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

 

 

156/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 
- 2429/3 hrsz. ipari terület beszerzésének előkészítése, 
- VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a Könyvtár felújítását célzó pályázat benyújtása, 
- TOP-5.2.1-15 kódszámú pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása, 
- közfoglalkoztatott munkavállaló bérének rendezése, 
- a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása tár-
gyában kiadott szóbeli előterjesztéseket jelen ülése napirendjére vette. 
 
   
157/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2429/3 hrsz. ipari te-
rület beszerzésének előkészítése tárgyában készült szóbeli előterjesztést zárt ülésen tár-
gyalja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. 
§ (1) bekezdés c.) pontja alapján. 
 
      
158/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét 
az alábbiak szerint módosítja: 
- Az áprilisi soros ülés napirendjéről a „A Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgála-
ta” című napirendi pontot törli. 
 
- A 2016. május 19-re tervezett soros ülése időpontját 2016. május 26-ában határozza 
meg.  
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
   
159/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 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.) Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének megalkotása, a pénzmarad-

vány elfogadása 
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Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
3.) Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 

Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
4.) Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és gyermekek napközbeni ellátá-

sainak éves átfogó értékelése 
Előadók: Dr. Fritz Izabella KSZB elnöke 
Kovalik Angéla intézményvezető 
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
Schultzné Lipták Barbara bölcsődevezető 

 
6.) Előterjesztések 

 
 

160/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján javasolja a Mezőkovácsházi 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségének ellátására Nagy Lajos rendőr alez-
redes kinevezését 2016. május 1-i hatállyal.  
 
A kapitányságvezető eddig végzett szakmai munkáját elismeri.   
 
Határidő: Békés Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
  
161/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2016. (III. 24.) sz. 
kt. határozatának harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására irányuló 
konzorciumi megállapodás aláírására a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Köz-
hasznú Alapítvánnyal, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központtal és a Békés 
Megyei Önkormányzati Hivatallal. 
 
Egyebekben a határozat nem változik. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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162/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 
2016. évben benyújtandó, tervezett pályázatairól szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
163/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2016. (III. 24.) sz. 
kt. határozatának második bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
A "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mezőkovácsházán" megnevezésű pályá-
zat összköltsége 366.254.241.- forint. A pályázat keretében igényelt állami támogatás 
mértéke 100 %, azaz 366.254.241.-forint. 
 
Egyebekben a határozat nem változik. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
 
164/2016. (IV. 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 
 
  
165/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, "Településképet meghatározó épületek külső re-
konstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerű-
sítés" című pályázati felhívásra. 
"A mezőkovácsházi könyvtár külső felújítása és energetikai korszerűsítése” megnevezé-
sű pályázat keretében a Mezőkovácsháza, Árpád u. 162. sz. 579. hrsz. alatti Könyvtár 
épület energiahatékonyságot is szolgáló teljes külső felújítását kívánja megvalósítani. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
nyilatkozatok aláírására és a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: pályázat benyújtására: a benyújtás megnyitásától számított 8 napon belül.   
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Felelős: Varga Gusztáv 
             polgármester 
 
  
166/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP-6-7.4.1.1-16 kód-
számú, "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós kö-
zösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" című pályázati felhívásra 
pályázat benyújtásáról dönt "A mezőkovácsházi könyvtár külső felújítása és energetikai 

korszerűsítése” megnevezéssel. A Mezőkovácsháza, Árpád u. 162. sz. 579. hrsz. alatti 
Könyvtár épület energiahatékonyságot is szolgáló teljes külső felújítását célzó beruházás 
pályázati összköltségét - az igényelhető 50.000.000.- Ft-os támogatásra tekintettel - leg-
feljebb bruttó 52.631.578.- Ft-ban határozza meg. 
Ennek figyelembe vételével a maximálisan biztosított saját forrást 2.631.578.- Ft-ban 
állapítja meg. A pályázat saját forrására a fedezetet a fejlesztési célú tartalék terhére biz-
tosítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
167/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ja-
vasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft 2015. évi beszámolójának 923.949 e Ft egye-
ző eszköz-forrás főösszeggel történő taggyűlés általi elfogadását.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. Taggyűlésén ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
168/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ja-
vaslatot tesz a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlése felé, hogy a Kft. 2015. évi 
153.692 eFt mérlegszerinti eredménye kerüljön eredménytartalékba helyezésre.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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169/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ja-
vasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy a Kft. 2016. évi Üzleti 
Terve elfogadásra kerüljön.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
170/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ja-
vasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy a Kft. 2016. évre vo-
natkozó beruházási terve elfogadásra kerüljön.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
  
