
A Képviselő-testület 2016. december 29-i ülésén hozott határozatai 

 
   
484/2016. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december 29-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 

 
1.) Előterjesztések   
  
   
485/2016. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli hó eltakarítási 
munkálatokra, és síkosság mentesítésre túlóra címén 529 eFt személyi juttatást, és 143 
eFt munkaadói járulékot biztosít. A túlóra költségei a 2017. évi költségvetésbe be kell 
tervezni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
 
486/2016. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft-nél 2017. január 01. naptól egy új, 8 órás éjjeli őr álláshely léte-
sítéséről dönt.  
 
Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az új álláshely betöltésének fedezetét a – 2017. január 
1. napján érvényes – minimálbér és járulékai összegével a 2017. évi üzleti tervében sze-
repeltesse. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
 
487/2016. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Hu-
mán Szolgáltató Központnál 2017. január 01. naptól egy új, 8 órás közalkalmazotti taka-
rítói álláshely létesítéséről dönt. 
 
Felkéri az intézményvezetőt, hogy az új álláshely betöltésének fedezetét a 2017. évi 
költségvetésébe építse be. 
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Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
 
488/2016. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5800 
Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6. számú ingatlannak a Békéscsabai Tankerületi Köz-
pont részére vagyonkezelésbe adott ingatlanrész közös költségeinek viseléséről, és a ta-
karítási szolgáltatás megtérítéséről a határozat melléklete szerinti Szolgáltatási Szerző-
dést köti. 
  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
489/2016. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza Vá-
ros Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe 
vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a fel-
adatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek átadás-átvételéről szóló 
Megállapodás V. pont első bekezdése alapján, a Megállapodás 13. számú mellékleteként 
az iskola-könyvtárosi feladatok ellátására 2017. január 01. naptól a határozat melléklete 
szerinti Megállapodást köti meg. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetben a szerződés alá-
írására.  
   
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
 
490/2016. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, 
hogy a „Reffi Nyugdíjas Egyesület” székhelyeként a Mezőkovácsháza Város Önkor-
mányzata tulajdonában álló 5800 Mezőkovácsháza Táncsics u. 42. szám alatti ingatlant 
használhassa, illetve jegyeztesse be a bírósági nyilvántartásba. 
 



 3 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti Nyi-

latkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  


