
A Képviselő-testület 2016. február 26-i ülésén hozott határozatai 

 
 

73/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- Tájékoztató a …JövőD Dél-Békésben épül… program terveiről, csatlakozási lehető-

ségről, valamint a  
- kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos önkormányzati állásfoglalás tárgyában ké-

szült szóbeli előterjesztéseket napirendjére vette.   
 
   
74/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 26-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 
1.) Előterjesztések 
Előadó: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
 
75/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a …JövőD 
Dél-Békésben épül… program célkitűzéseivel és törekvéseivel, támogatja azok megva-
lósulását.  
 
Részt kíván venni az alakulóban lévő „a…JövőD Dél-Békésben épül” Egyesület munká-
jában, ezért felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására, majd 
a belépési szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
76/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, 
hogy „a…JövőD Dél-Békésben épül” Egyesület székhelyeként a Mezőkovácsháza Vá-
ros Önkormányzata tulajdonában álló 5800 Mezőkovácsháza Árpád u. 176. szám alatti 
ingatlant jegyeztesse be a bírósági nyilvántartásba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
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77/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező 
betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés 
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink 
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene városunknak, a szociális, egészségügyi és 
oktatási rendszerünknek. 
 
A Képviselő-testület kéri a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza 
meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Ma-
gyarországot és a magyar embereket! 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
  
78/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településgazdálkodá-
si Kft. könyveiben nyilvántartott, 4.852.722.- Ft összegű bérleti díj-tartozást elengedi. 
 
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
  
79/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával hoz-
zájárulását adja a Településgazdálkodási Kft-.nek ahhoz, hogy az 5.000.-Ft alatti 
231.675.-Ft követelés-állományt, valamint az elhunytak esetében nyilvántartott 
969.038.-Ft követelés-állományt, összességében 1.200.713.-Ft-ot a továbbiakban, a Kft. 
könyveiben - az óvatosság elvét figyelembe véve - behajthatatlan követelésként tartsa 
nyilván.  
 
Határidő: értesítésre azonnal,  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
        Pap Csaba Ügyvezető 
 
 
80/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és 
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Szolgáltató Kft. 2015. évi beszámolóját 193 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, 3.694 eFt 
egyező eszköz-forrás oldallal tudomásul veszi és elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a Meszolgker Kft. mérlegszerinti eredményét, azaz 193 eFt-ot 
eredmény-tartalékba helyezi. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
81/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ja-
vasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a Társaság ügyvezetőjé-
nek 2016. március 26. napjától 2021. március 26. napjáig tartó, öt éves határozott idő-
tartamra Daróczi Lászlót válassza meg azzal, hogy az ügyvezetői feladatok ellátása 
megbízási jogviszony keretében történik. A Képviselő-testület javasolja a Társaság tag-
gyűlésének, hogy az ügyvezető megbízási díját bruttó 70.000.-Ft/hó összegben állapítsa 
meg. 
  
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. Taggyűlésén ezen álláspontját 
képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
82/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ja-
vasolja a Taggyűlésnek a Társasági szerződés alábbiak szerinti módosításának elfogadá-
sát: 
- a társasági szerződés 10./ pontja harmadik bekezdésében 2016. március 26-i hatállyal 

a „hiteles cégaláírási nyilatkozatának” szövegrészt „ügyvéd által ellenjegyzett alá-

írás-mintájának” szövegre módosítsa, 
-  a társasági szerződés 10./ pontja hatodik bekezdésének első mondatát 2016. március 

26-i hatállyal az alábbiak szerint módosítsa: 
   „Az ügyvezető megbízatása 2016. év március hó 26. napjától kezdődően 2021. év már-

cius hó 26. napjáig tart.” 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját kép-
viselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
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              polgármester 
 
 
 
 
         
83/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 
által nyújtott lehetőséggel élve a közfoglalkoztatási startmunka minta/mintaprogramra 
épülő programok végrehajtásának biztosítására a Mezőkovácsházi Településgazdálko-
dási Kft-vel 2016. március 2-től – 2017. február 28-ig terjedő határozott időre megálla-
podást köt a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Megállapodás aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester 
 

 
84/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a kizárólagos tulajdonát képező MESZOLGKER Mezőkovácsházi Telepü-
lésgazdálkodási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t a 2016. március 1. fordulónappal, 
55.000 Ft vételáron értékesíti Lechner Béla Balázs 6200 Kiskőrös Kőrisfa u. 5. II/2. 
szám alatti lakos részére. 
 
