
A Képviselő-testület 2016. július 14-i ülésén hozott határozatai 

 

299/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vodafone Zrt bérleti 
díj csökkentésére irányuló megkeresése tárgyában kiadott szóbeli előterjesztést jelen 
ülése napirendjére vette. 
 
   
300/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 
Kossuth u. 77. sz. alatti ingatlan felajánlása tárgyában készült előterjesztést zárt ülésen 
tárgyalja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
46. § (1) bekezdés c.) pontja alapján. 
 
   
301/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. július 14-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

NAPIREND  TÁRGYA,  ELŐADÓJA 
 

1./ Előterjesztések  
     Előadó: Varga Gusztáv  
                     polgármester 
  
 
302/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” című pályázati felhívásra. A pályázat 
összköltségvetése 1.941.538 forint, melyből 1.721.538 forint a támogatás. A pályázat 
megvalósításához szükséges 220.000 forint önerőt az általános célú tartalék terhére 
biztosítja. 
 
A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  

 
303/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Csongrád Me-
gyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tagja jelen határozatával elfogadja a Társaság 
2015. évi mérlegbeszámolóját.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló nyilatkozattételre.   



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
 
304/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Csongrád Me-
gyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tagja jelen határozatával elfogadja, hogy a Tár-
saság korábbi könyvvizsgálója Bálint és Társa Bt. (Bálint Erika könyvvizsgáló) könyv-
vizsgálói tisztsége 2016. június 1. napjával közös megegyezéssel megszűnjön és 2016. 
július 1. napjától 2017. május 31. napjáig a könyvvizsgálói feladatokat a Controlex 
Könyv- és Adószakértő Kft. (Szuroveczné Szeles Ágnes) lássa el. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló nyilatkozattételre.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
305/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Csongrád Me-
gyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tagja jelen határozatával elfogadja, hogy a Tár-
saság ügyvezető igazgatója Dr. Koltainé Farkas Gabriella megbízással ellássa a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségét.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló nyilatkozattételre.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
306/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Csongrád Me-
gyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tagja jelen határozatával elfogadja, hogy a Tár-
saság a Ruzsai telephelyét 11.050.000.-Ft vételárért értékesítse.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló nyilatkozattételre.   
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 



 
307/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Csongrád Me-
gyei Településtisztasági Nonprofit Kft. tagja jelen határozatával elfogadja a 2016. évi 
változásokról szóló tájékoztatót.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló nyilatkozattételre.   
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
            polgármester 
 
  
308/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával tu-
domásul veszi és elfogadja a KLIK Mezőkovácsházi Tankerülete által készített elszámo-
lást az 1.054 eFt vissza nem térítendő támogatási összeg felhasználásáról.   
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
309/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a KLIK Mezőkovácsházi Tankerülete által fel nem használt 293.785.-Ft visz-
sza nem térítendő támogatási összeg a 2016/2017. tanév elején, a Támogatott írásbeli 
jelzése alapján részére átutalható, melynek felhasználásáról legkésőbb 2016. december 
31. napjáig köteles a Támogató felé elszámolni.   
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester 
 
 
310/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy ragaszkodik a TIGÁZ Zrt.-vel kötött - 2015. július 1. napjától kezdődő és 
2017. október 01. napjáig tartó időszakra vonatkozó – teljes ellátás alapú földgáz 
energia kereskedelmi szerződéshez.  
 
A testület felkéri a TIGÁZ Zrt.-t a szerződésbeli kötelezettségek maradéktalan 
teljesítésére a felek között létrejött szerződés eredeti hatálya alatt. 

 



 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
311/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a TOP-4.3.1-15 kódszámon megjelent pályázati felhívásra. 
 
Leromlott városi területek rehabilitációja elnevezésű pályázat összköltsége 174.968.120 
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 
 
 
312/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 247/2016. (V. 26) sz. 
kt. határozatának második bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, ezen belül a Mezőkovácsházi 
Könyvtár energetikai korszerűsítése megnevezésű pályázat összköltsége 61.216.540 fo-
rint. 
A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %. 
 
A határozat többi része változtatás nélkül érvényben marad. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
 
  



 
313/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vodafone Magyaror-
szág Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. sz.) által bérelt, Mezőkovácsháza 49/2 
hrsz.-ú (4139-0-A számú állomás) ingatlanra vonatkozó, és a Zrt. által javasolt bérleti 
díjcsökkentést elfogadja azzal, hogy a bérleti díj évi maximum 670.000.-Ft-ot nettó ösz-
szegnek tekinti. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti  tar-
talmú elfogadó Nyilatkozat és a továbbiakban a Bérleti szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
314/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatában ar-
ról dönt, hogy Végegyháza Község Önkormányzatától érkezett megkeresés tárgyában, - 
mely víz és szennyvíz-veszteségének kompenzálására vonatkozott, - a Képviselő-
testület szeptemberi soros ülésére készüljön előterjesztés.  
   
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
315/2016. (VII. 14.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Vis 
Medica Kft. által működtetett Járóbeteg Központban meghibásodott klímaberendezést, 
ha a Kft. anyagi fedezet hiányában nem tudja megjavíttatni, a javítási költséget az Ön-
kormányzat megelőlegezi azzal, hogy annak teljes összegét a Vis Medica Kft-nek 2016. 
december 31-ig az Önkormányzat részére vissza kell térítenie.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 