171/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ja-
vasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy a Daróczi László ügy-
vezető és általános igazgató 2015. évi prémiumfeladatainak előzetes értékeléséről készí-
tett tájékoztatót fogadja el, továbbá javasolja a Taggyűlésnek a kitűzött célfeladatok tel-
jesítése után járó jutalomösszeg kifizetésének engedélyezését.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
172/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ja-
vasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy a Kft. ügyvezető igaz-
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gatójának a 2016. évben a meghatározott célfeladatok teljesítését követően bruttó 4 havi 
bérének megfelelő jutalom kerüljön megállapításra. 
 
 Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
173/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával fel-
hatalmazza a Polgármestert arra, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalást a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft.-vel  a Felek között létrejött Bérleti-üzemeltetési szerződés 2. 
sz. melléklete  A víziközmű-használati díj megállapodásáról és a felek közötti elszámo-

lási kötelezettségekről szóló megállapodás VI. Az elszámolás részének olyan módosítá-
sára, mely szerint Mezőkovácsháza településre eső általános költségek felosztása a tele-
pülés szempontjából célszerű és gazdaságos megoldást jelentene az adott lehetőségeken 
belül. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
 
174/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2016. (III. 24.), 
112/2016. (III. 24.), 113/2016. (III. 24.), 120/2016. (III. 24.), 122/2016. (III. 24.), 
129/2016. (III. 24.), 130/2016. (III. 24.), 132/2016. (III. 24.), 138/2016. (III. 24.), 
140/2016. (III. 24.), 141/2016. (III. 24.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, valamint a 
polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről szóló beszámolókat 
elfogadja.  
 
 
175/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. 
évi maradványát 78.184.019.-Ft összeggel hagyja jóvá.  
 
A Képviselő-testület az intézmények 2015. évi maradványát az intézmények 
beszámolójában lévő feladatok megvalósítására az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
10.581.596.-Ft működési célú maradvány, az intézmények szabad, feladattal nem terhelt 
maradványa 67.602.423.-Ft. 
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1./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának maradványa 72.977.686.-Ft 
 

A Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának működési célú maradványa a beszámolás 
időszakban 72.977.686 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt, kötött 
felhasználású maradvány 6.246.353.-Ft (szállítói tartozásra). A szabad felhasználású 
maradvány összege 66.731.333.- Ft. A maradvány felhasználását az alábbi táblázat 
mutatja be: 

Adatok Ft-ban 

Megnevezés Személyi 
j. 

Munka-
adói jár. 

Dologi Működési 
tartalék 

Finanszí-
rozási 

műveletek 

Össz. 

Kiegyenlítet-
len szállítói 
tartozások 

  6.246.343   6.246.343 

Közmunka-
program 

33.208.811 4.483.189    37.692.000 

Működési 
célú tartalék 

   14.728.791  14.728.791 

ÁHT-n belüli 
megelőlegezé
s 
visszafizetése 

    14.310.542 14.310.542 

Összesen: 33.208.811 4.483.189 6.246.343 14.728.791 14.310.542 72.977.686 
 
2./ A Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványa 568.276 Ft, melyből a 
kötelezettségvállalással terhelt 247.650.- Ft, szabad maradvány 320.626.-Ft 
A maradvány felhasználása: működési maradvány dologi kiadásokra, szállítói számlák 
kiegyenlítésére kerül felhasználásra. 
 
