
A Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésén hozott határozatai 

 

 

12/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- hozzájáruló nyilatkozat névhasználathoz, 
- az EFOP 1.5.3.-16 és az EFOP 3.9.2.-16 pályázatok benyújtása,  
- háziorvosi ellátás biztosítása a II. és III. számú alapellátási körzetekben, valamint a  
- Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesületbe történő 
belépés  
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére 
vette.  
  
    
13/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január 26-i so-
ros, 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.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet- 

tervezetének tárgyalása 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
3.) Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveinek   
     megtárgyalása 
     Előadók: Jankó Erzsébet és 
                    Pap Csaba ügyvezetők 
 
4.) A gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak beszámolója a 2016. évi  
     tevékenységükről, a 2017. évi munkatervük elfogadása 
     Előadók: FEB elnökök 
 
5.) A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások  
     felülvizsgálata 
      Előadó: Varga Gusztáv polgármester  
 
6.) Előterjesztések 
 
   
14/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 309/2016. (VII. 14.), 
381/2016. (X. 20.), 454/2016. (XII. 8.), 406/2016. (XI. 10.), 408/2016. (XI. 10.), 



 2 
409/2016. (XI. 10.), 432/2016. (XI. 24.), 433/2016. (XI. 24.), 434/2016. (XI. 24.), 
441/2016. (XI. 24.), 443/2016. (XI. 24.), 449/2016. (XI. 24.), 474/2016. (XII. 15.), 
488/2016. (XII. 29.) sz. kt. határozat végrehajtásáról, a polgármester és 
alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről, valamint a bejelentésre tett 
intézkedésről szóló beszámolókat elfogadja.  
  
 
15/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetési rendelet-tervezetét megtárgyalta és az elkészítéséhez az alábbi szem-
pontokat határozza meg: 
 
1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai az alábbiak szerint kerüljenek a 

költségvetési rendelet-tervezetben megtervezésre: 
• Önkormányzat: településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan 6000 eFt 
• Polgármesteri Hivatal: felújítások 3000 eFt, informatika: 3900 eFt  
• A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztésére 6380 eFt-ot biztosít melyből 

4.700 eFt zárolásra kerül,  
• A Humán Szolgáltató Központ részére 5645 eFt-ot biztosít. 
• A Városi Könyvtár fejlesztéseire 1.500 eFt-ot biztosít, mely zárolásra kerül. 

 
2. A közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére 

betervezett utalvány és járulékai együttes összegét zárolja. 
 
3. A Sportpálya fenntartására 889 eFt-ot biztosít. 
 
4. A települési támogatásra szánt keretösszeg: 

• Rendszeres települési támogatás 6.000 eFt 
• Rendkívüli települési támogatás 3.500 eFt 
• Köztemetés: 800 eFt. 

 
5. A Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

létszámkeretével kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza: 2017. szeptember 01-től 
1 fő óvodapedagógusi álláshely, és 1 fő dajka álláshely megszűntetésre kerül. 
Létszámcsökkentési pályázat benyújtásának lehetőségét meg kell vizsgálni. 

 

6. A Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal létszámkeretével 
kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza: 1 fő üres álláshely betöltését 2017. 
február 15-től engedélyezi, a gazdasági vezető nyugdíjba vonuláséig. 

 
7. A Képviselő-testület a Humán Szolgáltató Központ létszámkeretével kapcsolatban a 

2017. február 23-i soros ülésén hozza meg döntését. 
• A Támogató Szolgálatnál megüresedő álláshely február 1-jével történő 

betöltéséhez a Képviselő-testület hozzájárul. 
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8. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. finanszírozásával kapcsolatban a döntést az üzleti 

terv elfogadásáról szóló napirendnél hozza meg. 
 
9. A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. finanszírozásával kapcsolatban a 

döntését az üzleti terv elfogadásáról szóló napirendnél hozza meg.  

 

10. A strandfürdő és kemping működtetésével kapcsolatban a döntést az üzleti terv 

elfogadásáról szóló napirendnél hozza meg. 
 
11. Az átadott működési célú pénzeszközök tekintetében az alábbi döntéseket hozza: 

civil szervezetek, egyházak működtetésére támogatást nem állapít meg. A 
Polgárőrség helyi szervezetével tárgyalásokat kezdeményez a közüzemi díjak 
áthárításáról. 

 
12. A Képviselő-testület a létszám állományának változásáról az alábbi döntést hozza: 

Az intézményi egyeztető tárgyalásokon kerüljön áttekintésre minden intézmény 
létszám állománya. 

