
A Képviselő-testület 2016. január 21-i ülésén hozott határozatai 

   
  
1/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- Humán Szolgáltató Központ Alapító Okirata módosítása, valamint a 
- víz, szennyvíz gördülő fejlesztési terv tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket napi-
rendjére vette.   
 
   
2/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. január 21-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 történt 
fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-
tervezetének tárgyalása 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
3.) Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2016. évi üzleti terveinek 
megtárgyalása 
Előadók: Ügyvezetők 
 
4.) A gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak beszámolója a 2015. évi tevékeny-
ségükről, a 2016. évi munkatervük elfogadása 
Előadó: FEB Elnökök 
 
5.) A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások felül-
vizsgálata 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
6.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves tevékenységéről 
Előadó: Mucsi Tiborné a Helyi Értéktár Bizottság elnöke 
 
7.) Előterjesztések 
 
 
3/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 443/2015. (XI. 26.), 
444/2015. (XI. 26.), 448/2015. (XI. 26.), 449/2016. (XI. 26.), 452/2015. (XI. 26.), 
464/2015. (XI. 26.), 466/2015. (XI. 26.), 485/2015. (XII. 17.), 488/2015. (XII. 17.), 
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494/2015. (XII. 17.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármester és 
alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja.  
 
 
4/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pap Csaba, a Telepü-
lésgazdálkodási Kft. ügyvezetője személyi alapbérét 2016. január 1. napjától bruttó 
310.000 Ft/hó összegben állapítja meg. A bérnövekmény összegével az önkormányzati 
támogatás összege nem emelkedik. 

 
Meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
 
5/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jankó Erzsébet, a Kalo-
csa Róza Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője személyi alapbérét továbbra 
is 280.000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a strandfürdő és kemping üzemel-
tetési feladatok ellátása esetén a feladatellátás időpontjától az ügyvezető személyi alap-
bére 310.000.-Ft/hó összeg legyen. 
 
A bérnövekmény összegével az önkormányzati támogatás összege nem emelkedik. 
  
Meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
 
 
6/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vanyó Tibor Mihályné 
dr. a Meszolgker Kft. ügyvezetője 2016. évi megbízási díját a 2015. évi szinten állapítja 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
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7/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településgazdálkodá-
si Kft. a határozat melléklete szerinti, 2016. évre vonatkozó Üzleti tervét az alábbi mó-
dosításokkal fogadja el:  
- a cafetéria és a számlavezetési díj, valamint járulékainak összegét zárolja.  
 
- A Képviselő-testület 2016. 03. 01-től 1 fő asztalos, 2016. 07. 01-től 1 fő adminisztrá-
tor álláshelyet megszünteti.  
 
Megbízza az ügyvezetőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételével és az üzleti 
terv jelen határozatban foglaltak szerinti átdolgozásával.  
 
Határidő: februári soros testületi ülés 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba ügyvezető 

 
 
8/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal elfogadja.  
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
              Jankó Erzsébet ügyvezető 
 

 
9/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a strandfürdő és kem-
ping 2016. évi üzleti tervének tárgyalását a február 11-i soros ülésére halasztja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
              Jankó Erzsébet ügyvezető 
 

 
10/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a strandfürdő és kem-
ping működtetését 2016. március 1. napjától gazdasági társasága, a Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú Kft útján látja el. 
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Egyidejűleg a strandfürdő és kemping bérletére a Településgazdálkodási Kft-vel fennál-
ló szerződés 2016. február 29. napjától, közös megegyezéssel történő megszüntetését 
kezdeményezi.  
 
A határozatban foglaltaknak megfelelően a Kalocsa Róza Kft. létesítő okiratának módo-
sítása és a feladat-ellátási megállapodás tervezete a testület februári soros ülésére kerül-
jön előterjesztésre. 
  
