
A Képviselő-testület 2017. december 14-i ülésén hozott határozatai 

 

 
443/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a Strandfürdő és kemping használata és üzemeltetése, 
- a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlése,  
- a Testvér-települési programok és együttműködések című pályázat, valamint  
- a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatainak elbí-
rálása tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napi-
rendjére vette.   
 
444/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kuliga Lőrinc bérleti 
ajánlatának tárgyában készült előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja 
alapján. 
    
445/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét 
az alábbiak szerint módosítja: 
A decemberi soros ülés napirendjéről a „Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves 
tevékenységéről” napirendi pontot törli, azzal, hogy azt a 2018. januári soros ülésen tár-
gyalja. 
  
Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
    
446/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. december 14-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 tör-
tént fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
  
3.) A köztisztviselők teljesítmény-követelményei alapját képező kiemelt célok meghatá-
rozása 
Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 



  
4.) A Polgármester és a bizottsági elnökök féléves beszámolója az átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett 
tevékenységről 
Előadók: Varga Gusztáv polgármester és   
  az önkormányzati bizottságok elnökei 
 
6.) Előterjesztések 
   
447/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 411/2017. (XI. 23.), 
412/2017. (XI. 23.), 415/2017. (XI. 23.), 417/2017. (XI. 23.), 418/2017. (XI. 23.), 
419/2017. (XI. 23.), 420/2017. (XI. 23.), 421/2017. (XI. 23.), 439/2017. (XI. 23.) sz. kt. 
határozatok végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti 
tevékenységéről, valamint a bejelentésekre adott válaszokról szóló beszámolókat 
elfogadja.  
 
448/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint fenntartó, a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményén keresztül biztosított, szemé-
lyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységei közül a Támogató 
Szolgálat ellátási területét 2018. február 01-től az alábbiakban határozza meg: 
Mezőkovácsháza, Végegyháza, Battonya, Kunágota települések. 
   
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
449/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint fenntartó, a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményén keresztül biztosított, szemé-
lyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységei közül a Támogató 
Szolgálat ellátási területébe tartozó településekkel feladat-ellátási szerződést köt az aláb-
biak szerint: 
Kisdombegyház és Magyardombegyház Önkormányzataival 2018. január 01. – 2018. 
január 31. 
 
Végegyháza, Battonya, Kunágota települések Önkormányzataival 2018. január 01. – 
2018. december 31. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátásához szükséges megállapodások megkö-
tésére és aláírására.  
Amennyiben valamely településsel nem jön létre megállapodás, a Polgármester vizsgálja 
felül és terjessze elő a támogató szolgálat fenntarthatóságának lehetőségeit. 



  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
450/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Gyulai Köz-
üzemi Nonprofit Kft taggyűlésének, hogy fogadja el jelen határozat mellékletét képező 
Gyula Város Önkormányzatával kötendő kölcsönszerződést.  
 
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy amennyiben a Gyulai Közüzemi Nonprofit 
Kft. taggyűlésén a szerződés lényegét nem érintő pontosítás vagy módosítási javaslat 
alapján a szerződés szövege módosításra kerül, abban az esetben is képviselhesse teljes 
jogkörrel Mezőkovácsháza Város Önkormányzatát. Módosítás esetén a polgármester a 
szöveg változásáról a következő testületi ülésen beszámolni köteles.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
451/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
TP-KP-1-2018/1 kódszámú, "Testvér-települési programok és együttműködések" című 
pályázati felhívásra. A "Kulturális hagyományok ápolását célzó nemzetiségi találkozó 
megvalósítása, azaz a határon túli magyarokkal való kapcsolatok erősítése” megnevezé-
sű pályázat összköltsége 2.000.000.- Ft. 
 Az igényelt támogatás: 2.000.000.- Ft (100,00 %). 
  
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével megbízza a Dél-Békési Kistérség Többcé-
lú Társulását. A pályázat elkészítésére legfeljebb bruttó 150.000 Ft-ot biztosít a 2018. 
évi költségvetés terhére.  
Meghatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával.  
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
452/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Hu-
mán Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok 
közül Kissné Soós Edit Erika 5931 Nagyszénás, Erdő sor 12. szám alatti lakos pályáza-
tát érvénytelennek nyilvánítja, mert a pályázó nem csatolta a pályázati kiírás szerinti ve-



  
zetői programot, ezért pályázata formailag, alakilag nem felelt meg a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek. 
  
Határidő: a pályázó értesítésére és a pályázati anyag visszaküldésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
453/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Hu-
mán Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatok 
közül Matovics Anita Éva 6913, Csanádpalota, Nap u. 43. szám alatti lakos pályázatát 
érvénytelennek nyilvánítja, mert a pályázó nem csatolta a pályázati kiírás szerinti veze-
tői programot, ezért pályázata formailag, alakilag nem felelt meg a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek. 
 
Határidő: a pályázó értesítésére és a pályázati anyag visszaküldésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
454/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Hu-
mán Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával továbbra is a jelen-
legi intézményvezetőt, Kovalik Angélát Mezőkovácsháza, Táncsics u. 97/a. szám alatti 
lakost bízza meg 5 éves határozott időtartamra, 2018. január 1. napjától 2022. december 
31. napjáig. 
 
A testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a vezetői megbízással kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
455/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
  
Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
                polgármester 
 



  
 
456/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Pol-
gármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2018. évi teljesítmény-
követelményei alapját képező kiemelt célokat a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
457/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a bi-
zottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóit megtárgyalta és 
azokat elfogadja. 
 
458/2017. (XII. 14.) 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. 
 
