
 

A Képviselő-testület 2016. december 15-i ülésén hozott határozatai 

 

 

458/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- bérbevételi ajánlatok önkormányzati belterületi beépítetlen ingatlanokra, 
- Vis Medica kft. támogatási kérelme, valamint   
- a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási kft. térítésmentes átadásra kínált eszközei-
nek átvétele, 
- az önkormányzat gazdálkodása átszervezésének elhalasztása, valamint a  
- Gyulai Közüzemi Nonprofit kft. 2016. december 22-i taggyűlésének anyagai tárgyában 
kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.  
  
   
459/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december 15-i 
soros, 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 Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
3.) A köztisztviselők teljesítmény-követelményei alapját képező kiemelt célok meghatá-  
     rozása 
     Előadó: Dr. Silbereisz Edit jegyző 
 
4.) A Polgármester és a bizottsági elnökök féléves beszámolója az átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett 
tevékenységről 

      Előadók: Varga Gusztáv polgármester és az 
                      önkormányzati bizottságok elnökei 
 
5.) Előterjesztések 
  
  
460/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 395/2016. (X. 20.), 
sz. kt. határozat végrehajtásáról, valamint a polgármester és alpolgármesterek két ülés 
közötti tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja.  
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461/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. részére likviditási problémáinak kezelésére 5 millió forint visz-
szatérítendő támogatás nyújtásáról dönt. 
A visszatérítendő támogatás fedezetét az általános célú tartalék képezi. 
  
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés feltételeiben történő megállapo-
dásra, és a szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2016. december 30. 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
 
462/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Nonprofit Kft. részére vállalkozói bevételeinek elmaradása miatt, közművelődési fel-
adatai ellátása céljából 1.500 eFt működési célú átadott pénzeszközt biztosít. 
 
A működési célú átadott pénzeszköz fedezetét az általános célú tartalék képezi. 

 

Határidő: 2016. december 30.  
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
  
 
463/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester  
  
 
464/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Pol-
gármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2017. évi teljesítmény-
követelményei alapját képező kiemelt célokat a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
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465/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a bi-
zottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóit megtárgyalta és 
azokat elfogadja. 
  
 
466/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a delegált képviselők-
nek a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásban illetve a Mezőkovácsháza és Térsége 
Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységükről szóló beszámolóit megtárgyalta, 
azokat elfogadja. 
  

 
467/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán András tanács-
nok tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 
  
 
468/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Gusztáv polgár-
mestert személyes érintettsége miatt a szavazásból kizárta.  
  
  
469/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Gusztáv főállású 
polgármestert a 2016. évben végzett munkája elismeréseként bruttó 200.000 Ft összegű 
pénzjutalomban részesíti. 
 
A jutalom és járulékai fedezetét a 2016. évi pénzmaradvány képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér alpolgármester 
   Szénási István alpolgármester 
  
  
470/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Mezőkovácsháza és 
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 18/2016. (X. 14.) sz. TT. határoza-
tában foglalt javaslat alapján Dr. Farkas László és Dr. Fodor József háziorvosok részére 
az orvosi ügyeletben végzett munkájuk elismerésére bruttó 200.000.-forint/fő összesen 
bruttó 400.000.-forint összeget biztosít a betervezett dologi kiadások terhére.  
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Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
 
471/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde kollektívája részére adományozott Polgármesteri El-
ismerő Oklevéllel együtt járó 20 e Ft fedezetének biztosítása érdekében működési célú 
támogatást biztosít az intézmények az önkormányzat meglévő dologi kiadásai terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
  
472/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mezőkovácsháza 

Strandfürdő, kemping és környező területek hasznosításra történő átadása.” elnevezésű, 
szolgáltatás megrendelés lefolytatása irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
  
Az eljárás a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt eljárás. A Képviselő-testület a Dr. Géczi József 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített részvételi felhívást a 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: a hirdetmény feladására: 2016. december 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
    Dr. Géczi József 
  
  
473/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét kiegészíti az alább lefolytatandó köz-
beszerzési eljárással: 
 

Tervezett beszer-
zés megnevezése 

 Irányadó 
eljárás-
rend 

Tervezett  
eljárástí-

pus 
 

Az eljárás meg-
indításának, il-
letve a közbe-

szerzés megva-
lósításának ter-
vezett időpontja 

Mezőkovácsháza  

Strandfürdő, kem-

nemzeti  
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 

2016. december 
megindítás 
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ping és környező 

területek hasznosí-

tásra történő át-

adása - szolgálta-
tás 

nyílt eljárás 

 
A közbeszerzési terv módosításának oka: a közbeszerzési tervben nem szerepel az ön-
kormányzati ingatlanok szolgáltatás elvégzésére irányuló átadása, melynek értéke meg-
haladja a közbeszerzési értékhatárt. 
 
