
A Képviselő-testület 2017. augusztus 16-i ülésén hozott határozatai 

 

 
295/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- Kossuth utca útalap készítése, valamint  
- a napelem-park létesítéséhez terület végleges kijelölése 
tárgyában kiadott szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére 
vette.  
  
   
296/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus 16-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 
1.) Előterjesztések   
  
    
297/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 3-i 
kamarai választások lebonyolítására létrehozandó Helyi Kamarai Választási Bizottság 
tagjának Mazurák Zoltán, (sz. , an.: ) 5800 Mezőkovácsháza, Kossuth u. 72. sz. alatti 
lakost delegálja. 
  
Határidő: a kamara értesítésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
   
298/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MEDIFONTANA 
Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi 
feladatainak ellátására megkötött feladat-ellátási szerződést jelen határozat 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, valamint a III. számú háziorvosi körzet háziorvosi 
feladatainak helyettesítéssel való ellátására megkötött feladat-ellátási szerződést jelen 
határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja 2017. szeptember 1. napjától. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítások aláírására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
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299/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. számú háziorvosi 
ellátást 2017. október 1-től az Országos Mentőszolgálattal megkötendő helyiségbérleti 
szerződés alapján az 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 167. szám alatti központi 
orvosi ügyeleti rendelőhelyiségben kívánja biztosítani.  
 
A MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel a II. számú háziorvosi körzet 
háziorvosi feladatainak ellátására megkötött feladat-ellátási szerződést a határozat 
melléklete szerinti tartalommal 2017. október 1. napjától módosítja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
  
300/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vásárokról és piacok-
ról szóló 9/2012. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a 2017. 
évi Kovácsházi Napok rendezvény kapcsán vásár rendezésére kijelöli a 270/20 hrsz. 
(Művelődési Ház) és a 270/1 hrsz. (volt Mozi épülete) mögötti füves területet az Árpád 
köz útszakaszig. A helypénz mértékét az elfoglalt terület után 500,- Ft/méter összegben 
állapítja meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
   
301/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkacsoportot hoz 
létre a Borostyán Strandfürdő és Kempingben 2017. augusztus 5-én megvalósult 
zártkörű esemény körülményeinek kivizsgálása érdekében. 
  
A munkacsoport vezetője: Ádám Andrásné a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 
Felügyelő bizottságának elnöke,  
tagjai: Kálmán András települési képviselő és Zábrák Istvánné települési képviselő. 
 
A munkacsoport a vizsgálatról szóló jelentését a Képviselő-testület 2017. szeptemberi 
soros ülésére terjessze elő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ádám Andrásné 
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       munkacsoport vezetője 
    
302/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkacsoportot hoz 
létre az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása tárgyában kiírt, HIM-16 HF 
kódszámú pályázat lebonyolítása körülményeinek kivizsgálása érdekében.  
 
A munkacsoport vezetője: Papp Zoltán települési képviselő, tagjai: Szűcs Judit 
települési képviselő és Albertus László könyvtárigazgató. 
 
A munkacsoport a vizsgálatról szóló jelentését a Képviselő-testület 2017. szeptemberi 
soros ülésére terjessze elő. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Papp Zoltán  
        munkacsoport vezetője 
   
 
303/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től a 
Bem utca útfelújítására fejlesztési célú hitel felvételéről dönt az alábbiak szerint: 
 
- Az ügylet megnevezése: éven túli fejlesztési hitel 
- Összege: maximum 10.000.000,- Ft 
- A hitel törlesztése: türelmi időt (2018.03.29.) követően negyedévente egyenlő részle-
tekben  
- A hitel végső lejárata: 2027. június 30. 
- A hitel biztosítéka:  
az érvényes 1-2-16-3300-0262-4 számú jelzálogszerződés, és az Önkormányzat költség-
vetése. 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank 
Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szer-
ződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendel-
kezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés 
fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésé-
re szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadá-
sára szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átve-
zesse. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetéséért és a min-
denkori éves költségvetésébe történő betervezéséért. Felhatalmazza a polgármestert az 
ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a hitelszerződés aláírására. 
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A szerződéskötéshez kapcsolódó költségekre a meglévő dologi kiadások előirányzata 
nyújt fedezetet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
   
