbi szövegezéssel egészíti ki: 
Az előkészítési feladatok költségére összességében legfeljebb bruttó 3.500.000.- Ft saját 
forrást biztosít azzal, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb bruttó 1.400.000.- Ft 
számolható el, a fennmaradó rész pedig csak nyertes pályázat esetén, a teljes előkészítési 
tevékenység lezárásakor kerülhet kifizetésre. 
A előkészítési díjának pályázat benyújtásakor esedékes részére a fejlesztési célú 
hitelfelvétel biztosít fedezetet.    
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: Projektfelügyelet Kft. tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
351/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 282/2017. (VII. 31.) 
sz. kt. határozatának második mondatának szövegezését az alábbira módosítja: A 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mezőkovácsházi kerékpárút" megnevezé-
sű pályázat összköltsége nem lehet több mint bruttó 259.153.607,- Ft. 
A határozat további részei változatlanok maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
  
352/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP 3.1.1-16 kódszámú, a 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mezőkovácsházi kerékpárút” megnevezé-
sű pályázati felhívásra benyújtott pályázat hátralévő előkészítési feladatainak ellátására a 
határozat melléklete szerinti tartalmú ajánlati felhívást küldje meg az előző eljárásban 
meghívott cégeknek.  
 
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot nem az előző kiírás nyertes cége adja, úgy vele el 
kell számolni az eddig végzett tevékenységével. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel 
való szerződéskötésre, illetve ha a korábbi nyertes cég adja a legkedvezőbb ajánlatot 
akkor vele a meglévő szerződés módosítására. 
 
A Képviselő-testület a 283/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozatának harmadik mondatának 
szövegezését az alábbira módosítja: 
 
Az előkészítési feladatok költségére összességében legfeljebb bruttó 12.646.939.- Ft 
saját forrást biztosít azzal, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb bruttó 1.762.488 Ft 
számolható el, a fennmaradó rész pedig csak nyertes pályázat esetén, a teljes előkészítési 
tevékenység lezárásakor kerülhet kifizetésre. Az előkészítési díjának pályázat 
benyújtásakor esedékes részére a fejlesztési célú hitelfelvétel biztosít fedezetet.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
   
353/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 284/2017. (VII. 31.) 
sz. kt. határozatának második mondatának szövegezését az alábbira módosítja: A 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mezőkovácsházi kerékpárút" megnevezé-
sű pályázat összköltsége nem lehet több mint bruttó 237.815.357,- Ft. 
A határozat további részei változatlanok maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
354/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP 3.1.1-16 kódszámú, a 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mezőkovácsházi kerékpárút” megnevezé-
sű pályázati felhívásra benyújtott pályázat hátralévő előkészítési feladatainak ellátására a 
határozat melléklete szerinti tartalmú ajánlati felhívást küldje meg az előző eljárásban 
meghívott cégeknek.  
 
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot nem az előző kiírás nyertes cége adja, úgy vele el 
kell számolni az eddig végzett tevékenységével. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel 
való szerződéskötésre, illetve ha a korábbi nyertes cég adja a legkedvezőbb ajánlatot 
akkor vele a meglévő szerződés módosítására. 
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A Képviselő-testület a 285/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozatának harmadik mondatának 
szövegezését az alábbira módosítja: 
 
Az előkészítési feladatok költségére összességében legfeljebb bruttó 16.647.075.- Ft sa-
ját forrást biztosít azzal, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb bruttó 6.658.830.- Ft 
számolható el, a fennmaradó rész pedig csak nyertes pályázat esetén, a teljes előkészítési 
tevékenység lezárásakor kerülhet kifizetésre. Az előkészítési díjának pályázat benyújtá-
sakor esedékes részére a fejlesztési célú hitelfelvétel biztosít fedezetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
355/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete riasztórendszer kiépíté-
séről dönt a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 5800 Mezőkovácsháza Al-
kotmány u. 62. szám alatti telephelyén. A riasztórendszer kiépítésével megbízza Tóth 
Attila egyéni vállalkozót nettó 533.920,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 678.078.- Ft összegben, 
melynek fedezetét a meglévő dologi kiadások képezik.  
A rögzítő egység zárt helyiségben kerüljön elhelyezésre, és a távoli kezelés lehetőségét 
is biztosítani kell lehetőleg a Polgármesteri Hivatal szerver termében. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
  
Határidő: vállalkozói szerződés aláírására azonnal, 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
356/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a tulaj-
donát képező Mezőkovácsháza, Battonyai út 2429/3. hrsz. alatti ipari terület és felépít-
ményeinek vagyonvédelme érdekében kialakított biztonsági kamera és megfigyelőrend-
szer rögzítő egységének áthelyezése anyagi és technikai szempontból kerüljön megvizs-
gálásra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

 
357/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Moneasa (RO) Polgármes-
teri Hivatalával és Ignesti (RO) Polgármesteri Hivatalával együttműködve az Interreg V-
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A Románia-Magyarország program 2014-2020 11/B kódszámú „A hatóságok és részt-
vevők intézményi kapacitásának, valamint a hatékony közigazgatás előmozdítása a tör-
vényi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények 
közötti együttműködés támogatásával” megnevezésű nyílt pályázati felhívásra Moneasa 
(RO) Polgármesteri Hivatal vezetésével.  
A benyújtandó pályázat összköltsége 217.380 Euró, melyből Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatára eső összeg 72.460 Euró, melyhez a Képviselő-testület legfeljebb 
3.623 Euró önerőt biztosít a 2018. évi költségvetés terhére. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos iratok alá-
írására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
358/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. és III. számú házi-
orvosi körzetet egy felnőtt körzetté kívánja összevonni 2017. december 01-től.  
A megszűnő III. számú vegyes háziorvosi körzet gyermek létszámát a meglévő házi 
gyermekorvosi körzethez csoportosítja át.   
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
359/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 01-től 
a II. számú háziorvosi körzet betegeinek ellátást a Mezőkovácsháza, Táncsics u. 28. sz. 
alatti telephelye helyett - a háziorvosi rendelő TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019. sz. pro-
jekt keretében megvalósuló felújításának idejére - a Szociális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság Békés Megyei Kirendeltségének Innovációs, Oktatási és Közösségi Köz-
ponttal fennálló együttműködési megállapodás alapján az önkormányzat tulajdonát ké-
pező, de vagyonkezelésbe átadott 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 48. sz. alatti épü-
letben kívánja biztosítani.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelővel történő egyeztetésre és a bérleti szer-
ződés aláírására.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 


