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

 

 
407/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. bérleti-üzemeltetési szerződése, 
- a közfoglalkoztatottak év végi jutalmazása,  
- a Javadalmazási Szabályzat módosítása, valamint  
- a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének jutalmazása tárgyában 

készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.   
 
   
408/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 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.) Települési főépítész beszámolója tevékenységéről 
Előadó: Béres István főépítész 
  
3.) Tájékoztató a Járóbeteg Szakellátó működtetésének éves tapasztalatairól 
Előadók: Vis Medica Kft. ügyvezetője és 
                Dr. Csernai Katalin Kft. ügyvezetője 
 
4.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről 
Előadók: háziorvosok, házi gyermekorvos és fogorvosok 
 
5.) Beszámoló a térítésmentes használatra átadott Táncsics u. 42. sz. alatti 

önkormányzati ingatlan hasznosításáról 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
6.) Beszámoló a Magyar Államtól ingyenes önkormányzati tulajdonba vett ingatlanok 

intézményi hasznosításáról (Tájház; Táncsics u. 26., Alkotmány u. 56.) 
Előadók: Kovalik Angéla és Albertus László intézményvezetők 
 
7.) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság beszámolója a vagyonkezelésbe vett 

önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról 
Előadó: Türr István Kutató és Képző Intézet, vagyonkezelő 
 
8.) Előterjesztések 
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409/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 323/2017. (IX. 21.), 
324/2017. (IX. 21.), 347/2017. (IX. 21.), 365/2017. (X. 19.), 373/2017. (X. 19.), 
376/2017. (X. 19.), 388/2017. (X. 19.), 397/2017. (X. 19.) sz. kt. határozatok 
végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről 
szóló beszámolókat elfogadja.  
 
 
410/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Béres István települési 
főépítész 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, egyúttal köszönetét 
fejezi ki a főépítészi tevékenység magas színvonalú ellátásáért.  
 
Az állandó jellegű főépítészi feladatokon túlmenően a Képviselő-testület fontosnak tart-
ja az új településrendezési eszközök elkészítésében való folyamatos közreműködést az 
elkövetkezendő években. 
 
Határidő: főépítész tájékoztatására: 15 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
411/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulaj-
donában álló járóbeteg szakellátó intézmény működtetését feladat-ellátási szerződés ke-
retében meghatározott óraszámban ellátó Vis Medica Kft.-nek az egyéves egészségügyi 
szakellátási tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 
  
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fejezi ki a Vis Medica Kft. al-
kalmazásában álló egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban végzett 
munkájukért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester 
 
 
412/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulaj-
donában álló járóbeteg szakellátó intézmény működtetését egészségügyi ellátási szerző-
dés keretében meghatározott óraszámban ellátó dr. Csernai Katalin Kft.-nek az egyéves 
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egészségügyi szakellátási tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfo-
gadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fejezi ki a dr. Csernai Katalin 
Kft. alkalmazásában álló egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban vég-
zett munkájukért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
   
413/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügy-
leteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét, és a saját bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti tartalommal fo-
gadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
414/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy az Ön-
kormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak részére a 2017. évi általános célú 
tartalék terhére bruttó 5.000.-Ft/fő összegben számlavezetési hozzájárulás kerüljön kifi-
zetésre az alábbiak szerint:  
 

Adatok eFt-ban   
                                                                                   

 
 
 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezetési hozzájárulás kifi-
zetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
   polgármester 
 

 Foglalkoztatott 
létszám 

Személyi jutta-
tás 

Munkaadói 
járulék 

Közfoglalkoztatottak 252 1.105 244 
Összesen (sz. juttatás + járulék):      1.349 e Ft  
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415/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat köte-
lező feladataként biztosított egészségügyi alapellátás helyzetéről a tájékoztatást elfogad-
ja.  
  