 
13. Az általános célú tartalék mértékét 9.000 eFt-ban, a fejlesztési célú tartalék mértékét 

13.200 eFt-ban határozza meg. 
 
14. A Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2017. évi Rendezvényterv 

alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 10.652.000 Ft-ot 
biztosít. 

 
15. a. Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 

3.000 eFt, 
b. Sportrendezvényekre 400 eFt-ot biztosít. 

 
16. A járóbeteg szakellátó központtal kötött szerződés alapján az ingatlan és nagyértékű 

tárgyi eszközfelújítására, karbantartására egyedi döntés alapján 1.000 eFt 
keretösszeget határoz meg.  

 
17. További hiánycsökkentési javaslatok: 

Az intézményi egyeztető tárgyalások lefolytatása során törekedni kell arra, hogy a 
működési célú bevételek és kiadások különbözete a 75 mFt-ot ne haladja meg. 

 
18. Az intézmények 2016. évi bérszintjének megtartására a 2017. évi költségvetésben 

867 ezer Ft személyi juttatás és 191 ezer Ft munkaadói járulék előirányzatáról dönt. 
 
19. A munkába járás költségtérítését 15 Ft/km összegben határozza meg. 
 
20. Amennyiben az intézményi egyeztetésen születik újabb javaslat a hiány csökkentésé-

re, kerüljön beépítésre a költségvetési rendeletbe. 
 
Határidő: A költségvetési rendelet-tervezet benyújtására 2017. 02. 23-i képviselő-

testületi ülés 
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Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
  
 
16/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településgazdálkodá-
si Kft. 2017. évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Az intézményi egyeztető tárgyalások eredménye kerüljön beépítésre a február 23-i testü-
leti ülés elé terjesztendő Üzleti Tervbe. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
              Pap Csaba ügyvezető 
  
 
17/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi Üzleti tervét az alábbi kiegészítéssel fogadja el:  
 
A közművelődési működési célú átadott pénzeszköz mértékét 13.500 eFt-ban állapítja 
meg, a strand- és kemping üzemeltetésére 10.500 eFt működési célú átadott pénzeszközt 
biztosít. A stand- és kemping üzemeltetésének költségeiről készüljön részletes költség-
vetés, melyet legkésőbb 2017. január 31-ig küldjön meg a költségvetési iroda részére. A 
tervezett fejlesztések további csökkentési lehetőségeiről a műszaki iroda folytasson 
egyeztetést a fürdő megbízott műszaki vezetőjével az intézményi egyeztető tárgyalások 
előtt. A költségvetés elfogadását követően a polgármester a Kft. ügyvezetőjével együtt-
működve kössön megállapodást a legsürgősebb felújítások, karbantartások megrendelé-
sére a meghatározott összegig. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 
18/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és kö-
szönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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19/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal jóváhagyja. 
 
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
20/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről szóló be-
számolójában foglaltakat elfogadja és köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjai-
nak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
  
 
21/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkatervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
22/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal fennálló Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta, annak módosítá-
sát nem tartja szükségesnek.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
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23/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal fennálló Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta, annak módosítá-
sát nem tartja szükségesnek.  
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
24/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési 
Értéktár Bizottság 2016. II. féléves beszámolóját, egyúttal köszönetét fejezi ki a 
Bizottság tagjainak elhivatott munkájukért.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a Települési Értéktár a város honlapján 
való jogszabály szerinti megjelenésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
  
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
  
 
25/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfo-
gadja. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
  
26/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Vá-
rosi Könyvtár 2017. évi Cselekvési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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27/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marosháti Kistérség 
Turizmusáért Egyesület elszámolását a 2016. évben kapott támogatások felhasználásáról 
tudomásul veszi és elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
28/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza Pol-
gárőr Egyesület elszámolását a 2016. évben kapott támogatásokról tudomásul veszi és 
elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  

 
29/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KLIK 
Mezőkovácsházi Tankerülete elszámolását a 2016. évben kapott támogatások felhaszná-
lásáról tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  

 
30/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ASP rendszerhez 
való csatlakozás elősegítése érdekében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú pályázat be-
nyújtásáról dönt. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására. 
  
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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31/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Regioná-
lis Fejlesztési Zrt. részvény vételi ajánlatát elfogadja a határozat melléklete szerinti 
Részvény Adásvételi Szerződés alapján.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határidő: szerződés aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester  
  

 
32/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 
Mezőkovácsházáról szóló jubileumi kiadvány elkészítésével a Mezőkovácsházi Városi 
Könyvtárat bízza meg.  
 
