
A Képviselő-testület 2018. január 25-i ülésén hozott határozatai 

 
   
1/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- a nagy önkormányzati támogatást igénylő kötelező feladatok finanszírozásának bemu-

tatása, 
-  a Mezőkovácsházi Torna Egylet kérelme, az  
- ipari terület hasznosítása, 
- az audiológiai szakorvosi óraszám többletkapacitás pályázata, valamint az 
- Ipari Park hasznosítása tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület 
jelen ülése napirendjére vette.   
 
   
2/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ipari Park hasznosí-
tásának tárgyában készült előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja alap-
ján. 
 
 
3/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
A januári soros ülés napirendjéről a „Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjainak megválasztása” napirendi pontot törli, azzal, hogy a 2018. februári 
soros ülés napirendjére a „Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása” napi-
rendi pontot fel kell venni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit 
                    jegyző 
 
 
4/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
A februári soros ülés napirendjéről „Az ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálata” 
napirendi pontot törli azzal, hogy azt a 2018. áprilisi soros ülésen tárgyalja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
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5/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 25-i so-
ros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 
  
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet-

tervezetének tárgyalása 
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
  
3.) Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek 

megtárgyalása 
    Előadók: Ügyvezetők 
 
4.) A gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak beszámolója a 2017. évi 

tevékenységükről 
     Előadók: Felügyelő Bizottságok elnökei 
 
5.) A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálata 
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
6.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves tevékenységéről 
     Előadó: Mucsi Tiborné elnök 
 
7.) Előterjesztések 
 
   
6/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elítéli, és aggasztónak 
találja a Végegyházán 2018. január 4. napján történt eseményeket. A Képviselő-testület 
álláspontja szerint a félelemkeltő magatartás bármilyen megnyilvánulása, a nyomásgya-
korlás ilyen formája egy demokratikus berendezkedésű államban elfogadhatatlan. 
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7/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete büszke arra, hogy az 
elmúlt negyed században aktív civil élet alakult ki a városban, amely az éppen hivatal-
ban lévő polgármester és képviselő-testület pártállásától függetlenül, mindig élvezte az 
Önkormányzat támogatását. A képviselő-testület az élet számos területén tevékenykedő 
civil szervezeteket, az azokat alkotó önszerveződő közösségeket és az ezekben végzett 
önkéntes munkát értéknek tekinti, és meg kívánja védeni attól, hogy Soros György spe-
kulációs ügyletekből származó vagyonából felvásárolja azokat és rájuk kényszerítse be-
telepítés-párti ideológiáját. A Képviselő-testület tiltakozik az ellen, hogy a legújabb hí-
rek szerint, Soros György az általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében 
bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a magyar városokban, és több százezer dollárt 
oszt szét ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki hálózatát. Ez a terv valamennyi ma-
gyar településre, így Mezőkovácsházára is rendkívül veszélyes, hiszen veszélybe kerül-
ne a mindennapok biztonsága. A mezőkovácsháziak maguk döntik el az ügyeiket és 
nem szeretik, ha máshol élők döntenek helyettük, ezért a Képviselő-testület – képviselve 
a Mezőkovácsházán élők érdekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván Mezőkovácsházán 
sem bevándorlás-szervező irodát, sem migránstábort. Egyúttal elutasítja a Soros György 
által tervezettek és a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását. 
   
8/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 369/2017. (X. 19.), 
452/2017. (XII. 14.), 453/2017. (XII. 14.), 454/2017. (XII. 14.), 461/2017. (XII. 14.), 
463/2017. (XII. 14.), 464/2017. (XII. 14.), 473/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozatok 
végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről, 
valamint a bejelentésekre tett intézkedésekről szóló beszámolókat elfogadja.  
 
 
9/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ módosító Alapító Okiratát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
 
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
 
10/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. 
évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat határozza 
meg: 
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1.) Az intézmények felhalmozási célú kiadásaikat csak a működéshez szükséges 
minimális szinten tervezhetik meg.  
 
2.) A közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére 
15.000.-Ft+járulék/fő összegű cafetéria juttatásról dönt A betervezett cafetéria összege 
zárolásra kerül.  
 
3.) A Sportpálya fenntartására 1.297 eFt-ot biztosít. 
 