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fejezi ki valamennyi egészség-
ügyi szakembernek a város lakossága érdekében végzett tevékenységéért, munkájáért. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
416/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával az 
Adományok Háza Egyesületnek a Mezőkovácsháza Táncsics u. 42. szám alatti térítés-
mentes használatra átadott önkormányzati ingatlan 2017. évi hasznosításáról szóló be-
számolót tudomásul veszi és elfogadja. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
417/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával tu-
domásul veszi és elfogadja a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által készített, a 
Mezőkovácsháza, Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlanvagyon hasznosításáról szóló beszá-
molót. 

 
Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
418/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával tu-
domásul veszi és elfogadja a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ által készí-
tett, a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 56. sz. alatti ingatlan, 569/3132-ed tulajdoni há-
nyadát érintő vagyon hasznosításáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 
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Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
419/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával tu-
domásul veszi és elfogadja a tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Táncsics u. 48. szám 
alatti Innovációs Oktatási és Közösségi Központ megnevezésű ingatlan vagyonkezelője, 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége (5600 Bé-
késcsaba, Kétegyházi út 2.) által a vagyon hasznosításáról készített beszámolóját. 
  
Határidő: értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
420/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát 
képező 5800 Mezőkovácsháza Árpád u. 176 sz. ingatlan (polgármesteri hivatal) föld-
szinti nagyterme előtti várakozóhelységre vonatkozóan, a Kereskedők Vendéglátósok 
Könyvelőirodája Kft.-vel a helység bérleti szerződést 1.000.-Ft+áfa/hó összegben hatá-
rozza meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tar-
talmú helyiségbérleti szerződés aláírására.  
  
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
    
421/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonát képező 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. sz. ingatlanra vonatko-
zóan a Gyulai Közüzemi Kft.-vel a helyiség használati szerződést 45.000.-Ft+Áfa/hó 
összegben határozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tar-
talmú megállapodás aláírására.  
  
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
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422/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy 2018. 
január 1. napjától a határozat melléklete szerinti tartalommal feladat-ellátási megállapo-
dást köt a központi orvosi ügyeleti feladat ellátására az alábbi települési önkormányzat-
okkal:  
Battonya Város Önkormányzata 
Nagybánhegyes Község Önkormányzata 
Végegyháza Község Önkormányzata 
Kaszaper Község Önkormányzata 
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata. 
 
A központi orvosi ügyeleti ellátáshoz a települések által 2018. évben fizetendő hozzájá-
rulás mértéke 74 Ft/lakos/hó. A lakosságszám arányában a települések által 2018. évben 
fizetendő hozzájárulás összege: 
Battonya Város Önkormányzata                   447.404 Ft/hó 
Nagybánhegyes Község Önkormányzata        96.866 Ft/hó 
Végegyháza Község Önkormányzata           103.082 Ft/hó 
Kaszaper Község Önkormányzata                139.416 Ft/hó 
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata  168.942 Ft/hó 
  
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási megállapodások aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
   
423/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 
folyószámlahitel felvételéről dönt az alábbiak szerint: 
 
- Az ügylet megnevezése: éven belüli folyószámla hitel 
- Összege: maximum 45.000.000,- Ft 
- A hitel törlesztése: számlára érkező jóváírásokkal folyamatosan,  
- A hitel végső lejárata: 2018. december 28. 
- A hitel biztosítéka: 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-
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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. 
 
A folyószámlahitel kamatára, és a szerződéskötéshez kapcsolódó egyéb költségekre 
2.000 eFt kerüljön betervezésre a 2018. évi költségvetésben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
424/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel a Kinizsi és a 
Móra utcák útalapjainak állapotára és az ott élő lakosság megfelelő minőségű közleke-
déssel kapcsolatos igényeire, a meglévő útalapok felújításáról dönt a Kinizsi utcán az 
Orosházi út - Rákóczi utcák közötti, valamint a Móra utcán az 1. sz. és Tárház bekötés 
közötti szakaszon. Egyúttal saját tört kő biztosításával karbantartja a Kinizsi utcán a Rá-
kóczi u. - belterületi határ közötti útszakaszt. 
 
