
A Képviselő-testület 2017. május 22-i ülésén hozott határozatai 
   

 
188/2017. (V. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 22-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 
1.) Előterjesztések   
  
   
   
189/2017. (V. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ah-
hoz, hogy a tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza Árpád u. 184. szám alatti (569 hrsz.-ú) 
ingatlan vagyonkezelője a Békéscsabai Tankerületi Központ pályázatot nyújtson be az 
EFOP-4.1.3-17 azonosító számú „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanu-
lást segítő terveinek infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű projektre - és nyertes pá-
lyázat esetén – hozzájárul a Mezőkovácsháza, Árpád u. 184. (569 hrsz-ú) ingatlanon 
infrastrukturális fejlesztések megvalósításához a pályázat keretében.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező tu-
lajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
   
   
190/2017. (V. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Békéscsabai 
Tankerületi Központot, hogy az EFOP-4.1.3-17 azonosító számú „Az állami fenntartású 
köznevelési intézmények tanulást segítő terveinek infrastrukturális fejlesztése” megne-
vezésű pályázat esetében a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt fenntartási kötelezettségét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
            polgármester 
   
   
191/2017. (V. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a 176/2017. 
(IV. 27.) sz. kt. határozatát, melyben az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása megnevezésű pályázatra, ezen belül a Kötelező önkormányzati feladatot 
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcéljára, azon belül is az egészségügyi alapel-



látást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi 
alapellátás) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása kiírásra pályázik.  
 
A 176/2017. (IV.27.) számú kt. határozat értelmében az "5800 Mezőkovácsháza, 
Alkotmány utca 50. szám alatti fogorvosi rendelő épületének felújítása" megnevezésű 
pályázat benyújtásáról döntött, amely kizárólagosan az önkormányzat 1/1 tulajdoni 
hányadában álló 269/2/A/2 hrsz., valamint a 269/2/A/3 hrsz. alatti fogorvosi rendelőre 
vonatkozik. 
A pályázat összköltségvetése 20.978.964.- forint, melyből 85 %-os támogatási 
intenzitás mellett 17.832.119.- forint az igényelt támogatás. A program 
lebonyolításához szükséges 3.146.845.- forint önerőt a Képviselő-testület a fejlesztési 
célú tartalék terhére biztosítja. 
 
A pályázat hiánypótlására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 


