
A Képviselő-testület 2016. december 8-i ülésén hozott határozatai 

 
   
451/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december 8-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 

 
  
1.) Előterjesztések   
  
   
452/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszol-
gálat működtetését a hozzá kapcsolódó ingatlan és ingó vagyont, a jogokat és kötelezett-
ségeket az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése, a 99/G. § (1) be-
kezdése, és a 99/H. § (1) bekezdése alapján a Békéscsabai Tankerületi Központ (5600 
Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. képviseli Bánki András tankerületi központ igazgató) va-
gyonkezelésébe adja. 
  
A Képviselő-testület a Vagyonkezelési Szerződést a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal fogadja el. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletek biztosítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket és módosításokat tegye meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetben a szerződés alá-
írására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
   
453/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszol-
gálat működtetését a hozzá kapcsolódó ingatlan és ingó vagyont, a jogokat és kötelezett-
ségeket az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése, a 99/G. § (1) be-
kezdése, és a 99/H. § (1) bekezdése alapján a Békéscsabai Tankerületi Központ (5600 
Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. képviseli Bánki András tankerületi központ igazgató) va-
gyonkezelésébe adja. 
 
Az átadás átvételi eljárás lebonyolítására a Megállapodást a határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 



 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletek biztosítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket és módosításokat tegye meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetben a szerződés alá-
írására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
454/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátá-
si körzetekről szóló rendelet-tervezet átdolgozásához az alábbi szempontokat adja: 
- külterületek figyelembe vétele az egyes körzeteknél, 
- finanszírozási törvényben meghatározott degressziós lakosságszám határ szem előtt 

tartása. 
 
Az átdolgozott rendelet-tervezet kerüljön egyeztetésre az alapellátást végző háziorvos-
okkal, házi gyermekorvossal, fogorvosokkal, védőnőkkel és a Képviselő-testület januári 
soros ülésére kerüljön előterjesztésre.  
 
Határidő: az egyeztetések lefolytatását követő soros ülés, legkésőbb a 2017. januári so-
ros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
455/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanád Vezér Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetését a hozzá kapcsolódó ingatlan és 
ingó vagyont, a jogokat és kötelezettségeket az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 
74. § (4) bekezdése, a 99/G. § (1) bekezdése, és a 99/H. § (1) bekezdése alapján a Gyu-
lai Tankerületi Központ (5700 Gyula, Ady Endre utca 19., képviseli Teleki-Szávai 
Krisztina tankerületi központ igazgató) vagyonkezelésébe adja. 
 
A Képviselő-testület a Vagyonkezelési Szerződést a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal fogadja el. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletek biztosítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket és módosításokat tegye meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetben a szerződés alá-
írására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 



 
 
456/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanád Vezér Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetését a hozzá kapcsolódó ingatlan és 
ingó vagyont, a jogokat és kötelezettségeket az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 
74. § (4) bekezdése, a 99/G. § (1) bekezdése, és a 99/H. § (1) bekezdése alapján a Gyu-
lai Tankerületi Központ (5700 Gyula, Békéscsaba, Ady Endre utca 19., képviseli Teleki-
Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató) vagyonkezelésébe adja. 
 
Az átadás átvételi eljárás lebonyolítására a Megállapodást a határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletek biztosítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket és módosításokat tegye meg. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetben a szerződés alá-
írására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
457/2016. (XII. 8.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közbeszerzési eljárás 
előkészítéséről és az ajánlattételi felhívás elkészíttetéséről dönt „Mezőkovácsháza  

Strandfürdő, kemping és környező területek hasznosításra történő átadása.” elnevezésű 
szolgáltatás megrendelés lefolytatása céljából. 
A közbeszerzési eljárás előkészítésével és teljes körű lefolytatásával megbízza a legked-
vezőbb ajánlatot adó Dr. Géczi József felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót. 
A szakértő díjazására bruttó 300.000.- forint, a hirdetmények ellenőrzési díjára a jog-
szabály szerinti, becsülten 80.000.- forint fedezetet biztosít a 2016. évi költségvetés ter-
hére. Az ajánlattételi felhívást lehetőség szerint 2016. december 15-ig a képviselő-
testület elé kell terjeszteni. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti megbízási szer-
ződés aláírására. 
 
Határidő: Ügyvédi Iroda tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 


