
A Képviselő-testület 2016. június 23-i ülésén hozott határozatai 
 
 

256/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-5.1.2.-15 kódszámú pályázat előkészítése 
és benyújtása, 
- Társadalmi Felzárkózás és Térségfejlesztési Klaszterhez való csatlakozás,  
- az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-módosítása, 
- MTE haszonkölcsön megállapodás, 
- Járóbeteg szakellátó központ használatának, valamint a  
- Településgazdálkodási Kft. ellen környezetvédelmi ügyben kiszabott közigazgatási 
bírság ügyében hozott bírósági határozat felülvizsgálata tárgyában kiadott szóbeli előter-
jesztéseket jelen ülése napirendjére vette. 
  
   
257/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 23-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.) A Polgármester és a bizottsági elnökök féléves beszámolója az átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett 
tevékenységről 

     Előadók: Varga Gusztáv polgármester és 
                    Önkormányzati Bizottságok Elnökei 
 
3.) A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár éves beszámolója az intézmény tevékenységéről 
     Előadó: Albertus László igazgató 
 
4.) Az állami Tűzoltóság tájékoztatója a 2015. évi tevékenységéről 
     Előadó: Tóth Péter tűzoltóparancsnok 
 
5.) Vagyongazdálkodási Terv felülvizsgálata 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
6.) Előterjesztések   
  
258/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2016. (I. 21.), 
114/2016. (III. 24.), 199/2016. (V. 9.), 203/2016. (V. 9.), 207/2016. (V. 9.), 215/2016. 
(V. 9.), 228/2016. (V. 26.), 229/2016. (V. 26.), 232/2016. (V. 26.), 233/2016. (V. 26.), 
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234/2016. (V. 26.), 237/2016. (V. 26.), 250/2016. (V. 26.), 252/2016. (V. 26.) sz. kt. 
határozatok végrehajtásáról, bejelentésekre tett intézkedésről, valamint a polgármester 
és alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja.  
  
  
259/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által 
“Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Mezőkovácsháza város közigazgatási 
területén” tárgyban az FBH-NP-CSVK MEZŐKOVÁCSHÁZA KONZORCIUM 2015. 
ajánlattevő, a konzorciumot képező gazdasági szereplőkkel [(FBH-NP Nonprofit Köz-
szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – konzorciumvezető, közös ajánlattevő 
(székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kor-
látolt Felelősségű Társaság - konzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely 6640 Csong-
rád, Bercsényi M. u. 39.)] a jelen határozat  mellékletében foglaltaknak megfelelően a 
Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosítását elfogadja és megköti, továbbá felha-
talmazza annak aláírására Varga Gusztáv polgármestert. 
 
Határidő: szerződésmódosítás aláírására és megküldésére: 2016. 06. 30. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 

260/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázati kiírásra.  
A pályázat keretében a „Mezőkovácsházi Napközi Konyha épületének felújítása" 
megnevezésű pályázat benyújtásáról dönt. 
A pályázat összköltségvetése 27.324.383.- forint, melyből 85 %-os támogatási intenzitás 
mellett 23.225.725.- forint az igényelt támogatás. A program lebonyolításához 
szükséges 4.098.658.- forint önerőt a Képviselő-testület a fejlesztési célú tartalék terhére 
biztosítja. 
 
A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
 
261/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 206/2016. (V. 9.) sz. 
kt. határozatát visszavonja. 
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262/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP -5.4.1 kód-
számú „Szemléletformáló programok” megnevezésű pályázati koncepció kidolgozására 
a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületet jelöli ki, amely ingyen vállalja a pályázat 
elkészítését (0 Ft pályázatírási díj, 0 Ft sikerdíj). 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti alapelvekre épülő pályázat-
írási szerződés, valamint a határozat melléklete szerinti konzorciumi megállapodás alá-
írására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  

 
263/2016. (VI. 23.) 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 tevékenységekkel bővíti:  
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5530 Kempingszolgáltatás 
9604 fizikai közérzetjavító szolgáltatás 
4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 
4771 Ruházat kiskereskedelem 
 
A tevékenységi kör bővülése a Kft. Alapító Okiratában kerüljön átvezetésre. 
 
