A Képviselő-testület 2017. november 9-i ülésén hozott határozatai
401/2017. (XI. 9.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tornaterem építés tervezési szerződésének megkötése tárgyában készült szóbeli előterjesztést a Képviselőtestület jelen ülése napirendjére vette.
402/2017. (XI. 9.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 9-i
soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA
1.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Varga Gusztáv polgármester
2.) Előterjesztések
403/2017. (XI. 9.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét, és a saját bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
404/2017. (XI. 9.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező
Mezőkovácsháza, Árpád u. 184. sz. 569 helyrajzi szám alatti ingatlanon, Magyarország
Kormánya által meghatározott és finanszírozott beruházás keretében megépítendő tornaterem beruházást támogatja.
A beruházás megvalósításának érdekében az Önkormányzat együttműködik a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban a beruházás építtetőjeként kijelölt
Nemzeti Sportközpontokkal (1146 Budapest, Hermina u. 49).
Az együttműködés keretében a Tornaterem építési engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészítésére a Nemzeti Sportközpontok által lefolytatott beszerzési eljárás eredménye
alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó

TRISKELL Kft-vel (1034 Budapest, Kecske u 25.) kötendő háromoldalú tervezési szerződés valamint a tervező részére adandó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására a
határozat melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
405/2017. (XI. 9.) sz. kt. határozat:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Borostyán Parkfürdőben a büfé épületrészének
felújítását határozta el.
A 2017. évben elvégzendő magastető építésre és nyílászáró cserére 1.800.000.- forintot
biztosít, melynek fedezete a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ költségvetéséből 1.200.000 forint átcsoportosítva, és 600.000.- forint általános célú tartalék.
A Képviselő-testület a munkálatok Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-től történő megrendelésére felhatalmazza a polgármestert.
A 2018. évi költségvetési koncepcióban a büfé belső felújítására és eszközbeszerzésre
3.200.000.- forint tervezendő. A 2018. évi költségvetés végleges előterjesztéséig el kell
készíteni az épületrész belső felújításának költségvetését, és be kell kérni a beszerzendő
eszközök árajánlatait.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester
406/2017. (XI. 9.) sz. kt. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat határozza meg:
1.) Településtámogatásra szánt keretösszeg:
Rendszeres települési támogatás: 5.500 eFt
Rendkívüli települési támogatás : 3.500 eFt
Köztemetés: 800 eFt
Újszülöttek életkezdési támogatása: 800 eFt
2.) Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2018. évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 9.400
eFt-ot biztosít a Képviselő-testület. Az Motoros Találkozó megrendezésére az Icon
Motoros Egyesületnek 800 eFt működési célú átadott pénzeszközt biztosít.
3.) Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 3.300

eFt-ot biztosít.
4.) A civil szervezetek támogatására a Civil Kerekasztal véleményének kikérésével, testületi döntéssel 800 eFt támogatást biztosít.
5.) Az Egyházak támogatására a Képviselő-testület ne biztosítson anyagi fedezetet, pályázatok előkészítéséhez megadja a szükséges segítséget.
6.) A Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására anyagi fedezetet ne biztosítson
a Képviselő-testület, pályázatok előkészítéséhez megadja a szükséges segítséget.
7.) A Polgárőrségnek a 2018. évi működésre átadott pénzeszköz összege: 300 eFt. A
közüzemi díjak költségének viseléséről egyeztetéseket kell kezdeményezni az egyesülettel.
8.) A Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egyesület tevékenységére
átadott működési célú pénzeszköz összege 150 eFt, valamint a Mezőkovácsháza,
Alkotmány u. 65. ingatlan közüzemi díjából éves szinten 60 eFt az önkormányzatot
terheli.
9.) Az MTE-nek a 2018. évi működésre átadott pénzeszköz összege 1.000 eFt. A Sportpálya működtetésére betervezett összeg 1.200 eFt.
10.) A Borostyán Strandfürdő és Kemping 2018. évi működtetésére a Kalocsa Róza
Nonprofit Kft-nek átadott működési célú pénzeszköz 9.000 eFt. A Strandfürdő fejlesztésére 5.118 eFt fedezetet biztosít az önkormányzat költségvetésében.
11.) A meglévő szolgáltatási szerződések megtartása mellett a Polgármesteri Hivatal
feladatellátásához szükséges szakértői, és egyéb feladatokra a következő keretet
biztosítja:
Pályázati szakértő: 600.000 Ft/év, 2018.12.31-ig
Közbeszerzési szakértő: 600.000 Ft/év
Adatvédelem: 300.000 Ft/év
12.) A közalkalmazottak, és állományi munka törvénykönyves dolgozók részére 50
eFt/fő/év kedvezményes adóköteles juttatást biztosít a Képviselő-testület.
13.) Az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb végrehajtása érdekében meghozott
szervezeti intézkedések: A negatív költségvetési egyenleg csökkentése érdekében a
megüresedett álláshelyek betöltése csak Képviselőtestületi engedéllyel tölthető be.
14. A köztisztviselők jutalomkeretét 6.100 eFt + járulék összegben állapítja meg.
15.) A januári testületi ülésre kerüljön megvizsgálásra, hogy a gazdasági társaságoknál,
az óvodákban az óvónők esetében a jutalomkeret megteremtésére milyen
lehetőségek vannak.