3./ A Humán Szolgáltató Központ alaptevékenység maradványának elfogadása az 
alábbiak szerint: 
A Humán Szolgáltató Központ 2015. évi működési célú maradványa 1.342.891 Ft. Az 
összeg teljes egészében feladattal terhelt maradvány. A működési célú maradványból az 
OEP maradvány 625.794 Ft.  
A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása: 

Alaptevékenység maradványa 2015. 
Megnevezés Személyi j. Munkaadói jár. Dologi Összesen 

OEP         152 200                 41 094              432 500                625 794    
iskola villamos 
hálózat  

              195 721                195 721    

konyha ételdoboz                45 970                 45 970    

iskola gáz,               475 406                475 406    

összesen        152 200                 41 094           1 149 597             1 342 891    
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4./ A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alaptevékenység maradványának elfogadása 
az alábbiak szerint: 
A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde maradványa a beszámolás időszakában 1.079.528 Ft 
lett. Ebből az összegből kötelezettséggel terhelt 579.064 Ft, míg a szabad maradvány 
összege 500.464 Ft. A szabad maradvány összege a 2016. évi költségvetés tervezésénél 
már figyelembe vételre került. 
A kötött maradvány felhasználása: 

Alaptevékenység maradvány 2015. 
Megnevezés Személyi j. Munkaadói  Dologi Összesen 

megbízási díj 93 547    56 862      150 409    

parkoló     363 000    363 000 

tűzifa     65 655    65 655    

összesen 93 547    56 862    428 655    579 064   
 
5./ A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár alaptevékenység maradványának 
elfogadása az alábbiak szerint: 
A Könyvár 2015. évi maradványának összege 2.215.638 Ft, mely maradványból 
2.165.638 Ft kötelezettséggel terhelt. Az 50.000 Ft összegű szabad maradvány is 
betervezésre került a 2016. évi költségvetésbe. 
 

Alaptevékenység maradvány 2015. 

megnevezés Személyi j. Munkaadói  dologi Összesen 

KSZR 268 480 66 731  335 211 

Kemence Tájház   444 800 444 800 

tüzelőanyag   88 800 88 800 

redőny   323 700 323 700 

kapu   295 000 295 000 

térkő   253 827 253 827 

rendezvényszervezés 100 000 24 300 300 000 424 300 

összesen 368 480 91 031 1 706 127 2 165 638 

 
Határidő a 2016. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre: a következő 
költségvetési rendelet-módosítás 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
  
176/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évről szóló éves 
belső ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
  
Határidő: értelem szerint  
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Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
  
177/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyer-
mekjóléti alapellátásai keretében biztosított gyermekjóléti szolgálat és bölcsőde szemé-
lyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai munkájának éves átfogó értékeléséről 
készült beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a szakembereknek a beszámolási idő-
szakban végzett munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
178/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 50. sz. alatti önkormányzati tulajdonú in-
gatlanban, a fogorvosi rendelő után Dr. Biedermann Viktor fogszakorvos által teljesített 
és az Önkormányzatot terhelő közüzemi költség kerüljön megtérítésre Dr. Biedermann 
Viktor fogszakorvos részére, 399.137.- Ft összeg erejéig. 
A 399.137.-Ft közüzemi költségtérítés fedezetét az Önkormányzatnál általános célú tar-
talék képezi. 
  
Határidő: - értesítésre azonnal,  
- a költségtérítés átutalására: 2016. április 30. 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
179/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 135/2016. (III. 24.) sz. 
kt. határozatát visszavonja. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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180/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Biedermann Viktor 
által benyújtott, bizonylatokkal igazolt kimutatása alapján elfogadja a 443/2015. (XI. 
26.) sz. kt. határozatban meghatározott támogatási célból biztosított 150.000.- Ft támo-
gatási összeg felhasználásáról szóló elszámolást. 
   
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
181/2016. (IV. 21.) 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 
összegéről, és a saját bevételek alakulásáról szóló 39/2016. (II. 11.) sz. kt. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
  
A határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 

 
182/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét kiegészíti az alább lefolytatandó köz-
beszerzési eljárással: 
 

Tervezett be-
szerzés meg-

nevezése 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárástípus 

Az eljárás megindításá-
nak, illetve a közbeszer-

zés megvalósításának 
tervezett időpontja 

Startmunka 

mintaprogram 

gép- és esz-
közbeszerzés 

Nemzeti el-
járásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti hir-
detmény 
nélküli tár-
gyalásos el-
járás 

2016. április 
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Közbeszerzési terv módosításának oka: az éves közbeszerzési terv elfogadásakor a 
startmunka mintaprogram elbírálása nem volt ismert, a közbeszerzés lefolytatásának 
szükségessége az éves közbeszerzési terv elfogadását követően vált ismertté. 
 