4.) A települési támogatásra szánt keretösszeg: 10.600 eFt 
• Rendszeres települési támogatás 4.300 eFt 
• Rendkívüli települési támogatás 5.500 eFt 
• Köztemetés: 800 eFt 
 
5.) A Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
létszámkeretével kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza: 
 
- 1 fő konyhalány álláshely 2018. január 01-től kerüljön  megszűntetésre. 
- A Család- és Gyermekjóléti Központnál 2018. szeptember 01-től 4 fő iskolai szociális 
munkás álláshely viszont kerüljön betöltésre, 
 
6.) A Polgárőrség helyi szervezetével tárgyalásokat kezdeményez a közüzemi díjak 
áthárításáról. 
 
7.) A Képviselő-testület a létszám állományának változásáról az alábbi döntést hozza: 
Az intézményi egyeztető tárgyalásokon kerüljön áttekintésre minden intézmény létszám 
állománya. 
 
8.) Az általános célú tartalék mértékét 7.000  eFt-ban, a fejlesztési célú tartalék 
mértékét 22.200 eFt-ban határozza meg. 
 
9.) A Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2018. évi Rendezvényterv 
alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 9.400 eFt-ot biztosít. 
 
10.) Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 3.300 
eFt-ot biztosít. 
 
11.) A járóbeteg szakellátó központtal kötött szerződés alapján az ingatlan felújítására és 
ingó eszközök felújítására, karbantartására egyedi döntés alapján 1.000 eFt 
keretösszeget határoz meg.  
 
12.) További hiánycsökkentési javaslatok: 
- Az intézményi egyeztető tárgyalások lefolytatása során törekedni kell arra, hogy a mű-
ködési célú bevételek és kiadások különbözete a 75 mFt-ot ne haladja meg, valamint a 
zárolással nem érintett költségvetési különbözet mértéke az 50 mFt-ot nem haladhatja 
meg. 
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- Településüzemeltetési feladatok ellátására 6.800 eFt-ot biztosít (a zöldterület 
gazdálkodási feladatoknál 1.500 eFt, a romos lakóház bontási feladatokra 1.000 eFt 
elvonásra kerül) 
- a nagyteremre betervezett 5.700 eFt eszközbeszerzés elvonásra kerül. 
- A Polgármesteri Hivatal felújításából 400 eFt törlésre kerül,  
- a Térinformatikai Program beszerzésére tervezett 600 eFt törlésre kerül, 
- a Polgármesteri Hivatal informatikai kiadásaira fordítható kiadásokat az intézményi 
egyeztető tárgyalásokra nézzék át, s csak a nagyon fontosak maradjanak benne. 
 
Határidő: A költségvetési rendelet-tervezet benyújtására 2018. február 22-i képviselő-
testületi ülésre 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
   
11/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendelet 
tervezetben kimutatott bevételek és kiadások negatív egyenlege csökkentése érdekében 
intézményi egyeztető tárgyalásokat kezdeményez 2018. február 06-án 8 órai kezdettel. 
 
A költségvetési egyeztetések célja, hogy a működési bevételek és kiadások különböze-
tének nem zárolt összege az 50 mFt-ot nem haladhatja meg.  
   
Határidő 2018. február 06. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
12/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat nega-
tív költségvetési különbözet csökkentése érdekében intézményi egyeztető tárgyalásokat 
tart 2018. február 06-án. 
  
A lehetséges önkormányzati támogatás csökkentő intézkedések, a lakásgazdálkodás 
költségeinek felülvizsgálata, az anyagköltségek minimalizálása, az egyéb bevételi lehe-
tőségek feltárása kerüljön az egyeztető bizottság elé.  
A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2018. évi üzleti terve, mely tartalmazza 
az intézményi egyeztető tárgyaláson meghozott döntéseket, valamint a Felügyelő Bizott-
ság ülésén megfogalmazott javaslatokat, kerüljön beterjesztésre a 2018. februári soros 
ülésre. A megbízási díjak 1 millió Ft-tal kerüljön tervezésre.  
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
              Pap Csaba ügyvezető 
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13/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve tervezetével kapcsolatban az alábbiakról dönt: Az 
Önkormányzat negatív költségvetési különbözet csökkentése érdekében intézményi 
egyeztető tárgyalásokat tart 2018. február 06-án.  
 
A lehetséges önkormányzati támogatás csökkentő intézkedések, az egyéb bevételi lehe-
tőségek feltárása kerüljön az egyeztető bizottság elé. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 
2018. évi üzleti terve, mely tartalmazza az intézményi egyeztető tárgyaláson meghozott 
döntéseket, kerüljön beterjesztésre a 2018. februári soros ülésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
               Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 
14/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és kö-
szönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
15/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló be-
számolójában foglaltakat elfogadja és köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjai-
nak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
 
16/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján Mezőkovácsháza Város 
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Román Nemzetiségi Önkormányzatával a határozat melléklete szerinti tartalommal 
Együttműködési Megállapodást köt. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
17/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési 
Értéktár Bizottság 2017. II. féléves beszámolóját, egyúttal köszönetét fejezi ki a 
Bizottság tagjainak elhivatott munkájukért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
18/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel a Deák utca 
útburkolatának állapotára és az ott élő lakosság megfelelő minőségű közlekedéssel kap-
csolatos igényeire, a meglévő útburkolat felújításáról dönt.  
 