Megbízza a Bagdi Ügyvédi Irodát a tevékenységi kör Alapító Okiraton történő átvezeté-
sére, valamint a Cégbíróságon történő átjegyzésével kapcsolatos teendők ellátásával.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
             Bagdi Ügyvédi Iroda 
 
   
264/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, 
vizsgálja meg, hogy a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ várhatóan a  nyár 
folyamán fog-e olyan tevékenységet végezni, amihez az intézmény alapító okiratának 
módosítása szükséges. Amennyiben lesz olyan tevékenység, melyet az alapító okirat 
nem tartalmaz, felhatalmazza a Jegyzőt, hogy azzal az intézmény alapító okiratát egé-
szítse ki, s azt követően nyújtsa be a MÁK-hoz. 
 
Határidő: értelemszerűen 



 4 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
  
   
265/2016. (VI. 23.) 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 
  
  
266/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkovácsházi Tankerületével 
a határozat melléklete szerinti tartalmú Támogatási Szerződés-t köt. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
267/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a bi-
zottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóit megtárgyalta és 
azokat elfogadja. 
  
 
268/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a delegált 
képviselőknek a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásban illetve a Mezőkovácsháza 
és Térsége Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységükről szóló beszámolóit 
megtárgyalta, azokat elfogadja. 
 
 
269/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán András tanács-
nok tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 



 5 
270/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja, és 
köszönetét fejezi ki a könyvtár valamennyi dolgozójának a színvonalas könyvtári 
feladatellátásért. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
271/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkovács-
házi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 
  
A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Tűzoltóparancsnokság teljes 
személyi állományának a beszámolási időszakban végzett tevékenységéért, áldozatos 
munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre 2016. június 30. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
272/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét felülvizsgálta, a mó-
dosított Vagyongazdálkodási Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogad-
ja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  

 
273/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű vagyon 
hasznosításáról és az ezzel kapcsolatban átadott önkormányzati feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót megtárgyalta, és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., mint a települési 
víziközműveket működtető közszolgáltató beszámolóját elfogadja. 
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A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan 
ügyeljen a befogadott és a kibocsátott szennyvíz minőségére, valamint a 
környezetvédelmi, illetve egyéb jogszabályi előírások betartására, betartatására. 
 
Kezdeményezi a Képviselő-testület, hogy mindkét település (Mezőkovácsháza és 
Végegyháza) esetében kerüljön felülvizsgálatra, hogy mi okozza a vízágazat 
szolgáltatási veszteségét, s kéri, hogy a Kft. tegyen javaslatot a veszteség csökkentésére. 
 
Határidő: Közszolgáltató tájékoztatására: 2016. június 30. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
274/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi iparűzési adó 
vonatkozásában a rendelet-tervezetben megfogalmazott helyi iparűzési adó mentességet 
biztosítja a háziorvos, védőnő vállalkozó számára.  
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezet értelmében a mentesség igénybevétele 
céljából vegye fel a kapcsolatot az érintett adóalanyokkal. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit 
                 jegyző 
  
 
275/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Biedermann Viktor 
Bolivár fogorvos feladat-ellátásra 2012. december 27. napján kelt feladat-ellátási szer-
ződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
276/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 139/2016. (III. 24.) sz. 
kt határozatát visszavonja. 
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277/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójában a 
Mezőkovácsházára kimutatott eredmény, ívóvíz ágazatra eső, 3.250 eFt veszteségének 
fedezetét a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás képezze. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a veszteség a költségvetési törvény által bizto-
sított rendkívüli önkormányzati támogatás keretében megigénylésre kerüljön. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  

 
278/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Ma-
gyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú 
melléklet III. 1. pont alapján támogatási igényt nyújt be a rendkívüli támogatás igénylé-
sére. 
  
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény benyújtására, valamint nyertesség 
esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, támogatási szer-
ződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázat benyújtására: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
  
 
279/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a 253/2016. (V. 26.) sz. kt. határozatát visszavonja. 
  