304/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-5.3.1-16 kódszámú pályázati felhí-
vásra. „A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázat összköltsége nem 
lehet több, mint 210.000.000  Forint. A pályázat keretében igényelt állami támogatás 
mértéke 100,00 %.  
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására irányuló 
konzorciumi megállapodások aláírására Végegyháza Község Önkormányzatával, Mező-
hegyes Város Önkormányzatával, valamint a Dél-Békés Mentőcsoport Katasztrófavé-
delmi Alapítvánnyal. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
   
305/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent TOP-5.3.1-16 kódszámú „A he-

lyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázati felhívásra beadni kívánt pályázat 
előkészítésére ajánlati felhívást tegyen közzé.  
 
Az ajánlati felhívásban kiválasztott vállalkozást bízza meg az előkészítési feladatok el-
végzésével.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
  
   
306/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel a Kossuth 
utca földes útszakaszának állapotára és az ott élő lakosság megfelelő közlekedéssel kap-
csolatos igényeire, útalap megépítéséről dönt a Kossuth utca érintett szakaszán.  
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A munkálatok elvégzésével megbízza a legkedvezőbb ajánlatot tevő Fehér és Fehér Kft-
t (Orosháza, Szőlő krt. 9.). 
Az építésre összesen bruttó2.556.510.- Ft összeget biztosít. Ebből 1.885.950.- Ft-ot a 
fejlesztési célú hitelkeret terhére, míg 670.560.- Ft-ot a kivitelező részére értékesített 
132 m3 tört beton bevételéből biztosít. 
Egyúttal hozzájárul a Kossuth utcai útalapba további 136 m3 saját tört beton biztosításá-
ra és beépítésére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalommal elkészített vállalkozói szerződés alá-
írására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
   
307/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Mezőkovácsháza, Battonyai út 2429/3. hrsz. alatti ipari területének bővítése és napelem-
park kialakításának lehetőségére meg kívánja szerezni a Mezőkovácsháza 2440. hrsz. 
alatti terület tulajdoni jogát. A területért cserébe értékesítésre meghirdeti a tulajdonát 
képező 0166/2. hrsz. alatti szántó ingatlanát. 
 
Az adásvételekkel kapcsolatos eljárások lefolytatásával megbízza Dr. Bagdi László 
ügyvédet. A 2440., és a 0166/2 hrsz. alatti ingatlanokról szóló szerződések aláírására a 
megegyezést követően felhatalmazza a polgármestert. 
  
Határidő: szerződés aláírására: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
   
308/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2440. hrsz. alatti in-
gatlan tulajdonjogának megszerzését követően hozzájárul, hogy a 2440. hrsz., a  2429/3. 
hrsz., illetve a Rózsa utcát érintően telekalakítási terv készüljön az előterjesztés mellék-
letét képező térképvázlat figyelembe vételével.  
 
A telekalakítással és a változás bejegyzéssel kapcsolatos valamennyi költséget a MVM 
Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 
207-209.) fedezi külön megállapodás alapján. 

 
Határidő: - telekalakítás megrendelésére: a 2440. hrsz. adásvételi szerződésének aláírá-
sakor 
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Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
 
   
309/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2440. hrsz. alatti in-
gatlan tulajdonjogának megszerzését követően az előterjesztés mellékletét képező 
Együttműködési megállapodás megkötéséről dönt a MVM Hungarowind Szélerőmű 
Üzemeltető Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) A megállapo-
dás aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: aláírásra: a 2440. hrsz. adásvételi szerződésének aláírását követően 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  