459/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán András tanács-
nok tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
460/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégiáját áttekintette és a felülvizsgálat alapján átdolgozott stratégi-
át elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a „Mezőkovácsháza Integrált Településfejlesztési Stratégiája - 
Megalapozó vizsgálat felülvizsgálat” és a „Mezőkovácsháza Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiája felülvizsgálat 2017” megnevezésű dokumentumokat jelen határozat mel-
lékleteként elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott dokumentumokat az 
önkormányzat honlapján tegye közzé.  
 
Határidő: honlapon történő megjelentetés: 5 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 



  
461/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Civil koncepció-
ját (2018-2022).  
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott Civil koncepciót a város hon-
lapján hozza nyilvánosságra. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
               Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
462/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ipari terület haszno-
sításával összefüggő minimális bérleti díj meghatározása tárgyában készült előterjesztést 
zárt ülésen tárgyalja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja alapján. 
 
463/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 39 
hrsz.-ú, 154 m2 alapterületű ingatlanból 1 db 20 m2 alapterületű garázsra vonatkozóan 
haszonbérleti szerződést köt Róka Dávid 5800 Mezőkovácsháza Árpád u. 55. szám alat-
ti lakossal 2018. január 1 napjától 1 év időtartamra.  
A bérleti díj összegét 5000.-Ft/hó+áfa összegben határozza meg.  
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú Ha-

szonbérleti szerződés aláírására.  
 
Határidő: bérleti szerződés aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
464/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5800 
Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6. számú ingatlannak a Békéscsabai Tankerületi Köz-
pont részére vagyonkezelésbe adott ingatlanrész közös költségeinek viseléséről a hatá-
rozat melléklete szerinti együttműködési megállapodást köti. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 



  
465/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 
Bólem Építőipari Ft. /Békéscsaba, Őszi u. 3.) és a Fehér & Fehér Útépítő Kft. (Oroshá-
za, Szőlő körút 9.) kerüljön felhívásra ajánlattevőként, meghívásra az építési beruházás 
megvalósítására irányuló jövőbeni közbeszerzési eljárásokban való részvételre, ameny-
nyiben a jogszabályi és egyéb feltételeknek megfelelnek.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
466/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat:  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-BS1-
2016-00019 kódszámú, "Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 

Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszer-
zési eljárás megindításáról dönt. 
 
A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ál-
tal elkészített ajánlattételi felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal el-
fogadja. 
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az alábbi szervezetek ajánlattételre 
történő felhívásáról dönt: 
1. HPQ Plus Kft. 6720 Szeged, Arany János u. 7. (peter.istvan@hpqkft.hu) 
2. Trínium Alfa Kft. 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10. (szabo.zoltan@triniumalfa.hu) 
3. Kerámiaház Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 11. 
(keramiahaz@gmail.com) 
4. Csomiép Enter Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Majorika u. 2. Pf. 84. 
(elokeszites@csomiepenter.hu) 
5. Központ-Bau Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Szegedi út 20. 
(szanyi.attila@kozpontbau.hu 
 
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megküldésére: a közbeszerzési 
dokumentumok összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, nyilatkozatok, do-
kumentumok beszerzését, rendelkezésre állását követően haladéktalanul 
 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
                 Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
  
467/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-BS1-
2016-00026 kódszámú, "Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése 



  
Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszer-
zési eljárás megindításáról dönt. 
  
A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ál-
tal elkészített ajánlattételi felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal el-
fogadja. 
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az alábbi szervezetek ajánlattételre 
történő felhívásáról dönt: 
1. Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7. 
(szatmari.karoly@bamsz.hu) 
2. Provanti Kft. 6726 Szeged, Borostyán u. 12. (provantikft@gmail.com) 
3. Deta-Ép Épületszervíz Kft. 1163 Budapest, Cziráki út 26-32. 
(petharn.viktor@detaep.hu) 
4. Nagy Akantusz Kft. 5600 Békéscsaba, Start Adolf u. 9. 
(nagykaroly19600906@gmail.com) 
5. Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, Álmos u. 9. (szilalajos67@gmail.com) 
 
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megküldésére: a közbeszerzési 
dokumentumok összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, nyilatkozatok, do-
kumentumok beszerzését, rendelkezésre állását követően haladéktalanul 
 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
             Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
468/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Köz-
beszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 
469/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Nonprofit Kft. részére 180e Ft+ járulék összegű jutalomkeretet biztosít, melyet a 2017. 
évi üzleti tervében szerepeltetnie kell, fedezetét az általános célú tartalék képezi. 
 

Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
470/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Nonprofit Kft. részére vállalkozói bevételeinek elmaradása miatt, közművelődési fel-



  
adatai ellátása céljából 2.300 eFt működési célú átadott pénzeszközt biztosít, melyet a 
2017 évi üzleti tervében szerepeltetnie kell 
 
A működési célú átadott pénzeszköz fedezetét az általános célú tartalék képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
471/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. részére likviditási problémáinak kezelésére 5 millió forint visz-
szatérítendő támogatás nyújtásáról dönt. 
A visszatérítendő támogatás fedezetét az általános célú tartalék képezi. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés feltételeiben történő megállapo-
dásra, és a szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2017. december 30. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
   
472/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde szabad bérmaradvány felhasználása tárgyában nyújtott 
tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja.  
 
 
473/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strandfürdő és kem-
ping használata és üzemeltetése tárgyában készült előterjesztést levette napirendről az-
zal, hogy a szerződés-tervezet az Önkormányzat Ügyvédjével kerüljön pontosításra, s 
azt követően készüljön ismét előterjesztés a Képviselő-testület januári soros ülésére.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 