A munkálatok elvégzésével megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó Fehér és Fehér Kft-t 
(Orosháza, Szőlő krt. 9.). 
A felújításra bruttó 10.059.048.- Ft összeget biztosít a fejlesztési célú hitelfelvétel terhé-
re. 
Az anyagi fedezeten túl a felújításokra 115 m3 saját tört anyagot biztosít. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére és a határozat mellékletét 
képező vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
425/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával en-
gedélyezi gazdasági társaságának, a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.-nek mun-
kavállalói számára 15.000.-Ft/fő cafetéria és 5.000.-Ft/fő számlavezetési díj kifizetését, 
összesen 120e Ft+járulék összegben, melyet a 2017 évi üzleti tervében szerepeltetnie 
kell.  
 
Fedezetét a társaság eredménytartaléka képezi. 
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Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester  
 
 
426/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő - testülete hozzájárul a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központnál 2017. december 01. naptól egy új, 4 
órás gondozói álláshely létesítéséhez.  
 
Felkéri az intézményvezetőt, hogy az új álláshely betöltésének fedezetét a 2018. évi 
költségvetésében szerepeltesse. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető, HSZK 
 
 
427/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő- testülete hozzájárul a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központnál 2017. december 01. naptól 2 üres ál-
láshely betöltéséhez.  

Felkéri az intézményvezetőt, hogy az álláshelyek fedezetét a 2018. évi költségvetésében 
is biztosítsa. 

Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető HSZK 
 

 
428/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. 2017. III. negyedév teljesítéséről készült beszámolóját az aláb-
bi adatokkal elfogadja: 
- egyező Eszköz- Forrás oldal: 19.305e Ft 
- mérleg szerinti eredmény:        7.580e Ft   
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
            Pap Csaba ügyvezető 
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429/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft. várható eredményére tekintettel, 3.500e Ft működési célú 
átadott pénzeszköz megvonásáról, a december havi képviselő-testületi ülésen a tényada-
tok figyelembevételével az elvonás mértéke felülvizsgálatra kerül. Az elvont támogatás 
a rendkívüli önkormányzati támogatást csökkenti. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
            Pap Csaba ügyvezető 
 
 
430/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. zárolt cafetéria és számlavezetési díj ösz-
szegének felhasználáshoz. 

 
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba Ügyvezető 
 
 
431/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. munkavállalói részére történő egyszeri ju-
talom kifizetéséhez 1.071e Ft+járulék összegben, a Kft bérmegtakarítása terhére. A juta-
lom elosztásáról az ügyvezető saját hatáskörében dönt. 

 
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba Ügyvezető 
 
 
432/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. által az OTP Bank Nyrt-től 5 millió forint 
folyószámlahitel egy évre történő felvételéhez működőképesség fenntartása céljából. A 
hitel végső lejárata: 2018. december 31. 
  



 10 
 
A hitel visszafizetésének biztosítékául Mezőkovácsháza Város Önkormányzata kezes-
séget vállal. Az önkormányzat a kezességvállalását a hitel visszafizetésére a mindenkori 
éves költségvetésében a kötelezettségek között szerepelteti.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
433/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. 5 millió Ft-os folyószámla hitelének egy évre történő felvétel-
éhez vállalt önkormányzati kezességhez, a kezességvállalással biztosított összeg 
(5.000.000.-Ft tőke és járuléka erejéig) után egyszeri 1%-os, összesen 50.000.-Ft kezes-
ségvállalási díjat állapít meg. A kötelezett a megállapított kezességvállalási díjat a fo-
lyószámla hitelszerződés megkötését követő 30 napon belül köteles az Önkormányzat 
11733034-15344100 számú számlájára való átutalással megfizetni. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kezességvállalási díjról szóló szer-
ződés aláírására. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba Mihály ügyvezető 
 
       
434/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívás köz-
zétételéről dönt a „Mezőkovácsháza  Strandfürdő és kemping hasznosításra és üzemelte-

tésre történő átadása” tárgyában. 
 
A pályázati felhívást közzé kell tenni fürdő és kemping működtetésével, üzemeltetésé-
vel kapcsolatos szaklapokban és internetes honlapokon, valamint a városi honlapon. 
A pályázati felhívás mellett részletes pályázati dokumentáció készítendő, mely alkalmas 
az érdeklődők részére a komplexum infrastrukturális állapotának bemutatására. 
 
