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

 

 

267/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen ülése jegyző-
könyvének hitelesítésére Szénási István alpolgármestert megválasztotta. 
 
  
268/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparte-
rületek fejlesztése” elnevezésű pályázat előkészítése és benyújtása, 
- a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálta-
tások fejlesztésével” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződése tárgyában 
kiadott szóbeli előterjesztést a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.  
 
   
269/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 26-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
    

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 
1.) Előterjesztések   
 
 
   
270/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 257/2017 (VI. 22.) sz. 
kt határozatát és a 258/2017. (VI. 22.) sz. kt határozatát visszavonja. 
 
    
271/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. egyszemélyes tulajdonosa arról dönt, hogy 
a  Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. nyújtson be pályázatot a Széchenyi 2020 
keretében megjelent TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” 
elnevezésű pályázat felhívásra. Az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű 
pályázat összköltsége 450.000.000  Forint. A pályázat keretében igényelt állami támoga-
tás mértéke 100 %.   
Utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket 
haladéktalanul tegye meg  és a pályázati dokumentumokat írja alá. 
 
Határidő: azonnal 



  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
Pap Csaba ügyvezető, Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 
  
   
272/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  utasítja a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a Széchenyi 2020 kere-
tében megjelent TOP-1.1.11-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elne-
vezésű pályázati felhívásra beadni kívánt pályázat előkészítésére ajánlati felhívást te-
gyen közzé. Az ajánlati felhívásban kiválasztott vállalkozást bízza meg az előkészítési 
feladatok elvégzésével.  
  
A pályázati előkészítő tevékenységre legfeljebb 9.000.000.-Ft+27 % ÁFA összeget az 
önkormányzat működési célú átadott pénzeszközként biztosít a Kft részére a fejlesztési 
célú tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
Pap Csaba ügyvezető, Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
 
   
273/2017. (VI. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  arról dönt, hogy a 
TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” megnevezésű el-
nyert pályázat esetében a Támogatási Szerződést nem köti meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 