A határozat melléklete szerinti tartalmú adásvételi szerződés aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 

 
85/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. követelései között nyilvántartott, a határozat melléklete szerinti 
178.845.-Ft összegű étkezési díjhátralék 2016. február 29. napjával átadásra kerül a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovalik Angéla intézményvezető 
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   Vanyó Tibor Mihályné dr. ügyvezető 
 

 
86/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. követelései között nyilvántartott, a határozat mellékletét képező alábbi 
követelések:  
        1.492.777.-Ft összegű lakbértartozás 
                7.555.-Ft összegű munkavállalókkal szembeni követelés-állomány  
2016. február 29. napjával átadásra kerül Mezőkovácsháza Város Önkormányzata részé-
re.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit Jegyző 
   Vanyó Tibor Mihályné dr. Ügyvezető 
 

 
87/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. házipénztárában lévő pénzeszköz 2016. március 1-jei fordulónappal a 
Kft. által Mezőkovácsháza Város Önkormányzata házipénztárába befizetésre kerül.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
   Vanyó Tibor Mihályné dr. ügyvezető 
 

 
88/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámláján (11733034-20062321) 
lévő összeg 2016. március 1-jei fordulónappal a Kft. által a Mezőkovácsháza Város Ön-
kormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733034-15344100 számú számlája javára 
átutalásra kerül.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
   Vanyó Tibor Mihályné dr. ügyvezető 
 

 
89/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. kötelezettségei között nyilvántartott kaució (bérlakások) összege a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733034-
20062132 számú számlája javára 2016. február 29. napjával átutalásra kerül. Az átuta-
lással egyidejűleg a kötelezettség is átadásra kerül. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pap Csaba ügyvezető 
   Vanyó Tibor Mihályné dr. ügyvezető 
 

 
90/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy amennyiben a MESZOLGKER Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. értékesítése valamilyen oknál fogva nem valósul meg, az 
adásvételi szerződés 2016. március 15. napjáig nem kerül aláírásra, úgy a Képviselő-
testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a MESZOLGKER Mezőkovácsházi Telepü-
lésgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t jogutód nélkül végelszámolással 
megszünteti.  
 
A végelszámolás kezdő időpontja: 2016. március 15. napja 
A Testület végelszámolónak Vanyó Tibor Mihályné dr. magánszemélyt- bruttó 60.000.-
Ft/hó díjazás mellett - jelöli ki.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
91/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megyei TOP pályáza-
tok fejlesztési célkitűzéseiről és az azok előkészítéséről szóló tájékoztatást a jelen hatá-
rozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a további előkészítések koordinálására és a pályázatok 
végleges formában történő előterjesztésére azok benyújtása előtt. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
92/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 



 7 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projektfelügyelet Or-
szágos Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft-vel (székhelye: 1163 Budapest, Ba-
tsányi János utca 28-32.) a fejlesztési céljai megvalósítására kötött keret-megállapodás 
1. sz. mellékletét felülvizsgálta, azt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fo-
gadja el. 
  
Felhatalmazza a polgármestert a melléklet aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
  
93/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával hoz-
zájárul ahhoz, hogy a Hátrányos Helyzetű Térségek Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (2142 
Nagytarcsa, Hársfa utca 2.) 2016. február 26. napjától kezdődő, határozott időtartamra 
2017. december 31. napjáig az önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Ár-
pád u. 176. sz. alatti ingatlant fióktelephelyként a Cégbíróságon bejegyezze. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú fiókte-
lephely bejegyzéséről szóló hozzájáruló nyilatkozat aláírására az átláthatósági nyilatko-
zat megtételét követően.  
 