Jelen módosítást a közbeszerzési tervvel együtt legalább 2021. december 31-ig meg kell 
őrizni. 
 
Határidő: értelem szerint. 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 

 
183/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „startmunka minta-

program” keretében történő gép és eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lefolyta-
tásával a legkedvezőbb ajánlatot adó dr. Géczi József akkreditált közbeszerzési szakta-
nácsadót (6723 Szeged, Malom u. 16/B.) bízza meg. 
 
A közbeszerzési eljárás lefolytatására 280.000.- Ft összeget biztosít általános célú tarta-
lék terhére. 
A Képviselő-testület a dr. Géczi József által elkészített ajánlattételi felhívást a jelen ha-
tározat melléklete szerint elfogadja. 
A meghívásos eljárásban való részvételre az alábbi szervezetek meghívásáról dönt: 
1. Farkasagro Plusz Kft, 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 6/1. 
(arkasagro@gmail.com)  
2. Royal-Kert Kft. 8200 Veszprém, Sólyi út 8.  (gep@royalkert.hu)  
3. Metalwolf Kft. 6334 Géderlak, Tavasz u. 12. (info@metalwolf.hu) 
4. Farkas-Agro Bt. 5600 Békéscsaba, Csorvási út 25. (farkasagrobt@gmail.com) 
 
Határidő: Közbeszerzési szaktanácsadó tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
  
184/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalból lecserélt informatikai eszközök közül 2 db 
számítógépet térítésmentesen a központi ügyeleti feladatellátás céljából a Mentőszolgá-
lat részére biztosít, 1 db számítógépet az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására a 
fogorvosi rendelő részére ad, illetve 3db számítógép konfigurációt a Településgazdálko-
dási Kft részére biztosít térítésmentesen.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
    polgármester  
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185/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Fritz Izabella házi-
orvos feladat-ellátási szerződését kérelme alapján közös megegyezéssel megszünteti 
2016. szeptember 9. napjával.  
 
Felhatalmazza Szénási István alpolgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés megszű-
nését követően a praxisjog elidegenítéséig, de legfeljebb 2017. március 9. napjáig terje-
dő időszakra a helyettesítés megoldásának érdekében egyeztessen a doktornővel. 
 
A feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése az egyeztetést 
követően kerüljön ügyvéd által ellenjegyzett okiratban rögzítésre. 
 
Határidő: Bagdi Ügyvédi Iroda értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
Szénási István alpolgármester 
 
  
186/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni Dr. Fritz 
Izabella háziorvosnak Mezőkovácsháza város lakossága részére nyújtott háziorvosi te-
vékenységét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
  
187/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békéscsaba-Arad-
Békéscsaba Szupermaratonon résztvevők nevezési díjához 100.000 Ft összegig hozzájá-
rul a rendezvény szervezője által az  önkormányzat nevére kiállított számla alapján.  
  
A nevezési díjak fedezetét 100.000 Ft összegben a meglévő dologi kiadások képezik.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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188/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Strandfürdő előtti rendezvénytéren található színpad tartóvázának hegesz-
tési munkálataival Stál Attila 5800 Mezőkovácsháza, Rákóczi F. u. 4.   alatti lakost  bíz-
za meg nettó 200.000,- Ft értékben. 
  
Személyi juttatásokra 282 eFt-ot, munkaadói járulékokra 69 eFt-ot biztosít a meglévő 
dologi kiadások terhére. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a csatolt tartalmú szerződés aláírására.  
 
Határidő: a szerződés aláírására 30 nap  
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester  
 
 
189/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy Augusz Zoltánné közfoglalkoztatott munkavállaló munkabérét 2016.05.01-
től 2017.02.28-ig terjedő időszakban 22.325 Ft/hó összeggel megemeli. 
 
A 2016. költségvetési évre személyi juttatásokra 156 eFt-ot, munkaadói járulékokra 21 
eFt-ot biztosít a meglévő dologi kiadások terhére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester  
 