Határidő: februári soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester  

 
 

11/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat határozza 
meg: 
 
1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai az alábbiak szerint kerüljenek a 
költségvetési rendelet–tervezetben megtervezésre: 
• Önkormányzat: településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan 6.300 eFt 
• Polgármesteri Hivatal: felújítások 2.670 eFt, informatika: 3.359 eFt  
• A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztésére 4.020 eFt-ot biztosít 
• A Humán Szolgáltató Központ részére 400 eFt-ot biztosít. 
2. A közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére 
betervezett étkezési utalvány, valamint a számlavezetési díj és járulékai együttes 
összegét zárolja. 
 
3. A Sportpálya fenntartására 1.207 eFt-ot biztosít. 
 
4. A települési támogatásra szánt keretösszeg: 
• Rendszeres települési támogatás 6.000 eFt 
• Rendkívüli települési támogatás 3.000 eFt 
• Köztemetés: 600 eFt 
 
5. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. finanszírozását 12.000 eFt-ban határozza meg.  
6. A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.. finanszírozását 31.876 eFt-ban 
határozza meg.  
 
7. A strandfürdő és kemping működtetésére 8.000 eFt átadott pénzeszközt biztosít. 
 
8. A Képviselő-testület a létszám állományának változásáról az alábbi döntést hozza: Az 
intézményi egyeztető tárgyalásokon kerüljön áttekintésre minden intézmény létszám 
állománya. 
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9. Az általános célú tartalék mértékét 7.000 eFt-ban, a fejlesztési célú tartalék mértékét 
15.000 eFt-ban határozza meg. 
 
10. A Képviselő-testület a szociális alapellátásokat érintően az alábbi döntéseket hozza: 
• A Gyermekjóléti Központ létszámkeretét 9 főben határozza meg. 
• A konyha működtetéséhez 2016. február 01-től 1 fő szakács, 1 fő adminisztrátor, 
1 fő karbantartó, 0,25 fő gépkocsivezető közalkalmazotti jogviszonyban történő 
foglalkoztatásáról dönt. 
 
11. Az átadott működési célú pénzeszközök tekintetében az alábbi döntéseket hozza: 
civil szervezetek, egyházak működtetésére támogatást nem állapít meg. A Polgárőrség 
helyi szervezetével tárgyalásokat kezdeményez a közüzemi díjak áthárításáról. 
 
12. Az intézményi egyeztető tárgyalások lefolytatása során törekedni kell arra, hogy a 
működési célú bevételek és kiadások különbözete a 84 mFt-ot ne haladja meg. 
 
13. A helyi adó rendeletben a háziorvosok és védőnők, valamint a fogorvosok számára a 
helyi iparűzési adómentesség kerüljön megállapításra.  
 
14. - A Rendezvényterv 1.500 eFt-tal történő csökkentéséről dönt a Képviselő-testület 
azzal a kiegészítéssel, hogy a 2016.07.08-án megrendezésre kerülő Vándorgomba ren-
dezvény kerüljön bele a rendezvénytervbe támogatás nélkül. 
  
- A könyvtárvezető bérét 30 eFt/hó + járulék összeggel megemeli 2016. 03.01-től. 
 
- A Humán Szolgáltató Központ gazdasági vezetőjének bére 2016. március 1-től 
14.000.-Ft/hó összeggel emelkedik.  
 
15. - A Bursa Hungarica ösztöndíj keretösszegét 500 eFt-tal csökkenti. 
 
- Az orvosi ügyelet tekintetében a Képviselő-testület kezdeményezi az érintett települé-
seknél a kötelező ügyeleti órák számának elemeléséből adódó többletköltségek arányos 
áthárítását. 
 
Határidő: A költségvetési rendelet-tervezet benyújtására 2016.02.11-i Képviselő-
testületi ülésre 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
12/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, és 
köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
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Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
 
 
 
 

13/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Kft. 
Felügyelő Bizottságának a határozat melléklete szerint, az alábbi módosítással hagyja 
jóvá: Kerüljön betervezésre a fürdő nyitásával kapcsolatos feladatok egyeztetése.  
 