A korábban készült felújítási tervek felülvizsgálatával, aktualizálásával és a közbeszer-
zési műszaki tervdokumentáció elkészítésével megbízza a Poláris Duó Kft-t (5630 Bé-
kés Fekete-Körös sor 15.). 
 
A tervezésre bruttó 508.000.- Ft összeget biztosít a fejlesztési célú hitelkeret terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező tervezési szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
19/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deák utca útburkola-
tának felújítása tárgyában közbeszerzési eljárás előkészítéséről dönt.  
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A közbeszerzési dokumentáció és az ajánlattételi felhívás elkészítésével, valamint az 
eljárás teljes körű lebonyolításával megbízza Dr. Géczi József felelős akkreditált közbe-
szerzési szaktanácsadót (6723 Szeged, Malom u. 16/B.). 
 
A közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 635.000.- Ft összeget biztosít a fejlesztési 
célú hitelkeret terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az árajánlat szerinti tartalmú vállalkozói szerződés alá-
írására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
20/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Kft. 
2018. évi munkatervét nem fogadja el. 
 
A Munkaterv elkészítéséhez az alábbi szempontokat adja: 
- a munkaterv a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet szempontjai szerint ké-
szüljön el, teremtődjön meg a kettő közötti összhang, 
- a tervezett rendezvények táblázatos formában kerüljenek feltüntetésre, melyből kitű-
nik, hogy melyik önkormányzat által rendezett, és melyik a Kft. által szervezett saját 
rendezvény. 
 
Az átdolgozott Munkaterv a Képviselő-testület februári soros ülésére kerüljön előter-
jesztésre.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
               Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 
21/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szénási 
István alpolgármestert, hogy a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ vezetőjével 
egyeztesse az általuk, a strandon működtetett büfé 2018. évi működtetési feltételeit. Az 
egyeztetés eredményét a február 6-i intézményi egyeztetésen terjessze elő. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Szénási István alpolgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető HSZK 
 



 9 
 
 
22/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza 
Strandfürdő 2018. évi megnyitásának és biztonságos működésének biztosítása érdeké-
ben a 2. sz. hidegvizes kút felújításáról és a 2 db homokszűrő tartály töltetcseréjéről 
dönt. A munkálatok elvégzésére legfeljebb 4.763.135.- forintot biztosít. 
 
A fürdő szolgáltatási színvonalának emelése érdekében a Büfé épületrész felújítását és a 
büfé korszerű kialakításához szükséges fejlesztések elvégzését határozza el. E célra 
3.200.000.- forintot biztosít. Az ezen felül esetlegesen szükséges egyéb berendezések, 
eszközök beszerzésére vonatkozó árajánlatokat legkésőbb a márciusi testületi ülésre elő 
kell terjeszteni. 
 
Az összességében 7.963.135.- forintos fejlesztés fedezetét fejlesztési célú hitelfelvétel-
ből biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó cégek-
kel történő szerződéskötésre, a munkálatok elvégzésének megrendelésére. 
 
Határidő: munkálatok megrendelésére: 2018. február 9. 
                további beszerzések előterjesztésére: márciusi testületi ülés 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
23/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 
1038/2 hrsz-ú, ingatlan 35 m2 területű részére vonatkozóan bérleti szerződést köt a DIGI 
Távközlési és Szolgáltató Kft-vel. A bérleti díjat 1.000 e Ft+ÁFA/év összegben határoz-
za meg, melyet minden év január 1-jén a KSH által közzé tett fogyasztói árindex mérté-
kével növel.  
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú Bérleti 

szerződés aláírására.  
 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
24/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft. által a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
(84/100 tulajdoni hányad) Víztorony (Dózsa György u., 1038/2 hrsz.) ingatlanra telepí-
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teni kívánt nyilvános mobilcellás rádiótelefon használathoz szükséges távközlési állo-
más kialakításával kapcsolatosan megküldésre került rendezési tervekkel egyetért és el-
fogadja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú nyilatkozat alá-
írására. 
 
