
   
A Képviselő-testület 2018. február 28-i ülésén hozott határozataiű 

 

50/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett felhívások, 
- álláshelyek megszüntetése, 
- megváltozott munkaképességű foglalkoztatott bérkiegészítésének jóváhagyása, 
- Támogató Szolgálat biztosítása tárgyában készült szóbeli  
előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.   
 
    
51/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 28-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 Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása 
       Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
  
3.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
4.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 
     Előadók: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
5.) Előterjesztések 
 
   
52/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 
Projektfelügyelet Kft-nek a Területfejlesztési Operatív Programok tervezése és elnyeré-
se érdekében végzett munkájáért.  
 
 
53/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 385/2017. (X. 19.), 
476/2017. (XII. 14.), 12/2018. (I. 25.), 13/2015. (I. 25.), 14/2018. (I. 25.), 15/2018. (I. 
25.), 16/2018. (I. 25.), 17/2018. (I. 25.), 20/2018. (I. 25.), 21/2018. (I. 25.), 23/2018. (I. 
25.), 25/2018. (I. 25.), 26/2018. (I. 25.), 30/2018. (I. 25.), 34/2018. (I. 25.), 35/2018. (I. 
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25.), 39/2018. (I. 25.), 40/2018. (I. 25.), 42/2018. (I. 25.), sz. kt. határozatok 
végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről 
szóló beszámolókat elfogadja.  
 
Kéri a Képviselő-testület, hogy a határozat végrehajtásáról szóló beszámolóknak a 
jövőben legyen része nemcsak a testületi, hanem a bizottsági üléseken elhangzott 
bejelentésekre adott válasz is.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
   
54/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi negatív 
költségvetési különbözet csökkentése érdekében arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében 1 fő fűtő, karbantartó álláshely és annak finanszí-
rozása 2018. június 15-től elvonásra kerül.  
 
Felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedé-
seket.  
   
Határidő:  azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
   
55/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi negatív 
költségvetési különbözet csökkentése érdekében arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központban 1 fő szakács álláshely és annak finanszírozása 2018. 
május 15-től elvonásra kerül.  
 
Felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedé-
seket.  
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
   
56/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft-nél 1 fő számviteli adminisztrá-
tor álláshelyet megszüntet 2018. március 15-től.  
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Felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket.  
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
  
 
57/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2018. (I. 25.) sz. 
kt. határozatát visszavonja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
58/2018. (II. 28.) 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 02-től az alábbiakban határozza meg: Me-
zőkovácsháza, Végegyháza, Battonya, Kunágota települések. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a feladat ellátásához szükséges megállapodás megkötésé-
re és aláírására Kunágota Község Önkormányzatával.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
 
59/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Módosító Alapító Okiratát a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal fogadja el. 
 
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
 
60/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Módosító Alapító Okiratát a határo-
zat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
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Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
 
61/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Módosító Alapító Okiratát a határozat mellékle-
te szerinti tartalommal fogadja el. 
  
Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
 
62/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási meg-
állapodásának módosítását. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
 
63/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügy-
leteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét, és a saját bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti tartalommal fo-
gadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
64/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Vá-
rosi Könyvtár 2018. évi Cselekvési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
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Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
65/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településgazdálkodá-
si Kft. 2018. évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Pap Csaba ügyvezető 
 
 
66/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Településgaz-
dálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a következő soros testületi ülésre készítse el a Kft. 
2018. évi munkatervét. 
 
Határidő: 2018. márciusi 22.   
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Pap Csaba ügyvezető 
 
 
67/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal elfogadja. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
68/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Jankó Erzsébet ügyvezető 
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69/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat:  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 
által nyújtott lehetőséggel élve a közfoglalkoztatási programok végrehajtásának biztosí-
tására a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-vel 2018. március 1-től - 2019. feb-
ruár 28-ig terjedő határozott időre megállapodást köt a határozat melléklete szerinti tar-
talommal. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Megállapodás aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
                
 
70/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 293/2017. (VII. 31.) 
sz. kt. határozatát visszavonja. 
 
  
71/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat közbe-
szerzésekről szóló Szabályzata alapján Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 
2018. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
  
Az elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet a Közbeszerzési Hatóság által mű-
ködtetett Közbeszerzési Adatbázisban és az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé 
kell tenni. 
 
A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosítási igény 
felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.  
Jelen közbeszerzési tervet legalább 2023. december 31-ig meg kell őrizni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
72/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletei 
szerint elfogadja a vízellátási vagyonelemek 2018 – 2032. évre vonatkozó módosított 15 
éves gördülő fejlesztési tervét, melynek forrása a bérleti díj.  
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Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, hogy a módosított gördülő 
fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra 
nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. A megbízás a 
módosított gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
"Meghatalmazás" aláírására. 
  
Határidő: Kft. tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
   
73/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vis Medica Kft.-nek 
egyszeri, bruttó 300.000.- forint támogatást biztosít az Önkormányzat tulajdonában lé-
vő, üzemeltetésre átadott röntgen berendezés Caresteam PoC360 digitális foszforleme-
zes berendezésének alkatrész cseréjéhez a 2018. évi költségvetésbe betervezett fejleszté-
si célú átadott pénzeszköz terhére, külön támogatási szerződés alapján.  
     
Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
74/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
A Képviselő-testület a 2018. évi országgyűlési képviselő valamint a 2019. évi nemzeti-
ségi, települési önkormányzati választás lebonyolításában közreműködő szavazatszám-
láló bizottságok tagjait és póttagjait a határozat melléklete szerint választja meg.  
 
Határidő: határozat közlésére azonnal 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit  
                   jegyző 
 
 
75/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosházi Kórháznak 
egyszeri, bruttó 100.000.- forint támogatást biztosít a sürgősségi betegellátáshoz szük-
séges eszközök biztosításához 2018. évi költségvetésbe betervezett rendkívüli önkor-
mányzati támogatás terhére külön támogatási szerződés alapján.  
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Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
76/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAREH BÁZIS 
Nonprofit Zrt.-vel (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz.) 2017. március hó 29-
én a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést a jelen hatá-
rozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
77/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 
Bethlen G. u. 101. szám alatti belterületi ingatlan bérleti szerződésének felmondásából 
eredő, Jámbor Józsefet ért anyagi kár vonatkozásában felhatalmazza a Polgármestert a 
41.000 Ft. összegű kár megtérítésére.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
78/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Települési közvilágí-

tási rendszer aktív elemeinek korszerűsítése Mezőkovácsháza településen” megnevezésű 
építési beruházást - a város közvilágítás célú villamos energia költségének hosszú távú 
csökkentése és a közvilágítás aktív elemeinek korszerűsítése miatt - meg kívánja valósí-
tani.  
 
A megvalósításról készült műszaki tanulmány alapján a közbeszerzési eljárás előkészí-
tésének megindításáról dönt. 
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.). 
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A közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 349.250.- Ft összeget biztosít a fejlesztési 
célú hitelkeret terhére. 
  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási szerződés alá-
írására. 
 
Határidő: - szerződéskötésre haladéktalanul 
                - ajánlattételi felhívás előterjesztésére: márciusi ülés 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
79/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és 
egyetért a díszsírhely adományozásával néhai Ürmös Gyula részére.  
 

Határidő: Hoffmann Lászlóné értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
80/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a 
díszsírhely adományozásának rendeletben történő szabályozását, ezért arról dönt, hogy a 
köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2008. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet kerüljön felülvizsgálatra és annak módosítása az áprilisi soros képviselő-
testületi ülésre kerüljön előterjesztésre. 
 
Határidő: 2018. április 26. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
81/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli az Opten 
Informatikai Kft. önkormányzati vállalkozás-figyelés, kapcsolati hálózatmodul szolgál-
tatást maximum bruttó 200.000,- Ft éves díj összegben. A díj fedezeteként az általános 
célú tartalékot jelöli meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megrendelőlap szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
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82/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dél-Békés 
Jövőjéért Szövetség szociálisan rászorult személyek részére alkalmi jelleggel, napi egy-
szeri meleg étkezést biztosító törekvésével és partnerként részt kíván venni a kezdemé-
nyezésben. 
 
Az étkeztetés lebonyolításának helyszínéül felajánlja a Mezőkovácsháza Alkotmány u. 
48. (Mezőkovácsháza 860 hrsz.) szám alatti ingatlanát, melynek szükség esetén aka-
dálymentesítését vállalja. 
 
Határidő: márciusi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
    
83/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER helyi 
akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívások keretében 2. célterület VP6-19.2.1.-
49-12-17 kódszámon a Borostyán Kemping és Strandfürdő eszközbeszerzésére pályázat 
benyújtásáról dönt. 
A pályázat összköltsége 2.200.000 Ft, melynek 10 %-os önerejét, bruttó 220.000 Ft-ot 
biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 
aláírására és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
    
84/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy gazda-
sági társasága, a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. a LEADER helyi akciócsoportok által 
meghirdetett helyi felhívások keretében 2. célterület VP6-19.2.1.-49-12-17 kódszámon a 
Borostyán Kemping és Strandfürdő eszközbeszerzésére pályázatot nyújtson be. 
 
A pályázat összköltsége 2.200.000 Ft, melynek 10 %-os önerejét, bruttó 220.000 Ft-ot 
biztosít átengedett pénzeszközként a fejlesztési célú tartalék terhére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Jankó Erzsébet ügyvezető 
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85/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER helyi ak-
ciócsoportok által meghirdetett helyi felhívások keretében az önkormányzati fejlesztési 
célokhoz kapcsolódó egyéb benyújtott helyi pályázatok önerejére 2.000.000 Ft-ot bizto-
sít a fejlesztési célú tartalék terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodások és a támogatói ok-
iratok aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
86/2018. (II. 28.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul egy fő meg-
változott munkaképességű munkavállaló bérének 47.000 Ft/hó kiegészítéséhez hat hó-
napon keresztül, összesen 282.000 Ft összegben. 
 
A bérkiegészítés fedezetét az általános célú tartalék képezi. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző  
 
 