Jelen módosítást a közbeszerzési tervvel együtt legalább 2021. december 31-ig meg kell 
őrizni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
 
474/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért Varga Gusztáv 
polgármester arra irányuló javaslatával, hogy a Képviselő-testület kettő állandó bizott-
ságot hozzon létre.  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról a januári soros ülésre készüljön 
előterjesztés az egyéb, szükséges módosításokkal együtt.  
 
Határidő: 2017. januári soros ülés időpontja 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
  

 
475/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy az alábbi, önkormányzati belterületi ingatlanokat a lefolytatott pályázati eljá-
rás alapján 2017. január 1. napjától 5 éves időtartamra Juhász Sándor Mezőkovácsháza, 
Bethlen G. u. 55. szám alatti lakos  részére 5-Ft/m2/év+Áfa bérleti díj mellett bérbe adja: 
 

 
Önkormányzati kertek, belterületi beépítetlen területek   

Utca, házszám 
Helyrajzi 
szám Megnevezés 

Terület 
nagy-
ság(m2) 

Bethlen G. u.85. 1878 beépítetlen terület 2140 
Kinizsi u. 73. 2000 beépítetlen terület 2015 
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Bethlen G. u. 87. 1879 beépítetlen terület 3866 
Bethlen G. u. 86. 1916 beépítetlen terület 5114 

 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására december 30. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 

 
 
476/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 101. 
szám alatti, 1888. hrsz-ú, 1934 m2 nagyságú belterületi ingatlant pályázati eljárás alap-
ján 2017. január 1. napjától 5 éves időtartamra Jámbor József Mezőkovácsháza, Bethlen 
G. u. 103. szám alatti lakos részére 5-Ft/m2/év+Áfa bérleti díj mellett bérbe adja: 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására december 30. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
477/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vis Medica Kft.-nek 
egyszeri, bruttó 709.000.- forint támogatást biztosít az Önkormányzat tulajdonában lé-
vő, üzemeltetésre átadott gépek-eszközök 2016. évi javítási és karbantartási költségeire 
a fejlesztési célú tartalék terhére, a határozat  melléklete szerinti tartalmú támogatási 
szerződés alapján.  
     
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
478/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az Ön-
kormányzat és a Vis Medica Kft. között fennálló Egészségügyi ellátási szerződés módo-
sítását az Önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésre átadott gépek-eszközök javít-
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tatási, karbantartási munkáinak költségviselésére és egyéb szükséges módosításokra vo-
natkozóan.  
 
Az egyeztető tárgyalások lefolytatását követően legkésőbb a februári soros ülésre ké-
szüljön előterjesztés a szerződés-módosításáról. 
    
Határidő: 2017. évi februári soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
479/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(röviden: MEZTEP Kft.) kérelmének helyt ad, és a strandfürdő és camping működésé-
hez szükséges eszközöket térítésmentesen átveszi. 
 
A MEZTEP Kft-nek 880.000.-Ft működési célú átadott pénzeszközt biztosít az általános 
forgalmi adó megfizetésére az általános célú tartalék terhére. 
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
  
 
480/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ja-
vasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Taggyűlésének, hogy Medgyesegyháza Város 
Önkormányzata – mint a víziközmű szolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat - és a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. – mint víziközmű üzemeltető - között a víziközművek 
üzemeltetésére megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletének módo-
sítását tárgyalja meg és járuljon hozzá a 2. számú melléklet határozat melléklete szerinti 
szöveggel történő módosításához. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. Taggyűlésén ezen álláspontját 
képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
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481/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ja-
vasolja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Taggyűlésének, hogy kötelezze a társaságot, 
hogy a 2016. üzleti év zárása során a központi irányítás felosztásának alapja a szűkített 
önköltség legyen. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját kép-
viselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  

 
482/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal költségvetési irodája és a Mezőkovácsházi Hu-
mán Szolgáltató Központ gazdasági irodájának összevonási lehetőségéről szóló előter-
jesztés a 2017. februári soros ülésre kerüljön előterjesztésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
483/2016. (XII. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 15-től 1 
fő üres álláshely betöltését engedélyezi a gazdasági vezető nyugdíjba vonulásáig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
            polgármester 
  