Határidő: nyilatkozat aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
25/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 24 
db térfigyelő kamera működtetéséhez szükséges távközlési hálózat biztosítására az 
Oros-Com Kft.-vel (5900 Orosháza, Nagyatádi utca 43.) a határozat melléklete szerinti 
tartalommal szolgáltatási szerződést köt. 
A 2018. évi szolgáltatási díj összegét maximum bruttó 438.912 Ft-ot 2018. évi költség-
vetésében tervezi.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: együttműködési megállapodás aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
26/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 24 
db térfigyelő kamera üzemeltetésére a Medgyes Security Kft-vel (5667 Pusztaottlaka, 
Szabadság u. 7. ) a határozat melléklete szerinti tartalommal rendszer-felügyeleti szol-
gáltatási szerződést köt. 
A 2018. évi szolgáltatási díj összegét, 144.000 Ft+ ÁFA összeget a 2018. évi költségve-
tésében tervezi.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a rendszer-felügyeleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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27/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évben 
megvalósítandó közfoglalkoztatási járási startmunka programok kérelmeinek 
benyújtását támogatja, továbbá pozitív elbírálás esetén biztosítja a szükséges önerőt.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásával 
kapcsolatos feladatok ellátásával. 
 
A programok működtetéséhez szükséges legfeljebb 1.118.515. Ft önerő kerüljön 
betervezésre a 2018. évi költségvetésbe.  
 
A pályázatok benyújtását követően készüljön részletes tájékoztató a Képviselő-testület 
számára. 
 
Határidő: pályázat benyújtására: értelem szerint, tájékoztatásra: pályázatok benyújtását 
követően  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
28/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Strandfürdő 2018. évi szakmai működéséről készült tájékoztatást elfogadja, azonban azt 
szükségesnek tartja átdolgozni a testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően a február 
6-i intézményi egyeztető tárgyalásra.  
 
Felkéri a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a fürdő és kemping idő-
ben történő megnyitásához szükséges előkészületek és intézkedések fokozott figyelem-
mel kisérésére, elvégzésére. 
 
A fürdő hosszú távú fejlesztési és üzemeltetési elképzeléseinek kidolgozására a megfe-
lelő ismeretekkel rendelkező szakértő bevonását szükségesnek tartja. A szakember köz-
reműködésének formájáról és költségéről készüljön előterjesztés legkésőbb a testület 
júniusi ülésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, 
             Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
29/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Kalocsa 
Róza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, hogy a megüresedett szakmai vezetői álláshelyet, 
strandfürdő fürdővezetői munkakörbe meghirdesse, azt jelentkező esetén 2018. február 
15-től betöltse. 
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Határidő: értelem szerint  
Felelős: Jankó Erzsébet  
                ügyvezető 
 
  
30/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1)-(1a) bekezdése alapján eljárva egyetért a 
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatko-
zásában a Békéscsabai Járási Hivatal által a 2018/2019. tanévre meghatározott felvételi 
körzethatárral. 
 
Határidő: Békéscsabai Járási hivatal értesítésére: 2018. február 15. 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
31/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat:  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Kft. 
2018. évi saját bevételek növelése érdekében készített intézkedési tervét általánosnak 
tartja, ezért azt visszaadja.  
 
Az Intézkedési Terv a február 6-i egyeztető tárgyalásra kerüljön átdolgozásra, határ-
időkkel, felelősökkel megjelölve, s tartalmazza azt is, hogy mekkora összegű megtakarí-
tásra számít az adott tevékenységből. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Jankó Erzsébet 
                ügyvezető 
 
32/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat:  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft. 2018. évi a saját bevételek növelése érdekében készített intéz-
kedési tervét általánosnak tartja, ezért azt visszaadja.  
 
Az Intézkedési Terv a február 6-i egyeztető tárgyalásra kerüljön átdolgozásra, határ-
időkkel, felelősökkel megjelölve, s tartalmazza azt is, hogy mekkora összegű megtakarí-
tásra számít az adott tevékenységből. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Pap Csaba  
              ügyvezető   
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33/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat:  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Ka-
locsa Róza Nonprofit Kft. és a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár összevonásának lehe-
tőségéről az esetleges gazdasági, szakmai előnyök vizsgálatával készüljön előterjesztés 
a májusi soros ülésre.  
 
