
A Képviselő-testület 2017. december 29-i ülésén hozott határozatai 
 

   
478/2017. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. december 29-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  
1.) Előterjesztések   
 
    
479/2017. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkovácsháza Város 
Települési Arculati Kézikönyvét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogad-
ja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a kézikönyv nyilvánosságra hozásával kapcsolatos intéz-
kedések megtételére. 
 
Határidő: jogszabály szerinti határidőkben 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
   
480/2017. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Kor-
mányhivatallal, 2012. október 31-én megkötött Megállapodást módosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tar-
talmú megállapodás módosítás aláírására.  
  
Határidő: Megállapodás módosítás aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
  
   
481/2017. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó, a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményén keresztül biztosított szemé-
lyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységei közül a Támogató 
Szolgálat ellátási területét 2018. március 01-től az alábbiakban határozza meg: 
Mezőkovácsháza, Végegyháza, Battonya települések. 

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
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482/2017. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 449/2017. (XII. 14.) 
sz. kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
A határozat második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„Végegyháza és Battonya települések Önkormányzataival 2018. január 01. – 2018. de-
cember 31. 
Kunágota Község Önkormányzatával 2018. január 01. -2018. február 28-ig.” 
  
A határozat harmadik bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„Felhatalmazza a Polgármester a feladat-ellátáshoz szükséges megállapodások megkö-
tésére és aláírására.”  
 
A határozat módosításokkal nem érintett része változatlan formában érvényben marad. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester  
   
 
483/2017. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Köz-
beszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. A Közbeszerzési Szabályzat 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül: 
(7)  A Bírálóbizottság szavazati joggal bíró állandó tagjai: 

a.) a jegyző, vagy akadályoztatása esetén más,  jogi szakértelemmel rendelkező köz-
tisztviselő (a Bírálóbizottság elnöke) 

b.) a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság külsős bizottsági tagja, 
c.) az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság külsős bizottsági tagja, 
d.) költségvetési irodavezető, vagy akadályoztatása esetén más, megfelelő pénzügyi 

szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, 
e.) megfelelő közbeszerzési szakértelemmel rendelkező köztisztviselő vagy az adott el-

járásba bevont külső közbeszerzési szakértő 
 
2. A Közbeszerzési Szabályzat 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül: 
(8)  A Bírálóbizottság eseti jelleggel kijelölt, szavazati joggal rendelkező tagjai:  

a.) építési beruházást tartalmazó közbeszerzés esetén a  műszaki irodavezető, vagy 

akadályoztatása esetén más, megfelelő műszaki végzettséggel rendelkező köztiszt-
viselő  

b.) a beszerzés tárgyában megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselő 
c.) amennyiben a közbeszerzés az önkormányzat intézményét, gazdasági társaságát 

érinti, az érintett intézmény vezetője, gazdasági szervezet ügyvezetője vagy az ál-
taluk írásban megbízott személy. 

 



 3 
 
3. A Közbeszerzési Szabályzat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tar-
talommal érvényben maradnak. 
 
4. Jelen módosítás 2018. január 8. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a fo-
lyamatban lévő és az ezen időpontot követően indult közbeszerzési eljárásokban egy-
aránt alkalmazni kell. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
   
484/2017. (XII. 29.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-BS1-
2016-00066 kódszámú, "A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsíté-
se" megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás meg-
indításáról dönt. 
 
A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ál-
tal elkészített ajánlattételi felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal el-
fogadja. 
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az alábbi szervezetek ajánlattételre 
történő felhívásáról dönt: 
1. HPQ Plus Kft. 6720 Szeged, Arany János u. 7. (peter.istvan@hpqkft.hu) 
2. Provanti Építőipari Kft. 6726 Szeged, Borostyán u .12. (robert.szepe@gmail.com) 
3. Deta-Ép Épületszervíz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 26-32. (detaep@detaep.hu) 
4. Trínium Alfa Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7. 

(szabo.zoltan@triniumalfa.hu) 
5. GEKO Generál Kft. 1163 Budapest, Bábos u. 22. (ullmanotto@t-online.hu) 
 
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megküldésére: a közbeszerzési 

dokumentumok összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, nyilatko-
zatok, dokumentumok beszerzését, rendelkezésre állását követően haladékta-
lanul 

 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 
             Közbeszerzési szaktanácsadó 
 


