
A Képviselő-testület 2016. november 10-i ülésén hozott határozatai 

 

 

399/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- üzletrész apportálása, 
- az ADITUS Zrt-vel szemben elvesztett perek miatti fizetési kötelezettség előirányzatá-
nak rendezése, valamint a 
- Mezőkovácsházi Torna Egylet támogatási kérelme, 
- Ipari Park adásvételi szerződése, valamint 
- pályázat benyújtása az I. Világháborús hadisírok és emlékmű rendbetétele (felújítása, 
helyreállítása) tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése 
napirendjére vette.  
  
 
400/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzletrész apportálása 
tárgyában készült szóbeli előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja alap-
ján. 
  
 
401/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 10-i 
soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
  
2.) Előterjesztések   
  
   
402/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat 
 
1.) Települési támogatásra szánt keretösszeg: 
Rendszeres települési támogatás: 6.000 eFt  
Rendkívüli települési támogatás: 3.500 eFt   
Köztemetés: 800 eFt    
2.) A Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2017. évi Rendezvényterv alapján 

nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 2.694 eFt-ot biztosít. 
3.)    Az Egyházak támogatására 0 eFt-ot biztosít.  
4.)    A Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet nem biztosít. 
5.)    A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet nem biztosít. 



 
6.) A Polgárőrségnek a 2017. évi működésre átadott pénzeszköz összege:  300 eFt, va-

lamint az Alkotmány u. 48. szám alatti ingatlan közüzemi díjainak költségét az ön-
kormányzat viseli. 

7.)  A strand és kemping működtetésére a következő javaslatot teszi: a novemberi testü-
leti ülésre készüljön előterjesztés a bérbeadásáról/hasznosításáról,  a nyitvatartást 
optimalizálni kell, 2017. évben a költségeket minimális szintre kell szorítani. 

8.) A közalkalmazottak kedvezményes adóköteles juttatásaira 3 hónapra 5 
eFt/fő+járulék összeget biztosít zárolva. 

9.) Az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb végrehajtása érdekében meghozott 
szervezeti intézkedések: A negatív költségvetési egyenleg csökkentése érdekében 
továbbra is javaslom, hogy a megüresedett álláshelyek betöltése csak Képviselő-
testületi engedéllyel legyen betölthető. 

10.) A köztisztviselők Caffetéria juttatásának mértéke 200.000 Ft/fő. 
11.) Az általános célú tartalék mértéke 9.000 eFt  
12.) A fejlesztési célú tartalék mértéke 28.200 eFt  
13.) Az intézmények költségvetésében a dologi kiadások tervezése a 2016. évi bázis 

szintjén valósuljon meg. Az áfa 27 %-kal kerül megtervezésre. Javaslat: a 27 % Áfa 
helyett, a kiadáshoz kapcsolódó ÁFA mértékkel! 

14.) Az intézmények beruházásainak, felújításainak meghatározására a következő javas-
latot teszi:  
- A Polgármesteri Hivatal fejlesztéseire 24.600 eFt-ot biztosít. 
- A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire 4.000 eFt-ot biztosít. 
- A Humán Szolgáltató Központ fejlesztéseire 7.341 eFt-ot biztosít. 
- A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztéseire 6.380 eFt fedezetet biztosít úgy, 

hogy ebből 4.700 eFt-ot zárol. 
- A Városi Könyvtár fejlesztéseire 1.500 eFt-ot biztosít zárolással  június 30-ig.  

15.) Helyközi közlekedés támogatására 600 eFt-ot biztosít.  
16.) A Képviselő-testület a Négy Évszak Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben 9 

délelőtti és 7 délutáni csoport indításáról dönt.  
17.) A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. a 2017. évi végleges üzleti tervét – mely tartalmaz-

za a Kft 2017. évi költségvetését is – a Felügyelő Bizottságok véleményével együtt 
legkésőbb 2017. január 10-ig elfogadásra megküldi a Képviselő-testület részére. 

18.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. a 2017. évi üzleti tervét – mely tar-
talmazza a Kft. 2017. évi költségvetését is – a Felügyelő Bizottság véleményével 
együtt legkésőbb 2017. január 10-ig véleményezésre megküldi a Képviselő-testület 
részére. 

19.) A Csanád Vezér Általános Iskola feladatellátásának támogatásáról a következők 
szerint határoz: versenyekre 100 eFt; mesemondó versenyre 30 eFt; professzor meg-
bízási díjra 904 eFt + járulék felét azaz 452 e Ft-+ járulékot biztosít ez utóbbit záro-
lással. 

20.) Az ASP rendszer bevezetésével összefüggő feladatokról készüljön előterjesztés a 
2017. januári soros ülésre. 

21.) Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 2.300 
eFt,-ot biztosít. 

 
22.) Kalocsa Róza Kft. részére a Városi rendezvényekre + Idősek Napjára 200 eFt-tal, 

összesen 9.192 eFt-ot biztosít. 



 
23.) Sportrendezvényekre ("Mozdulj Kovácsháza") 610 eFt-ot biztosít. 
24.) Településmarketing feladatokra a Kalocsa Róza Kft. részére 1.000 eFt-ot biztosít. 
25.) A civil szervezetek támogatására 0 eFt-ot biztosít. 
26.) Az MTE-nek a 2017. évi működésre átadott pénzeszköz összege 1.000 eFt. A 

Sportpálya működtetésére betervezett összeg 1.200 eFt. 
27.) A meglévő szolgáltatási szerződések megtartása mellett a Polgármesteri Hivatal 

feladatellátásához szükséges szakértői, és egyéb feladatokra a következő keretet biz-
tosítja: 
- Marketing díjak (facebook, önkormányzati tájékoztató): 600.000 Ft/év 
- Közbeszerzési szakértő: 600.000 Ft/év  
- Adatvédelem, egyéb: 400 000 Ft/év. 