A Képviselő-testület a pályázati felhívás szövegezését a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Meghatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás megfelelő fórumokon történő meg-
jelentetésével.  
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Hasznosítói érdeklődés esetén megbízza a polgármestert egyeztető tárgyalások lefolyta-
tására és a további szükséges lépések Képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Határidő: - felhívás megjelentetésére: 2017. november 30. 
                - részletes dokumentáció elkészítésére: 2017. december 6. 
                - további lépések előterjesztésére: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
       
 
435/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával az 
alábbiak szerint módosítja a 324/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozatát:  
A határozat 1. pontja törlésre kerül. 
 
Az elvont létszámhoz tartozó feladatokat a Polgármesteri Hivatal költségvetési irodájá-
nak megbízott munkavállalója látja el. 
 
A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak. 
 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
       
436/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával hoz-
zájárulását adja a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban lévő álláshelyek 1 fő in-
formatikusi álláshellyel történő növeléséhez, és annak 2017. december 01. napjától való 
betöltéséhez. 
 
A foglalkoztatás fedezetét a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnál a 2018. évi költ-
ségvetésben tervezni kell. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
437/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával hoz-
zájárulását adja a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban lévő álláshelyek 1 fő taka-
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rítói álláshellyel történő határozott időtartamra történő növeléséhez, és annak 2017. de-
cember 01. napjától 2018. február 28-ig való betöltéséhez. 
 
A foglalkoztatás fedezetét a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnál a 2018. évi költ-
ségvetésben tervezni kell. 
A 2018. évi költségvetésben készüljön kimutatás az álláshely végleges biztosításának 
lehetőségéről. 
   
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
   
438/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyulai Közüzemi 
Kft.-vel és Végegyháza Község Önkormányzatával az önkormányzat tulajdonát képező 
víziközművagyon üzemeltetésére a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalomú háromoldalú bérleti-üzemeltetési szerződést a 3. számú és 4. számú mellékle-
teivel együtt elfogadja. 
A Bérleti-üzemeltetési szerződés 1a. mellékletét jelen határozat 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal fogadja el. 
A Bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletét jelen határozat 3. számú melléklete 
szerinti tartalommal fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés és mellékleteinek aláírá-
sára. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert továbbá arra, hogy a Gyulai Köz-
üzemi Kft. taggyűlésén jelen határozat szerinti álláspontot képviselje. Amennyiben a 
szerződés és mellékletei lényegét nem érintő egyéb pontosítás, vagy módosítási javaslat 
alapján a szerződés szövege módosításra kerül, ebben az esetben is képviselheti teljes 
jogkörrel a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatát és a szerződést aláírhatja. Módosí-
tás esetén a Polgármester a szöveg változásáról a következő testületi ülésen beszámolni 
köteles. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
439/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyeztetést kezdemé-
nyez Végegyháza Község Önkormányzatával az üzemeltetésbe adott víziközmű vagyon 
bérleti díjának azonos összegben történő meghatározásáról. A megállapodást követően 
Végegyháza Község Önkormányzatával közösen kezdeményezi az üzemeltető Gyulai 



 13 
 
Közüzemi Nonprofit Kft-nél az egységes bérleti díj szerződésbe foglalását és a Magyar 
Energia Hivatal Elnöke általi jóváhagyását.  
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
440/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozatával 
arról dönt, hogy a közfoglalkoztatottak részére cafetéria juttatás formájában történő juta-
lom kifizetését engedélyezi. 
Az 500 eFt jutalom és a 219 eFt munkaadói járulék fedezetét a rendkívüli önkormányza-
ti támogatás képezi. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a kifizetéshez szükséges feladatok elvégzésére. 
A kifizetés határideje: 2017. december 22.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
      polgármester 
 
441/2017. (XI. 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 
 
442/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. ügyvezetője részére egyszeri jutalmat állapít meg 300e 
Ft+járulék összegben, a Kft. bérmegtakarítása terhére. 
A jutalom összege 2017. november 29. napját követően fizethető ki.  
  
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 