Határidő: májusi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
34/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Mezőkovácsháza, belterület 51/1 hrsz. alatt felvett „strandfürdő” jelölésű, 1 hektár 7279 
m2 alapterületű és a Mezőkovácsháza belterület 2417 hrsz. alatt felvett „kivett úttörőtá-
bor” jelölésű, 9435 m2 alapterületű, kempingként hasznosított ingatlanra vonatkozóan 
határozatlan időtartamra a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a határozat mel-
léklete szerinti tartalommal Bérleti szerződést köt.  
A bérleti díj összegét évi 60.000 Ft +Áfa  összegben állapítja meg. 
  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: szerződések aláírására: 2018. január 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
             Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
  
35/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a strandfürdő és kem-
ping üzemeltetése céljából a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a határozat 
melléklete szerinti tartalommal Feladat-ellátási szerződést köt.  
  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: szerződések aláírására január 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
             Jankó Erzsébet Ügyvezető 
 

 
36/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy gazdasági társaságának, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-nek 
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az eredményesség megőrzése érdekében 1.500e Ft működési célú átadott pénzeszközt 
biztosít. A Kft.-nek a fenti összeget a 2017. évi Üzleti tervében szerepeltetnie kell. 
Az 1.500e Ft átadott pénzeszköz fedezetét az önkormányzatnál a rendkívüli önkor-
mányzati támogatás képezi. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
     
37/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával hoz-
zájárulását adja a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban a meglévő álláshelyek 0,75 
álláshellyel történő határozott időtartamra történő növeléséhez, és annak 2018. február 
01. napjától 2018. június 30. napjáig való betöltéséhez. 
A foglalkoztatás fedezetét a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnál a 2018. évi költ-
ségvetésben tervezni kell. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
     
38/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő- testülete hozzájárul a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban 2018. július 01. napjától a nyugállományba 
vonulás miatt megüresedett álláshely betöltéséhez.  

A foglalkoztatás fedezetét a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnál a 2018. évi költ-
ségvetésben tervezni kell. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
39/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II. 19.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (3) 
bekezdése alapján az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság Elnökének 
kezdeményezése alapján Dr. Fritz Izabella képviselő bizottsági tagságát 2018. március 
1. napjától meg kívánja szüntetni, s helyére Kálmán András önkormányzati képviselőt 
kívánja megválasztani.  
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Felkéri a Jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a következő 
soros képviselő-testületi ülésre készítse elő.  
   
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit  
                     jegyző 
 
 
40/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fehér Irén és Szarvas 
Anetta Irén 5800 Mezőkovácsháza, Vásárhelyi u. 25. szám alatti lakóingatlan megvétel-
re történő ajánlattételével forráshiány miatt nem kíván élni. 
  
Határidő: a kérelmező tájékoztatására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
41/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a tulaj-
donát képező, mezőkovácsházi 2429/3 hrsz.-ú ingatlan, Ipari terület épületeinek önálló 
ingatlanná alakítását kezdeményezi.  
 
A bejegyzésre alkalmas okirat elkészítésére felkéri Dr. Bagdi László ügyvéd urat. 
 
A műszaki leírás elkészítésével megbízza a legjobb ajánlatot adó szakértőt. A műszaki 
leírás elkészítésére maximum 300.000.-Ft+ÁFA fedezetet biztosít a 2018. évi költségve-
tésében.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester 
 
 
42/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a tulaj-
donát képező, mezőkovácsházi 2429/3 hrsz.-ú ingatlant, Ipari területet saját tulajdonú 
gazdasági társasága, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. útján vagyonkezelés 
keretében kívánja hasznosítani. A vagyonkezelői díjat 1.000.000 Ft.+Áfa/év összegben 
állapítja meg. 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a vagyonkezelői szerződés terve-
zetét legkésőbb a februári soros ülésre terjessze elő. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
43/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 179/2017. (IV. 27.) 
sz. kt határozatát visszavonja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
44/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Tor-
na Egylet által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott be /SPF-16618/2017MLSZ 
ügyiratszámú támogató határozata alapján megvalósítandó pályázathoz az önerőt 
1.680.613 Ft-ot fejlesztési célú átadott pénzeszközként biztosítja. 
 
Ugyanezen pályázat Utánpótlás nevelés feladatainak ellátása megvalósításához az ön-
erőt 181.635 Ft-ot működési célú átadott pénzeszközként biztosítja. 
Az átadott pénzeszközök összegét a 2018. évi költségvetésbe be kell tervezni. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
 
45/2018. (I. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a Vis Medica Kft., mint az Önkormányzat tulajdonában álló Járóbeteg Szakellátóban 
egészségügyi ellátási szerződés alapján járóbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató, 4 
audiológiai szakorvosi óraszámra többletkapacitás iránti pályázatot nyújtson be az ille-
tékes szerv felé.  
 
Felhatalmazza a polgármester a pályázathoz szükséges nyilatkozat és az ellenjegyzés 
megtételére 
 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Varga Gusztáv  
             polgármester 
 


