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

218/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- az óvodában 2016/17-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása, 
- a közbeszerzési éves statisztikai összegzés, 
- a Kinizsi u. 16. sz. alatti ingatlan kertjének bérletére benyújtott ajánlat, 
- az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása,   
- önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések támogatása, valamint a 
- Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. vissza nem térítendő támogatás iránti ké-
relme tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket jelen ülése napirendjére vette. 
  
   
219/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipari Park beszerzése 
tárgyában készült előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja alapján. 
  
   
220/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 26-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.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség tájékoz-

tatója az éves tevékenységéről 
Előadók: Nagy Lajos rendőrkapitány 
Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke 

 
3.) A közszolgáltatók beszámolója az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról 

Előadók: közszolgáltató szervezetek vezetői 
 
4.) A Kalocsa Róza Kft. egyszerűsített éves beszámolójának és a Településgazdálkodási 

Kft. éves beszámolójának elfogadása 
Előadók: Jankó Erzsébet ügyvezető 
Pap Csaba ügyvezető  

 
5.) A Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott feladatok ellátásáról 

Előadó: Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 



 
6.) Előterjesztések   
  
  
221/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 150/2016. (IV. 7.), 
152/2016. (IV. 7.), 154/2016. (IV. 7.), 178/2016. (IV. 21.), 184/2016. (IV. 21.), 
185/2016. (IV. 21.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, bejelentésre tett intézkedésről, 
valamint a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről szóló 
beszámolókat elfogadja.  
  
 
222/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Rendőrkapitányság 2015. évi közbiztonság helyzetéről készített beszámolóját elfogadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a rendőrkapitányság munkatársainak a 
beszámolási időszakban végzett tevékenységükért. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
  
 
223/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Pol-
gárőr Egyesület Közhasznú Szervezet 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját 
megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a lakosság érdekében kifejtett 
munkájáért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
  
  
224/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 2015. év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi adatokkal 
elfogadja: 
- egyező Eszköz-Forrás oldal: 21.344 e Ft 
- mérleg szerinti eredmény:     1.079 e Ft   
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  



 
           Jankó Erzsébet ügyvezető 
  
  
225/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. 2015. év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi adatok-
kal elfogadja: 
- egyező Eszköz-Forrás oldal: 35.098 e Ft 
- mérleg szerinti eredmény:   - 3.460 e Ft   
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
           Pap Csaba ügyvezető 
  
226/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Ügyvezetője Pap Csaba részé-
re a Kft. 2015. évi beszámolójára vonatkozóan a Ptk.3:117.§ (2) bekezdése alapján a 
kártérítési felelősség alóli felmentvényt megadja. 
   
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
227/2016. (V. 26.) 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 
 
  
228/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lipták János, a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 
31-i hatállyal történő lemondását tudomásul veszi. 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft Felügyelő Bizottsága megüresedett tagsági helyére 2016. 
május 31. napjától 2021. május 31. napjáig Hajdú Dezső (név, személyi adatok) 5800 



 
Mezőkovácsháza, Kodály u. 5/A. szám alatti lakost megválasztja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
 
229/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. 
évi közbeszerzéseiről készült statisztikai összegezést a határozat melléklete szerinti tar-
talommal fogadja el. A statisztikai összegzést a Közbeszerzési Adatbázisban közzé kell 
tenni és 2021. április 30. napjáig biztosítani kell az elérhetőségét. 
 
Meghatalmazza a polgármestert, hogy az összegezést küldje meg a Közbeszerzési Ható-
ság részére. 
 
Határidő: - az összegzés megküldésére: május 31. 
                 - Közzétételre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
230/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
megnevezésű pályázatra, ezen belül a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása alcéljára, azon belül is az egészségügyi alapellátást 
szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy 
helyiség fejlesztése, felújítása kiírásra.  
A pályázat keretében a "Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38. sz. alatti Védőnői Szolgálat 
épületének felújítása" megnevezésű pályázat benyújtásáról dönt. 
A pályázat összköltségvetése 14.057.661.- forint, melyből 85 %-os támogatási intenzitás 
mellett 11.949.012.- forint az igényelt támogatás. A program lebonyolításához 
szükséges 2.108.649.- forint önerőt a Képviselő-testület a fejlesztési célú tartalék terhére 
biztosítja. 
  
A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
 
 
231/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 



 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
megnevezésű pályázatra, ezen belül a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcéljára.  
 
A pályázat összköltségvetése 12.949.202.-  forint, melyből 75 %-os támogatási 
intenzitás mellett 9.711.900.- forint az igényelt támogatás. A program lebonyolításához 
szükséges 3.237.302.- forint önerőt a Képviselő-testület a fejlesztési célú tartalék terhére 
biztosítja. 
 
A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
232/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átadott 
önkormányzati feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és az FBH-NP 
Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat ellátó közszolgáltató beszámolóját elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan 
alkalmazza azon korszerű technológiákat, melyekkel biztosítható a település tisztasága, 
valamint a hulladékok mai kor igényeinek megfelelő gyűjtése, szállítása és elkülönült 
kezelése. 
  
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2016. június 15. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
233/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átadott 
önkormányzati feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és a Tajki és Társa 
Bt. mint a köztemetők üzemeltetését ellátó közszolgáltató beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan 
ügyeljen a temetők rendjére, tisztaságára és a temetkezési szertartások kegyeleti 
szempontból megfelelő végzésére. 
 
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2016. június 15. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
234/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 



 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átadott 
önkormányzati feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és Gáspár Tamás 
mint a gyepmesteri, illetve az állati hulladék gyűjtési, elszállítási tevékenységet ellátó 
közszolgáltató beszámolóját elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan 
ügyeljen az állatvédelmi előírások betartására. 
 
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2016. június 15. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  

 
235/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési 
közszolgáltatónak átadott önkormányzati feladatok ellátásáról szóló szakmai beszámolót 
megtárgyalta, megállapítja, hogy az megfelel a közművelődési megállapodásban 
foglaltaknak. 
 
A közművelődési feladatokat ellátó Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fele-
lősségű Társaság beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a szervezet dolgozóinak 
a városban végzett kulturális és közművelődési munkájukért. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
236/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, - mint a Tótkomlós és Térsége Állati-hulladékkezelési Tulajdonközösség (továb-
biakban: tulajdonközösség) tagja -, hogy a tulajdonközösség osztatlan közös tulajdonát 
képező, tótkomlósi 069/34/A hrsz-ú, állati-hulladékgyűjtő és átrakó telep bérleti jogvi-
szony keretében történő használatára a Komlós Településszolgáltatási Kft. (székhely: 
5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 2., ügyvezető: Herczegné Mihály Rita) által tett 
ajánlatot megismerte és elfogadja, és egyben felhatalmazza Tótkomlós Város Önkor-
mányzat Polgármesterét, hogy a bérleti szerződést a tulajdonközösség képviseletében a 
határozat melléklete szerinti  tartalommal aláírja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
                polgármester 

 
 

237/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 



 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testületének szándékában áll a 
helyi iparűzési adó vonatkozásában a rendelet-tervezetben megfogalmazott helyi 
iparűzési adó mentesség biztosítása a háziorvos, védőnő vállalkozó számára.  
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet küldje meg a Miniszterelnökség 
Támogatásokat Vizsgáló Irodának a rendelet-tervezetre vonatkozó állásfoglalás kiadása 
céljából. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit  
                  jegyző 
  
 
238/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsháza, Táncsics u. 42. szám alatti önkormányzati ingatlan elekt-
romos áram ellátását vissza kell állítani, melyre 195.000 Ft-ot biztosít.  
 
Az elektromos áram visszakötésének fedezetét az önkormányzatnál az általános célú 
tartalék képezi. A munkálatok elvégzésével a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozót 
bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
  
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   Pap Csaba ügyvezető 
  
 
239/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Tor-
na Egylet által, a 2015. évben kapott támogatásokról benyújtott elszámolást tudomásul 
veszi és elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
240/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Hu-
mán Szolgáltató Központ Család- és gyermekjóléti szolgálata által, a Csanád Vezér Ál-
talános Iskola bevonásával szervezett és biztosított 2016. évi nyári tábor idejére a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak egyszeri déli meleg étkezéséhez 
1.500.000.-forintot biztosít az általános célú tartalék terhére.  
 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
  

 
241/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Napközi Konyháján ke-
resztül bruttó 440.-forint térítési díj ellenében kedvezményes étkezést biztosít 18 éves 
korig azon gyermekek részére, akik a szünidei étkeztetésre és a nyári tábor ideje alatti 
ingyenes étkeztetésre nem jogosultak.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
242/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségfejlesztési 
Iroda szakmai programját a melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.  
  
A programok megvalósulásáról és az iroda 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
kéri napirendként felvenni a 2017. évi munkatervébe.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  

 
243/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956-os szabadság-
harc és forradalom 60. évfordulója alkalmából a mezőkovácsházi forradalmárok emlé-
kére emléktábla állításáról és annak a 2016. október 23-i ünnepség keretében történő 
felavatásáról dönt.  
  
Az emléktábla állítás költségeinek fedezetére legfeljebb 300.000,-Ft-ot biztosít az álta-
lános célú tartalék terhére.   
 
Megbízza a Városfejlesztési Bizottságot és felkéri a Balogh György Honismereti Egye-
sületet, hogy tegyen javaslatot az emléktábla pontos szövegére, és végezze el az emlék-
tábla-állítás előkészítési és lebonyolítási feladatait. 
 
Határidő: 2016. október 23. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
Sütő Lajos bizottsági elnök 



 
 
  
244/2016. (V. 26.) 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 művelődési ház külső felújítása és energetikai korszerűsítése” meg-
nevezésű pályázat keretében a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63. sz. 270/20. hrsz. 
alatti Művelődési Ház épület energiahatékonyságot is szolgáló külső felújítását kívánja 
megvalósítani. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
nyilatkozatok aláírására és a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: pályázat benyújtására: a pályázati ablak megnyitását követő három napon be-
lül 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
245/2016. (V. 26.) 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 döntött "A mezőkovácsházi művelődési ház külső felújítása és 
energetikai korszerűsítése” megnevezéssel.  
A Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63. sz. 270/20. hrsz. alatti Művelődési Ház épület 
energiahatékonyságot is szolgáló külső felújítását célzó beruházás pályázati összkölt-
ségét - az igényelhető 50.000.000.- Ft-os támogatásra tekintettel - legfeljebb 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 
   
 
 
 
 
246/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 



 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2016 (IV. 21.) sz. 
kt. határozatát és a 166/2016 (IV. 21.) sz. kt. határozatát visszavonja. 
 
 
247/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a TOP-3.2.1-15 kódszámon megjelent pályázati felhívásra. 
 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, ezen belül a Mezőkovácsházi 
Könyvtár energetikai korszerűsítése megnevezésű pályázat összköltsége nem lehet több, 
mint 60.000.000  Forint.  
A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat projektmenedzsmenti fel-
adatainak együttes ellátására irányuló konzorciumi megállapodás aláírására a Békés 
Megyei Önkormányzati Hivatallal. 
 
A Képviselő-testület a pályázat előkészítésével megbízza a legkedvezőbb árajánlatot 
tevő - Projektfelügyelet Kft-t (1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.) és az erről szó-
ló megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
248/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2016. (V. 9.) sz. 
kt. határozatának második bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése megnevezésű pá-
lyázat összköltsége 65.000.000 forint. 
A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %. 
 
A határozat többi része változtatás nélkül érvényben marad. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
                polgármester 
  
 
 
 
249/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 



 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-békési Jövőkép 
Nonprofit Kft 2015. évi beszámolóját az alábbi adatokkal javasolja a taggyűlésnek elfo-
gadásra: 
- Egyező eszköz- forrás oldal: 2.766 e Ft 
- Mérlegszerinti eredmény:   -102 e Ft 
  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen jelen határozatban foglaltakat 
képviselje. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
 
250/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében a 2016-2017-es nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát 10 délelőtti és 7 délutáni csoportban határozza meg. 
A döntés Alapító Okirat módosítást nem igényel. 
  
Határidő: az intézmény értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
  
 
251/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében 2016. június 13. napjától megüresedő 1 fő dajka 
álláshely betöltését 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra engedélyezi. 
  
Felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit 
                intézményvezető 
  
 
252/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a határozat melléklete szerinti tartalmú Haszonbérleti szerződés alapján Ujj 
János Mezőkovácsháza, Kinizsi Pál utca 18/a szám alatti lakos részére - 2016. június 1. 
napjától 5 éves időtartamra, 5.-Ft/m2+Áfa/év megemelve a KSH által közzé tett előző 



 
évre vonatkozó bérleti díj fizetése mellett - a tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Kini-
zsi u. 16. szám alatti ingatlan kertrészét, összesen 1.700 m2-t haszonbérbe adja. 
  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződés aláírására 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
253/2016. (V. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 5800. Mezőkovácsháza, Al-
kotmány u. 62. sz.) kérelmének helyt ad, és a Kft-t 8.377.569.- Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti a határozat melléklete szerinti Támogatási szerződés alapján. 
A működési célra véglegesen átadott pénzeszköz fedezetét az alábbiak képezik: 
� az átadott pénzeszköz 70 %-ának (5.864,3 eFt) fedezetét a rendkívüli önkormányzati 

támogatás képezi, 
� az átadott pénzeszköz 30 %-ának (2.513,3 eFt) fedezetét egyéb bevétel képezi.  
 
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződés aláírására: 2016. május 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
    Pap Csaba ügyvezető  