28.) A köztisztviselők jutalom keretét 1.200.eFt + járulék összegben állapítja meg. 
29.) A képviselői tiszteletdíjak a 2016. évi szinten kerüljenek megtervezésre. 
30.) A  Kalocsa Róza Nonprofit Kft. működését 14.000 eFt-tal támogatja.   
31.) Az intézmények beruházásainak, felújításainak meghatározására a következő javas-

latot teszi: 
- A Polgármesteri Hivatal fejlesztéseire 24.600 eFt-ot biztosít. 
- A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire 4.000 eFt-ot biztosít. 
- A Humán Szolgáltató Központ fejlesztéseire 7.341 eFt-ot biztosít. 
- A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztéseire 6.380 eFt fedezetet biztosít úgy, 

hogy ebből 4.700 eFt-ot zárol. 
- A Városi Könyvtár fejlesztéseire 1.500 eFt-ot biztosít zárolással  június 30-ig. 

32.) A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal és a Humán Szolgáltató Központ gazdál-
kodási szervezeteinek összevonásáról és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének 
meghatározásáról készüljön előterjesztés a 2016. decemberi soros ülésre. 

33.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegeníté-
séről, valamint a bérleti díjakról szóló 18/2008. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 
2. sz. mellékletének módosítására készüljön előterjesztés a következő soros ülésre, 
melyben az önkormányzati bérlakások lakbérének mértéke 10 %-kal növelt, kerekí-
tett összegben kerüljön meghatározásra.  

 
Határidő: a költségvetés tervezésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
  
 
403/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, "Külterületi helyi közutak fejlesztése, ön-
kormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése" című pályázati felhívásra. 
"A mezőkovácsházi önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagép beszer-

zése” megnevezésű pályázat keretében útkarbantartó munkagépek és csatlakozó adapte-
reik beszerzéséről dönt. 
A fejlesztéssel érintett ingatlanok: az önkormányzati tulajdonú utak. 



 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
nyilatkozatok aláírására és a pályázat benyújtására.  
  
Határidő: pályázat elkészítésére, benyújtására: 2016. november 14-től 
Felelős: Kálmán András pályázati referens 
   Varga Gusztáv polgármester 
 
404/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú, "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, ál-
lapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" című 
pályázat benyújtásáról döntött " A mezőkovácsházi önkormányzati utak karbantartásá-

hoz szükséges munkagép beszerzése” megnevezéssel.  
A munkagép beszerzés pályázati összköltségét - az igényelhető 10.000.000.- Ft-os tá-
mogatásra tekintettel - legfeljebb bruttó10.526.315.- Ft-ban határozza meg. 
Ennek figyelembe vételével a maximálisan biztosított saját forrást 526.315.- Ft-ban ál-
lapítja meg. A pályázat saját forrására a fedezetet a 2017. évi költségvetésben biztosítja. 
 
Határidő: nyertes pályázat esetén értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
405/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Pol-
gármesteri Hivatalban az Igazgatási Irodánál megüresedő álláshely betöltése tárgyában 
készült előterjesztést levette napirendről azzal, hogy az a november 24-i soros Képvise-
lő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
406/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy engedélyezi a 130.000,- Ft versenyekre biztosított, fel nem használt támoga-
tás átcsoportosítását a tehetséggondozó program méréseire és a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Gyulai Tankerületével a határozat melléklete szerinti tartalmú Támo-

gatási Szerződés-t köt. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 



 
407/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Pesti 
Központi Kerületi Bíróságon meghozott 17.G2301.269/2015/14. ügyszámú ítélet, és a 
Fővárosi Törvényszéken 4.Gf.76.030/2015/3-I. számon született ítélet alapján az 
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-vel alperesként  megbízási díj megfizetése iránt 
indított peres eljárás teljes költségét, összesen  34.508.600 Ft összegben megfizeti. 
Ennek fedezetét a 2/2016. (II. 16.) sz. önkormányzati rendeletben megképzett eredeti 
előirányzat 34.000 eFt összegben, míg az általános célú tartalék 509 eFt összegben ké-
pezi.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
408/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsházi Torna Egylet (röviden MTE, 5800 Mezőkovácsháza, Al-
kotmány u. 60. sz.) kérelmének helyt ad, és az MTE-t egyszeri, vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesíti 300.000,-Ft erejéig a határozat melléklete szerinti Támogatási 
Szerződés alapján. 
A működési célra átadott pénzeszköz fedezetét az általános célú tartalék képezi. 
 
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződés aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
  
 
409/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 
2429/3 hrsz kivett géppark ingatlan megvásárlásáról dönt a véglegesen kialkudott vétel-
ár 90 millió Ft+ 27 % ÁFA összegben. A vételár fedezetét fejlesztési célú hitelfelvétel 
képezi. 
 
A megvásárlással kapcsolatos végleges adásvételi szerződés aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert. 
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
  



 
410/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarországon ta-
lálható I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Mi-
nisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által a Magyarországon található I. világhá-
borús hadisírok és emlékművek felújítása (HIM-HF16 kódszámú) pályázat benyújtásá-
ról dönt, legfeljebb 4.600.000 Ft összeg erejéig. A HIM-HF16 kódszámú pályázat kere-
tében a Mezőkovácsházi Régi Köztemetőben található 17 db I. világháborús hadisír, a 
Reformátuskovácsházi Köztemetőben található 19 db I. világháborús hadisír, valamint a 
Reformátuskovácsházi Köztemetőben található I. világháborús emlékmű felújítására 
kerül sor.   
  
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírásá-
ra és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  