 
   
280/2016. (VI. 23.) 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, 
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� 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. június 25. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
    Pap Csaba ügyvezető  
 
   
281/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Településgaz-
dálkodási Kft. egyszemélyes tulajdonosa, kezdeményezi a Felügyelő Bizottságnál, vizs-
gálja meg, hogy a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.197/2015/23. sz. 
jogerős ítéletében kiszabott bírság miatt terhel-e valakit személyes felelősség.  
  
Megállapításairól a Képviselő-testületet írásban tájékoztassa.  
  
Határidő:  
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
   
282/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az önkormányzat 
egyszemélyi tulajdonában lévő Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. döntéshozó szerve arról határoz, hogy a Gyulai Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság 7.K.27.197/2015/23. ügyszámú jogerős ítélete ellen a Kft. ne nyújt-
son be felülvizsgálati kérelmet. 
  
Utasítja az ügyvezetőt, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően járjon el. 
 
Határidő: ügyvezető értesítésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba ügyvezető 
  

 
283/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Medgyesegyháza Vá-
ros Önkormányzata fenntartásában működő Gondozási Központ által biztosított jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás 2015. évi működéséről szóló 
szakmai beszámolót és a támogatási összeg felhasználásáról szóló tájékoztatást elfogad-
ja. 
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
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Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
  
284/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Szociális Szövetkezetekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
285/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az „Élet Útja” 
Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet és a „Napi 
Munka” Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 
egyik alapító tagja, jelen határozatával kezdeményezi a közgyűlések összehívását és 
egyben javasolja, hogy a közgyűlések vegyék napirendre a Szövetkezetek további mű-
ködésének megvitatását.  
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
286/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a Belügyminisztérium által meghirdetett 2016. évben megvalósítandó 15 főt 
meg nem haladó átlaglétszámú közfoglalkoztatási mintaprogramra. A közfoglalkoztatási 
mintaprogram keretében bér- és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz 
100%-os mértékű közfoglalkoztatási támogatást vesz igénybe, továbbá a kiskapacitású 
vágópont megépítése esetén 200.000.000 Ft vissza nem térintendő támogatást. 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata vállalja továbbá a támogatási időtartam befeje-
zését követő 5 éves fenntartási időszakot, valamint az előírt minimum 5 fő továbbfog-
lalkoztatását a fenntartási időszak alatt.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási pilot pályázat 
benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásával. 
 
A pályázatok benyújtását követően készüljön részletes tájékoztató a Képviselő Testület 
számára. 
 
Határidő: - pályázat benyújtására: értelem szerint,      
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                - tájékoztatásra: pályázatok benyújtását követően  
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
  
 
287/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű dolgozóinak munkabérét 
18 %-kal, középfokú végzettségű dolgozóinak bérét 14 %-kal megemeli 2016. július 1. 
napjától az alábbi feltételekkel: 
1. a béremelést az önkormányzati dolgozókra is vonatkozó központi bérrendezés 

időpontjáig biztosítja; 
2. a többletfinanszírozással párhuzamosan többletfeladatokat állapít meg az 

önkormányzati dolgozók részére az alábbiak szerint: 
- a szakmaiság emelése érdekében a kötelező képzéseken túlmenően helyi szinten is va-

lósuljanak meg önképzések;  
- az egészségfejlesztés népszerűsítése érdekében a köztisztviselők aktívan vegyenek 

részt ilyen jellegű rendezvényeken;  
- az önkormányzat rendezvényeinek népszerűsítése érdekében aktívan vegyenek részt a 

rendezvényeken; 
 
A béremelés és járulékai 2016. évi költségét, összesen bruttó 5.628.335 Ft fedezetét az 
általános célú tartalék terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések meg-
tételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző  
 
288/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal tisztviselőinek kezdeményezését abban, hogy a 
kormány dolgozzon ki az önkormányzati tisztviselőkre is vonatkozó életpályamodellt, 
mely nem különbözteti meg hátrányosan az önkormányzati tisztviselői kart az állami 
tisztségviselőktől. 
 
A határozat megküldésével megkeresi a Települési Önkormányzatok Országos Szövet-
ségét, hogy mint az önkormányzatok érdekképviseleti szerve, támogassa a kezdeménye-
zést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
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289/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy 2016. július 1-től a savanyító üzem feladatainak ellátását intézménye, a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ által látja el.  
 
