
A Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésén hozott határozatai 

 

     
33/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- Társulási Megállapodás módosítása, valamint a 
- Meszolgker Kft. támogatási igénye tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket napi-
rendjére vette.   
 
34/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- Meszolgker Kft. értékesítése tárgyában készült „Z” jelű, valamint a 
- Meszolgker Kft. támogatási igénye tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket zárt ülé-
sen tárgyalja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 46. § (1) bekezdés c.) pontja alapján.  
 
35/2016. (I. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 11-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 Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megal-
kotása 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
3.) Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előadók: Varga Gusztáv polgármester 
 
4.) A Polgármester éves szabadság-ütemtervének jóváhagyása 
Előadó: Papp Zoltán bizottsági elnök 
 
5.) Előterjesztések 
  
36/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Területi Ope-
ratív Programnak a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatását célzó pályázati felté-
telrendszerével, úgymint a pályázati források egy részének a hátrányos helyzetű kistér-
ségek számára történő lehatárolásával, és a megyei ITP által kialakított, a hátrányos 
helyzetű településeket támogató pontozási rendszerével. 
 



  
37/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 399/2015. (X. 29.), 
402/2015. (X: 29.), 403/2015. (X. 29.), 490/2015. (XII. 17.) sz. kt. határozatok 
végrehajtásáról, valamint a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti 
tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja.  
 
38/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatnál és 
az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társasá-
goknál, amennyiben az intézmény a tárgy év folyamán ki tudja gazdálkodni, akkor a 
nyugdíjba vonuló dolgozót az intézményvezető döntése alapján 2 havi garantált bérmi-
nimumnak megfelelő összeg illeti meg. 
 
Az önkormányzatnál, intézményeinél, saját önkormányzati tulajdonú Kft-k esetében a 
munkaviszonyokat egybe kell számítani. 
A juttatás a jogviszony megszűnésének utolsó hónapjában esedékes. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

Intézményvezetők 
Ügyvezetők 

 
39/2016. (II. 11.) 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 
 
 
40/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Tor-
na Egylet működésére 2016. évben 1 millió Ft támogatást biztosít az általános célú tarta-
lék terhére.  
 
A támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 



 
41/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat közbe-
szerzésekről szóló Szabályzata alapján Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 
2016. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
                               Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

                      2016. évi közbeszerzési terve 
 

Tervezett 
beszerzés 

megnevezése 

 Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett  
eljárástípus 
 

Az eljárás megindításának, illetve a 
közbeszerzés megvalósításának terve-

zett időpontja 
    

 
 
A fentiekben elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet a Közbeszerzési Hatóság 
által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban és az Önkormányzat hivatalos honlapján 
közzé kell tenni. 
 
A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosítási igény 
felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.  
 
Jelen közbeszerzési tervet legalább 2021. december 31-ig meg kell őrizni. 
 
Határidő: értelem szerint. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
42/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Gusztáv polgár-
mester 2016. évi szabadságának ütemtervét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/C § (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárva a határozat mel-
léklete szerint hagyja jóvá.  
  
Határidő: folyamatos, értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
               Dr. Szilbereisz Edit jegyző  

 
43/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a strandfürdő és kem-
ping 2016. évi üzemeltetésére vonatkozó, a határozat melléklete szerint üzleti tervet az 
alábbi módosítással fogadja el:  
 
- A fűnyírás és a karbantartási anyagok költségét a Kalocsa Róza Kft, míg a munkavég-



zés költségét a Településgazdálkodási Kft. viseli. 
 
Határidő: üzleti terv átdolgozására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
             Jankó Erzsébet ügyvezető 

 
44/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója jelen határozatával úgy dönt, hogy a strandfürdő és 
kemping üzemeltetés miatt a Kft. tevékenységi körét az alábbi tevékenységgel bővíti:  
9329 – Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység. 
A tevékenységi kör bővülését, valamint a strandfürdő és kemping üzemeltetés színhe-
lyéül szolgáló Mezőkovácsháza, belterület 51/1 hrsz. és Mezőkovácsháza, belterület 
2417 hrsz. szám alatt felvett ingatlanok, mint telephelyek a Kft. Alapító Okiratába ke-
rüljenek átvezetésre. 
 
Megbízza a Bagdi Ügyvédi Irodát a tevékenységi kör és telephely-bővülés Alapító Ok-
iraton történő átvezetésére, valamint a Cégbíróságon történő átjegyzésével kapcsolatos 
teendők ellátásával.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
             Bagdi Ügyvédi Iroda 
 
45/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a strandfürdő és kem-
ping üzemeltetésére - 2016. március 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra – a 
Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.–vel a határozat melléklete szerinti tartalommal 
Feladat-ellátási megállapodást köt.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A strandfürdő 2016. március 1-jén külön átadás-átvételi eljárás keretében kerüljön át-
adásra a Kft. részére.  
 
Határidő: szerződések aláírására március 20. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
              Jankó Erzsébet ügyvezető 

 
46/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Mezőkovácsháza, belterület 51/1 hrsz. alatt felvett „strandfürdő” jelölésű, 1 hektár 7279 
m2 alapterületű és a Mezőkovácsháza belterület 2417 hrsz. alatt felvett „kivett úttörőtá-
bor” jelölésű, 9435 m2 alapterületű, kempingként üzemeltetett ingatlanra vonatkozóan 
2016. március 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra a Kalocsa Róza Közhasz-



nú Nonprofit Kft.–vel a határozat melléklete szerinti tartalommal Haszonkölcsön szer-

ződést köt.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződések aláírására március 20. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
             Jankó Erzsébet ügyvezető 

 
47/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával tu-
domásul veszi és elfogadja a Településgazdálkodási Kft. feleslegessé vált eszközeinek 
és készleteinek értékesítésére elfogadott Intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról 
szóló tájékoztatást.  
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
48/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával tu-
domásul veszi és elfogadja a Településgazdálkodási Kft.-nek a kintlévőségei kezelésére 
és a követelések behajtására vonatkozó intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról 
szóló tájékoztatását.  
   

Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
  
49/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Településgazdálkodási Kft. 2015.06.01-től 2015.12.31-ig tartó időszakra 
eső eredmény-kimutatását 1.136 e Ft eredménnyel tudomásul veszi.  
   

Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
50/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meszolgker Kft. ré-
szére szállítói tartozások kiegyenlítését szolgáló 2.906 eFt működési célú átadott pénz-
eszköz felhasználásáról szóló elszámolást tudomásul veszi és elfogadja. 
 



Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
51/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával hoz-
zájárulását adja a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnál 1 fő megüresedő ipari-
kereskedelmi ügyintézői álláshely betöltéséhez 2016. március 01-től határozatlan időre a 
Polgármesteri Hivatal költségvetése terhére.  
 
Határidő: 2016. március 1.  
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit  
                   jegyző 
  
52/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központtal 2013. január 18. napján kelt Használati szerződés módosítá-
sát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
53/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a 
Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési 
megállapodás közös megegyezéssel történő módosítását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal.   
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására. 
 
Határidő: a megállapodás módosítás aláírására 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
54/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Strandfürdő és kemping 2016. évi üzemeltetéséhez szükséges alábbi felújításokról dönt: 
- A gyógymedence ülőpad ülésmagasságának megemeléséhez szükséges 573.786.- Ft-
ot a fejlesztési célú hitel felvételével biztosítja.   
 



A munkálatok megrendelésére megbízza a polgármestert, a munkálatok koordinálásával 
a Polgármesteri Hivatal műszaki irodáját. 
 
A fürdő és kemping megnyitásának, illetve biztonságos és szabályszerű működési feltét-
eleinek megteremtése érdekében szükségesnek tartja az alábbi feladatok Kalocsa Róza 
Nonprofit Kft. általi elvégzését: 
- Gyógymedence, Kemping és a termálkút felkészítése az ez évi működésre 2016. 
március hónapban. 
- Kemping és gyógymedence megnyitása 2016. április 1. A gyógymedencét a helyi 
lakosság is igénybe veheti a kempingen keresztüli megközelítéssel. 
- Nagymedence és vízforgató, valamint a vendéglátás előkészítése 2016. április 
hónapban. 
- Nagymedence próbaüzeme 2016. május 1-től. 
- Teljes Fürdő nyitás a Szupermaraton hétvégéjén, május közepén. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy készítsen 
írásos beszámolót a nyitásra történő felkészülésről, felújítási javaslatairól, illetve esetle-
ges díjmódosítási javaslatáról a 2016. márciusi testületi ülésre. 
  
Határidő: Kalocsa Róza Nonprofit Kft. tájékoztatására: azonnal, egyebekben értelem 
szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
          Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
55/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településgazdálkodá-
si Kft. 2016. évi módosított Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal el-
fogadja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
              Pap Csaba ügyvezető 
 
56/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi orvosi ügye-
leti ellátás működtetéséhez a települési hozzájárulást 2016. évben 352.032.-Ft összeg-
ben biztosítja.  
 
A működési hozzájárulás 371 eFt/hó többlet költségeire az általános célú tartalék nyújt 
fedezetet.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
 
   



57/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a javadalmazási sza-
bályzatról szóló tájékoztatást elfogadja, azzal, hogy a szabályzat aktualizálása a márciusi 
soros ülésre kerüljön előterjesztésre. 
  
Határidő: szabályzat aktualizálása: márciusi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
58/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsházai Járás települési önkormányzataival 2016. március 1. 
napjától határozatlan időtartamra a határozat melléklete szerinti tartalommal Ingatlan-
használati szerződést köt a család és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása céljá-
ból.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
 
59/2016. (II. 11.) 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 
 
60/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településgazdálkodá-
si Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak tiszteletdíját 2016. március 1. napjától az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
    FEB Elnöknek 25.000.-Ft/hó 
    FEB Tagoknak 15.000.-Ft/hó/fő 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
              Pap Csaba ügyvezető 
 
 
 
 
 



61/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Kft. 
Felügyelő Bizottsága tagjainak díjazására előterjesztést kér készíteni a Képviselő-
testület márciusi soros ülésére.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
62/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egységes Üdülési 
Szabályzat előkészítése tárgyában készült előterjesztést leveszi napirendről azzal, hogy 
az a márciusi ülésre kerüljön előterjesztésre úgy, hogy előtte a Kulturális és Szociális 
Bizottság tagjai a műszaki iroda dolgozójával az üdülőkben helyszíni felmérést végez-
zen. 
 
Határidő: márciusi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
63/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetközi Konfek-
cióipari Gyártó és Kereskedő Kft.-vel 2016. április 1. napjától kezdődő határozatlan idő-
tartamra a Mezőkovácsháza, Árpád u. 120. szám alatti ingatlan hasznosítására a határo-
zat melléklete szerinti tartamú Bérleti szerződést köti.  
  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
64/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde módosító Alapító Okiratát a határo-
zat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
65/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár módosító Alapító Okiratát a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal elfogadja.  



 
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester 
 
66/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a határozat mellék-
letét képező tartalommal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2016. február 26. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
67/2016. (II. 11.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a hatá-
rozat mellékletét képező tartalommal. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2016. február 26. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
   
 