A kiadvány elkészítésének fedezetét, bruttó 900 eft-ot az intézmény 2017. évi 
költségvetésébe tervezi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
33/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapel-
látási körzetekről szóló rendelet-tervezetet a határozat melléklete szerinti tartalommal és 
formában megtárgyalta és azt jóváhagyja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet véleményezés céljából a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) küldje meg. 
  
Felkéri a polgármestert, hogy a véleményezett rendelettervezetet mielőbb terjessze elő a 
Képviselő-testülethez megalkotás céljából.  
 
Határidő: véleményezett rendelet-tervezet előterjesztésére: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
  
         
34/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek bíró-
sági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény  21. § (4) bekezdése alapján hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egyesület elnevezésében a 
„Mezőkovácsháza” szó szerepeljen. 
  
Határidő: megküldésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                 polgármester 
  
         
35/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az EFOP 
1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térsé-
gekben c. pályázaton való részvétel és döntés a konzorciumban való részvételről, az 
előkészítési feladatok megkezdéséről tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 
 
1. A Képviselő-testület vállalja, hogy konzorciumban pályázatot nyújt be az EFOP 
1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térsé-
gekben c. pályázati felhívásra. 
 
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy Mezőkovácsháza Város Önkormányzata konzor-
ciumvezetőként részt vesz az 1. pontban szereplő pályázat eredményeként megvalósuló 
programban és együttműködik a konzorciumi partnerként felkért településekkel, a kon-
zorciumi szerződést aláírja.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi szerződés aláírására azzal, hogy a konzor-
ciumi megállapodásban kerüljön rögzítésre az, hogy nem nyertes pályázat esetén az elő-
készítésre kifizetett költség kerüljön a konzorciumi tagok között az igényelt támogatás 
arányában megosztásra. 
 
Az előkészítő költségek ne haladják meg a teljes előkészítési költség 30 %-át a pályázat 
benyújtása előtt.   
 
3. A Képviselő-testület konzorciumi vezetőként vállalja a pályázat teljeskörű előkészíté-
sét legfeljebb 14.999.999 Ft + 27 %  ÁFA összegben a fejlesztési célú tartalék terhére 
mely költség magába foglalja a közbeszerzés költségét. Az előkészítő tevékenység el-
végzésére kerüljön három árajánlat bekérésre. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
legkedvezőbb árajánlatot benyújtóval szerződést kössön. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
          
36/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az EFOP 
3.9.6-16 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térsé-
gekben” c. pályázaton való részvétel és döntés a konzorciumban való részvételről tárgyú 
előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 
 

1. A Képviselő-testület vállalja, hogy konzorciumban pályázatot nyújt be az EFOP 
3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térsé-
gekben c. pályázati felhívásra. 
 
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy Mezőkovácsháza Város Önkormányzata konzor-
ciumi partnerként részt vesz az 1. pontban szereplő pályázat eredményeként megvalósu-
ló programban és együttműködik a konzorciumi partnerként felkért településekkel, a 
konzorciumi szerződést aláírja.  
  
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
          
37/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. és III. számú házi-
orvosi alapellátási körzetek ellátását 2017. március 1. napjától Dr. Rigler Magdolna há-
ziorvossal kívánja biztosítani a praxisok mindenkori jogállásának megfelelően. A körze-
tek összevonásáig II. sz. körzet esetében praxisjoggal, III. sz. körzet tekintetében helyet-
tesítéssel, körzet összevonást követően, az összevont körzetben praxisjoggal.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés elkészítésére, megkötésére és 
aláírására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
  
          
38/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. sz. háziorvosi kör-
zet ellátása érdekében felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert és Szénási István al-
polgármestert a szükséges egyeztető tárgyalások lefolytatására, továbbá Varga Gusztáv 
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, és a Bt-vel fennálló feladat-
ellátási szerződés módosítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
Szénási István alpolgármester 
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39/2017. (I. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
 
1. tagként be kíván lépni a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasz-

nú Egyesületbe,  
 
2. megismerte az egyesület alapszabályát, az abban foglaltakkal egyetért, azokat 

kötelezően magára nézve elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok 
megvalósítása érdekében történő közreműködésre, 

 
3. az egyesület tagjaként a 2017. évben tagdíjat – a turisztikából származó forgalmával 

arányos mértékű tagdíjat a rendes állami támogatással növelt idegenforgalmi adó 41 
%-ával megegyezően a 2017. évi költségvetésben, valamint azt követően az éves 
költségvetésekben biztosítja,  

 
4. felhatalmazza a polgármestert az alapszabály aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 