Határidő: a szerződés aláírására 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
  
94/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től folyó-
számlahitel felvételéről dönt az alábbiak szerint: 
 
- Az ügylet megnevezése: éven belüli folyószámlahitel 
- Összege: maximum 88.000.000,- Ft 
- A hitel törlesztése: számlára érkező jóváírásokkal folyamatosan,  
- A hitel végső lejárata: 2016. december 31. 
- A hitel biztosítéka: az Önkormányzat költségvetése. 
 
Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel fu-
tamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fize-
tési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biz-
tosítása érdekében jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a köz-
ponti támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben mara-
dó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájára 
átvezesse. 
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A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetéséért és a mindenkori 
éves költségvetésébe történő betervezéséért.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a hitel-
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
95/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
  
1. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata alapító tagként belép a Dél-Békés Hátrányos 
Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesület Mezőkovácsháza egyesületbe, meg-
ismerte az Alapszabály-tervezetét, javasolja azt az alakuló közgyűlés részére elfogadni. 
Az elfogadott Alapszabályt magára nézve kötelezőnek tekinti.  
  
2. Vagyoni hozzájárulásként 5.000.-Ft/hó tagdíj megfizetését biztosítja a mindenkori 
költségvetése terhére. 
 
3. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Tele-
püléseinek Felzárkózásáért Egyesület Mezőkovácsháza székhelyeként a 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában álló 5800 Mezőkovácsháza 
Árpád u. 176. szám alatti) ingatlant használhassa, illetve jegyeztesse be a bírósági nyil-
vántartásba. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert az Egyesülettel kap-
csolatos dokumentumok aláírására, az Egyesületben az önkormányzat képviseletére.  
 
 5. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Tele-
püléseinek Felzárkózásáért Egyesület Mezőkovácsháza a nevében használhassa a 
„Mezőkovácsháza” megnevezést.  
  
 Határidő: Az egyesület alakuló közgyűlésének időpontja: 2016. március 16. 
  Felelős: Varga Gusztáv  
                 polgármester 
  
96/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Dél-Békés 
Hátrányos Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesület Mezőkovácsháza köz-
gyűlésén elfogadásra:   
  
1.  5 évre megválasztani az egyesület elnökségébe 
     a.) elnökének:  Varga Gusztáv Mezőkovácsháza polgármesterét 
     b.) tagjainak: Marjai János Battonya polgármesterét 
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                          Görbe Réka ügyvezetőt 
                             
2. 5 évre megválasztani az Egyesület Felügyelő Bizottsága  
a.) elnökének: Süli Ernő Kunágota polgármesterét 
b.) tagjainak: Csürhés István Kaszaper polgármesterét  
                      Varchó István Végegyháza polgármesterét 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alakuló közgyűlésen a határozatba 
foglalt álláspontot képviselje. 
 
  Határidő: az egyesület alakuló közgyűlésének időpontja: 2016. március 16. 
  Felelős: Varga Gusztáv  
                 polgármester 
  
97/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dél-Békés Hátrányos 
Helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesület Mezőkovácsháza részére vagyoni 
hozzájárulásként 2016. március 1. napjától biztosítja az 5.000.-Ft/hó összegű tagdíjat, 
2016. évben összesen 45.000 Ft összeget a működési célú tartalék terhére. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
98/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az egyszemélyes 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tagja, hozzá-
járulását adja, hogy a Kft. a Dél-Békés Hátrányos Helyzetű Településeinek Felzárkózá-
sáért Egyesület Mezőkovácsháza egyesületbe alapító tagként beléphessen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
99/2016. (II. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy 
Mezőkovácsháza város Önkormányzata, mint jogi személy, alapító tagként belép a Dél-
Békés Hátrányos helyzetű Településeinek Felzárkózásáért Egyesületbe, Elnöknek dele-
gálja Varga Gusztáv Mezőkovácsháza polgármesterét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 