16. A Köztisztviselők Caffetéria juttatásának mértéke 200.000 Ft/fő legyen.
17. A képviselői tiszteletdíjak a 2017. évi szinten kerüljenek megtervezésre.
18. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. működését 13.500 eFt-tal támogatja, fejlesztésre
1.000 eFt-ot biztosít. A munkavállalók részére kedvezményes adóköteles juttatás
kerüljön betervezésre.
19.) Az általános célú tartalék mértéke 7.000 eFt legyen.
20.) A fejlesztési célú tartalék mértéke 22.200 eFt legyen.
21.) Az intézmények költségvetésében a dologi kiadások tervezése a 2017. évi szintjén
valósuljon meg. Az ÁFA 27 %-kal kerül megtervezésre.
22.) Az intézmények beruházásainak, felújításainak meghatározása:
- A Polgármesteri Hivatal fejlesztéseire 17.380 eFt-ot biztosít.
- A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire 3.877 eFt-ot biztosít.
- A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztéseire 5.554 eFt fedezetet biztosít. A
fejlesztéseket zárolja.
- A Városi Könyvtár meszelésére és parketta csiszolására 2.120 eFt-ot biztosít.
23.) A Polgármesteri Hivatal informatikabiztonsági feladatainak ellátására 900 eFt-ot
biztosít.
24.) Helyközi közlekedés támogatására 600 eFt-ot biztosít.
25.) A Képviselő-testület a Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében, az óvodákban a
2018/2019-es nevelési évben 9 délelőtti és 7 délutáni csoport indításáról dönt.
26.) A Kalocsa Róza Nonprofit Kft a 2018. évi végleges üzleti tervét - mely tartalmazza
a Kft. 2018. évi költségvetését is - a Felügyelő Bizottságok véleményével együtt
legkésőbb 2018. január 10-ig elfogadásra küldje meg a Képviselő-testület részére.
27.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. a 2018. évi üzleti tervét - mely tartalmazza a Kft. 2018. évi költségvetését is - a Felügyelő Bizottságok véleményével
együtt legkésőbb 2018. január 10-ig véleményezésre küldje meg a Képviselőtestület részére.
28.) A Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátásának
támogatására 1.180 eFt-ot biztosít. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási
szerződés feltételeiben történő megállapodásra, és a szerződés aláírására.
29.) Az önkormányzat kintlévőségeinek behajtására készüljön intézkedési terv a májusi
soros ülésre.
30.) A nem használt önkormányzati ingatlanok hasznosítására készüljön intézkedési terv

az áprilisi soros ülésre.
31.) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete ne kerüljön felülvizsgálatra.
32.) A gazdasági társaságok saját bevételeinek növelése érdekében készüljön intézkedési terv a januári soros ülésre.
33.) Az idegenforgalmi adó 50 %-os emeléséről készüljön előterjesztés a novemberi soros ülésre.
34.) A nagy önkormányzati támogatást igénylő kötelező feladatok felülvizsgálatáról készüljön előterjesztés a januári soros ülésre.
35.) A gazdaságos eredményes működés érdekében hozott egyéb döntések:
a.) Lakásrendelet módosítása 1. a. 5 %
b.) Táncsics u. 42. szám alatti ingatlan felújítására 300 eFt fedezetet biztosít a Képviselő-testület.
c.) A tanácsnoki tiszteletdíj felülvizsgálatát nem kezdeményezik a bizottságok.
d.) Közterület-használat rendjének díjairól készüljön előterjesztés a novemberi soros ülésre. (Városközpontban alkalmi és mozgóárusítás, mutatványos 400
Ft/m2/nap)
e.) Városfejlesztési feladatokra 9.300 eFt fedezetet biztosít.
f.) A Humán Szolgáltató Központ fejlesztéseire 6.311 eFt-ot biztosít azzal, hogy 1
db fénymásolót az önkormányzat biztosít részére.
g.) Játszótér fejlesztésére 5.000 eFt fedezetet biztosít azzal, hogy készüljön előterjesztés a játszótér fejlesztéséről.
h.) Igazgatási iroda kiemelt feladataira 3.610 eFt-ot biztosít.
i.) Háziorvosi rendelő felújítására 488 eFt-ot biztosít a Képviselő-testület.
j.) EFI működtetésére 300 eFt-ot biztosít a Képviselő-testület.
k.) A 374/2017. (X. 19.) sz. határozat alapján a középfokú, és munka törvénykönyves dolgozók valamint az ügykezelők béréhez a 10 % illetménynövekedés fedezetét továbbra is biztosítja.
Határidő: a költségvetés tervezésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző

