
A Képviselő-testület 2017. július 31-i ülésén hozott határozatai 

 

 

277/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- II. számú háziorvosi körzet rendelőjének átköltözése, 
- a piacrendelet módosítása, 
- OTP Bank jelzálogjogának cseréje, 
- az ipari terület albetétesítése,  
- a TOP-os pályázatok közbeszerzési eljárásainak lefolytatása 
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztést a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vet-
te.  
  
 
278/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. július 31-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 
1.) Előterjesztések   
  
   
279/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítás üzemel-
tetése és karbantartása tárgyában 2009. 01. 19-én a DÉMÁSZ Zrt-vel kötött és 2017. 
július 31-ig meghosszabbított szerződés hatályát ismételten meg kívánja hosszabbítani 
2017. október 31-ig.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti szerződésmódosítás alá-
írására. 
 
A Képviselő-testület kifejezetten kéri, hogy a közvilágítás 2002. évi energiahatékonysá-
gi korszerűsítése során - illetve bármely más időszakban a szolgáltatási terület kibővíté-
se során - beépített, és az önkormányzat által finanszírozott beruházás kapcsán beépített 
lámpatestek átadás-átvételének feltételeiről szóló tájékoztatást a DÉMÁSZ Zrt. legké-
sőbb 2017. augusztus 31-ig küldje meg.  
 
Határidő: szolgáltató tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
   
   
280/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyában, TOP-3.2.1-16 
kódszámon megjelent pályázati felhívásra. A „Mezőkovácsházi Művelődési Ház energe-



  
tikai korszerűsítése” megnevezésű pályázat összköltsége nem lehet több, mint 
80.000.000 Forint. A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos iratok alá-
írására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
   
281/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-3.2.1-16 kódszámú, a 
„Mezőkovácsházi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése” megnevezésű pályázati fel-
hívásra beadni kívánt pályázat előkészítésére ajánlati felhívást tegyen közzé.  
 
Az ajánlati felhívásban a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozást bízza meg az előkészítési 
feladatok elvégzésével.  
Az előkészítési feladatok költségére legfeljebb bruttó 5.600.000.- Ft saját forrást biztosít 
azzal, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb bruttó 2.240.000.- Ft számolható el, a 
fennmaradó rész pedig csak nyertes pályázat esetén, a teljes előkészítési tevékenység lezá-
rásakor kerülhet kifizetésre. 
 
A pályázat benyújtásáig felmerülő előkészítési költségekre fejlesztési célú hitelfelvételből 
biztosít fedezetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
   
 
282/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani az kerékpárút korszerűsítése tárgyában, TOP-3.1.1-16 kódszámon megjelent 
pályázati felhívásra. A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mezőkovácsházi 

kerékpárút" megnevezésű pályázat összköltsége nem lehet több, mint bruttó 
134.000.000 Forint. A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.   
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos iratok alá-
írására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  



  
283/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP 3.1.1-16 kódszámú, a 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mezőkovácsházi kerékpárút” megnevezé-
sű pályázati felhívásra beadni kívánt pályázat előkészítésére ajánlati felhívást tegyen 
közzé.  
 
Az ajánlati felhívásban a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozást bízza meg az előkészí-
tési feladatok elvégzésével.  
Az előkészítési feladatok költségére legfeljebb bruttó 9.380.000.- Ft saját forrást biztosít 
azzal, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb bruttó 3.752.000.- Ft számolható el, a 
fennmaradó rész pedig csak nyertes pályázat esetén, a teljes előkészítési tevékenység 
lezárásakor kerülhet kifizetésre. 
 
A pályázat benyújtásáig felmerülő előkészítési költségekre fejlesztési célú hitelfelvétel-
ből biztosít fedezetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
   
 
284/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani az önkormányzati kerékpárút korszerűsítése tárgyában, TOP-3.1.1-16 kódszá-
mon megjelent pályázati felhívásra. A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Mezőkovácsházi kerékpárút" megnevezésű pályázat összköltsége nem lehet több, mint 
366.000.000 Forint. A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos iratok alá-
írására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
   
285/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP 3.1.1-16 kódszámú, a „Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés Mezőkovácsházi kerékpárút” megnevezésű elnevezésű pá-
lyázati felhívásra beadni kívánt pályázat előkészítésére ajánlati felhívást tegyen közzé.  
 



  
Az ajánlati felhívásban a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozást bízza meg az előkészítési 
feladatok elvégzésével.  
Az előkészítési feladatok költségére legfeljebb bruttó 25.620.000.- Ft saját forrást biztosít 
azzal, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb bruttó 10.248.000- Ft számolható el, a 
fennmaradó rész pedig csak nyertes pályázat esetén, a teljes előkészítési tevékenység lezá-
rásakor kerülhet kifizetésre. 
A pályázat benyújtásáig felmerülő előkészítési költségekre fejlesztési célú hitelfelvételből 
biztosít fedezetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
286/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármes-
tert, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a pályázatok ismételt benyújtása 
esetében az első pályázat előkészítési költségei a második pályázat előkészítésénél mi-
nél nagyobb összegben beszámításra kerüljenek.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
   
287/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy forrást 
biztosít bruttó 150.000 Ft összegben a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
részére 1 db klíma beszerzésére, amely Mezőkovácsháza Alkotmány utca 38. szám alatti 
feladat ellátási helyen kerül beépítésre.  
Az eszközbeszerzés fedezetét az OEP finanszírozás képezi. 
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
   
288/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pócsikné Vágási Ágnes 
jubileumi jutalmának kifizetését engedélyezi bruttó 322.000 Ft összegben. A 322 eFt 
személyi juttatásra és a 71 eFt munkaadói járulékra a Mezőkovácsházi Polgármesteri 
Hivatal személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzatai nyújtanak fedezetet 
ugyanilyen összegben. 
  
Határidő: azonnal 



  
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
 
289/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. számú háziorvosi 
alapellátási körzet rendelőjének átköltözésére 250.000,- Ft összeget biztosít az általános 
célú tartalék terhére.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
   
 
290/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a piacrendelet módosí-
tása tárgyában készült előterjesztést leveszi napirendről azzal, hogy az átdolgozva, ki-
egészítve a Képviselő-testület szeptemberi soros ülésére kerüljön előterjesztésre.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
   
291/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az OTP 
Bank Nyrt. tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító jelzálogjog cseréjét a 601/3. hrsz. 
számú, természetben 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 120. szám alatti ingatlan helyett, 
a 2156. hrsz. számú, 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 19. szám alatti per- és teher-
mentes önkormányzati tulajdonú ingatlanra. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a jelzálogjog átjegyzéshez szükséges intézke-
dések megtételére és a jelzálogszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
   
 
292/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Mezőkovácsháza, 2429/3 hrsz. alatti ipari 
területet albetétesíti.  



  
 
Az albetétesítés elvégzésével a legkedvezőbb ajánlatot adót bízza meg.  
A munkák elvégzésére bruttó 150.000.-Ft fedezetet biztosít a fejlesztési célú tartalék 
terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
   
293/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét kiegészíti az alább lefolytatandó köz-
beszerzési eljárásokkal: 
 

Tervezett beszerzés 
megnevezése 

 Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett  eljá-
rástípus 

 

Az eljárás meg-
indításának, il-
letve a közbe-

szerzés megvaló-
sításának terve-
zett időpontja 

A Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár 
energetikai korszerű-
sítése 
Építési beruházás 
(kivitelezés) 

nemzeti  
eljárásrend 

Kbt. 115.§ sze-
rinti eljárás (a 
nyílt eljárás 
szabályainak 
alkalmazásával)  

2017. augusztus 
megindítás 

Háziorvosi rendelő 
infrastrukturális 
fejlesztése 
Mezőkovácsházán 
Építési beruházás 
(kivitelezés) 

nemzeti el-
járásrend 

Kbt. 115.§ sze-
rinti eljárás (a 
nyílt eljárás 
szabályainak 
alkalmazásával) 

2017. augusztus 
megindítás 

Nappali szociális 
ellátás 
infrastruktúrájának 
fejlesztése 
Mezőkovácsházán 
Építési beruházás 
(kivitelezés) 

nemzeti el-
járásrend 

Kbt. 115.§ sze-
rinti eljárás (a 
nyílt eljárás 
szabályainak 
alkalmazásával 

2017. augusztus 
megindítás 

Építsük közösen! – 
Együttműködési 
program 
Mezőkovácsháza 

nemzeti el-
járásrend 

Kbt. Harmadik 
rész 113.§ sze-
rinti nyílt eljárás 

2017. augusztus 
megindítás 



  
versenyképes 
társadalmáért 
Szolgáltatás 
megrendelés 

 
A közbeszerzési terv módosításának oka: a közbeszerzési terv elfogadásának időpontjá-
ban nem volt ismert az önkormányzat által benyújtott pályázatok eredménye. 
 
Jelen módosítást a közbeszerzési tervvel együtt legalább 2022. december 31-ig meg kell 
őrizni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
   
294/2017. (VII. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi nyertes 
pályázatai közbeszerzési eljárásainak lefolytatásához árajánlatok bekéréséről dönt: 
-TOP-3.2.1-15 kódszámú,”A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsí-
tése”  
-TOP-4.1.1-15 kódszámú,” Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 

Mezőkovácsházán”,  
-TOP-4.2.1-15 kódszámú,”Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése 
Mezőkovácsházán”  
- TOP-5.2.1-15 kódszámú,”Építsük Közösen!- Együttműködési program 
Mezőkovácsháza”  
 
A határozat melléklete szerinti ajánlatkérés kerüljön megküldésre az alábbi 
szervezeteknek:  
 
1. JT Infotéka Szolgáltató Kft.  
2.  Contendere Kft.  
3. Értékhatár Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
4. Dr. Géczi József 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezetekkel 
külön-külön aláírja a szerződéseket azzal, hogy a szerződésekben kerüljön kikötésre, 
hogy a közbeszerzést lefolytató szervezet kötelezettsége, hogy a közbeszerzési eljárás 
dokumentumait feltöltse a pályázati SSO rendszerbe. 
 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 


