
A Képviselő-testület 2017. március 9-i ülésén hozott határozatai 

 

   
79/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 9-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 

  
1.) Előterjesztések   
  
   
80/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Icon Motoros 
Egyesület (Battonya, Hársfa u. 18.) részére egyszeri, bruttó 889.000.- forint vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az általános célú tartalék terhére a 2017. június 23-25. 
időpontban Mezőkovácsházán megrendezésre kerülő Nemzetközi  Motoros Találkozó 
keretében Ossian koncert megszervezésére. 
   
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező Támogatási szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
  
 
81/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2017. (II. 23.) sz. 
kt. határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
 
82/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az 
„Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 
intézményi férőhely kiváltás” című, EFOP-2.2.2-17. kódszámú pályázati felhívást. 
A Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az alábbi önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokon a projektet kizárólag a fogyatékkal élő személyek célcsoport 
vonatkozásában megvalósítsa: 
  



 2 

1 Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 85. (1878 hrsz) 
2 Mezőkovácsháza, kinizsi u. 41-1 (1984-1 hrsz) 
3 Mezőkovácsháza, Bajcsy Zsilinszky utca 36. (142 hrsz) 
4 Mezőkovácsháza, Árpád u. 277. (503 hrsz)  
 
A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) 
bekezdése és Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyonról 
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályiról szóló 
40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 27 §. alapján a felsorolt ingatlanokat 
térítésmentesen, határozatlan időtartamra közfeladat ellátása érdekében használatba adja 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Budapest, Visegrádi u. 49.) részére. 
 
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert fenti ingatlanok vonatkozásában a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal ingatlanonként a határozat melléklete 
szerinti tartalmú használati megállapodások megkötésére, és aláírására, valamint a 
szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
83/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Varga 
Gusztáv polgármestert arra, hogy amennyiben a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatósággal, az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való 
áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” című pályázat megvalósítására kötött 
használati megállapodások, nyilatkozatok olyan nem lényes feltételi módosulnak, 
amelyek nem érintik a Képviselő-testület szándékát, a szükséges intézkedéseket, 
jognyilatkozatokat megtegye.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
84/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2017. (I. 26.) sz. 
kt. határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
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85/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakozási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás 
alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte 
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására. 
  
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  

 
86/2017. (III. 9.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. legfőbb szerve, a gazdasági társaság 
Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
  
Határidő: a FEB értesítése az ügyvezetőn keresztül azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
Pap Csaba ügyvezető Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.   
  