Megbízza Csepreghy Elemér alpolgármestert, Kovalik Angéla intézményvezetőt és Pap 
Csaba ügyvezetőt, hogy a savanyító üzem 2017. évi továbbműködésére vonatkozóan 
készítsen a Képviselő-testület szeptemberi soros ülésére előterjesztést. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Csepreghy Elemér alpolgármester 
Kovalik Angéla intézményvezető 
Pap Csaba ügyvezető 
  
 
290/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettség 
miatt Dr. Fritz Izabella képviselőt a szavazásból, kizárta.  
  
 
291/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a II. számú háziorvosi kör-
zet 2016. szeptember 1-től történő helyettesítését olyan módon kívánja ellátni, hogy a 
helyettesítéssel felmerülő költségek ne haladják meg a körzet várható OEP finanszírozá-
sát.  
 
Ennek érdekében döntési jogkörrel felhatalmazza Szénási István alpolgármestert további 
egyeztetések lefolytatására, Varga Gusztáv polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, megbízási szerződés és helyiségbérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
292/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy engedélyezi szívességi használat jogcímen az „Összefogva a Kölcsönös Elő-
nyökért” Nonprofit Kft. részére a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő, Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. szám alatti ingatlan székhelyhasználatát. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti Nyi-
latkozat aláírására. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
293/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani Battonya Város Önkormányzatával, Mezőhegyes Város Önkormányzatával, 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatával, a Békés Megyei Kormányhivatallal, a Dél-
Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal és a Dél-Békési Jövőkép 
Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft-vel, mint konzorciumi part-
nerekkel a Helyi foglalkoztatási együttműködések TOP-5.1.2.-15 kódszámon megjelent 
pályázati felhívásra. 
 
„Helyi foglalkoztatási együttműködések” megnevezésű pályázat összköltsége 
400.000.000 Forint.  
A pályázati előkészítő tevékenység legfeljebb a pályázati összköltség 2,5 %-a lehet, mely 
a nettó 7.874.016 Ft-ot nem haladhatja meg. 
 
Az előkészítő tevékenységgel kapcsolatos feladatok lebonyolításával a Dél-Békés Mező-
gazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványt kéri fel. 
 
A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti pályázati projekt kere-
tében szükséges feladatokat lebonyolítsa, az ezzel kapcsolatos szerződéseket aláírja és a 
pályázatot a fent megjelölt konzorciumban benyújtsa. 
 
Továbbá a pályázat benyújtását követően készüljön tájékoztatás a Képviselő-testületnek 
a benyújtott pályázati anyaggal kapcsolatosan.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
294/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Társadalmi 
Felzárkózás és Térségfejlesztési Klaszterhez való csatlakozást.  
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Társadalmi 
Felzárkózás és Térségfejlesztési Klaszter Adatvédelmi Szabályzatát, az Etikai Kódexet 
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és a Szervezeti és Működési szabályzatot, továbbá hozzájárul, hogy a Hátrányos Helyze-
tű Térségek Fejlesztéséért Nonprofit Kft a regisztrációt elvégezze.   
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos iratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
295/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, Al-
kotmány u. 60. sz. alatti sporttelepét a határozat mellékletét képező megállapodás elfo-
gadásával a Mezőkovácsházi Torna Egylet, (5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 60. 
sz.) részére 2016. július 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra térítésmentesen 
használatra átadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Haszonkölcsön megállapodás alá-
írására. 

 
Határidő: a megállapodás aláírására: 2016. július 29. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
296/2016. (VI. 23.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Járóbeteg szakellátó 
központ szakellátásait működtető szolgáltatóknak – Vis Medica Kft és dr. Csernai Kata-
lin Kft - 2016. július 1-től 2019. december 31-ig térítésmentesen adja használatba az 
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 38. sz. alatti ingatlan helyiségeit, a védőnői 
szolgálat helyiségeinek kivételével.   

 
Felhatalmazza a Polgármestert felek között fennálló hatályos Egészségügyi ellátási szer-
ződés jelen határozatban foglalt döntés szerinti módosítására és aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  