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
  
14/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. évi tevékenységéről szóló be-
számolójában foglaltakat elfogadja, és köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjai-
nak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
15/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi munkatervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
16/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Meszolgker Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójá-
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ban foglaltakat elfogadja, és köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevé-
kenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
 
 
 
17/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Meszolgker Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi munkatervét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
  
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
  
18/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal fennálló Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta, annak módosítá-
sát nem tartja szükségesnek.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
19/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal fennálló Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta, annak módosítá-
sát nem tartja szükségesnek.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
  
20/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési 
Értéktár Bizottság 2015. II. féléves beszámolóját, egyúttal köszönetét fejezi ki a 
Bizottság tagjainak elhivatott munkájukért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
 
 
  
21/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár 
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 10. pontjában az „A jegyzőkönyvet az ülésen 

jelenlévő bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítik.” szövegrész helyébe az  „A jegyző-

könyvet az ülést levezető elnök és az ülésen jelenlévő egy bizottsági tag aláírásukkal 

hitelesítik.” szöveg kerül. 

2.  Jelen módosítás 2016. február 1. napján lép hatályba. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
22/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét 
az alábbiak szerint módosítja: 
A februári soros ülés napirendjéről „A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata” 
napirendi pontot törli azzal, hogy azt az áprilisi soros ülésén tárgyalja. Továbbá törli a 
februári soros ülése napirendjéről „Az ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálata” 
című napirendi pontot. 
A 2016. évi munkatervében a májusi soros ülés időpontját május 20. napjáról május 19. 
napjára módosítja.  
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
  
23/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 



 9 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 437/2015. (XI. 26.) 
sz. kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:   
A határozat utolsó mondata helyébe az alábbi szöveg kerül: 
A testület úgy dönt, hogy Pap Csaba Mihály helyett az igazgatóság elnöke Pénzes János 
legyen.” 
 
A határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
 
 
 
24/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlanok ingyenes 
tulajdonba vétele tárgyában készült előterjesztést leveszi napirendjéről azzal, hogy az a 
szeptemberi soros ülésre kerüljön ismételten előterjesztésre.  
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
                polgármester 
 
   
25/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Településgazdálkodási Kft.-vel szemben fennálló önkormányzati követelé-
seket nem engedi el. 
 
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester  
 
 
26/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Támogató Szolgálatánál 1 fő személyi 
segítő üres álláshely betöltéséhez 2016. március 1-től a határozott ideig gyed-en lévő 
dolgozó visszatéréséig.  
   
Határidő: értelem szerint   
Felelős: Kovalik Angéla  
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             intézményvezető 
 
 
27/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a helyi 
adóhátralék behajtása hatékonyságának növeléséről szóló beszámolót. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit  
                  jegyző 
 
  
28/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Hagyományok Nyomában Egyesülettel kötött Feladat-ellátási szerződés-t 
és Ingatlanhasználati szerződés-t 2015. december 31. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti. 

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
  
29/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy az Adományok Háza Egyesülettel a határozat melléklete szerinti tartalommal 
Feladat-ellátási szerződést és Ingatlanhasználati szerződést köt.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – az Adományok Háza új cégbírósági 
bejegyzése bemutatását követően - a szerződéseket aláírja. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester  
 
 
30/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szántódi üdülő felújí-
tására és 1 db centrifuga beszerzésére 600.000 Ft összeget biztosít a 2016. évi költség-
vetésében.  
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A munkálatok elvégzésére legfeljebb 600.000 Ft összegben vállalkozási szerződés meg-
kötéséről dönt a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-vel. A szerződés részletei-
ben való megállapodásra és a szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: értesítésre azonnal, a kivitelezési munkák elvégzésére 2016. május 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   Pap Csaba Ügyvezető 
 
 
31/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ módosító Alapító Okiratát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.  
  
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
 
 
  
32/2016. (I. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 
szerint elfogadja a vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2016 – 2030. 
évre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervét, melynek forrása vízellátási vagyon-
elemeket érintően a bérleti díj, szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek tekintetében a bér-
leti díj.    
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, 
             Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 


