
A Képviselő-testület 2018. március 22-i ülésén hozott határozatai 

 
   

   
87/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítása, 
- az Alkotmány u. 48. sz. alatti ingatlan területén kialakítandó népkonyhai szolgáltatás 
kialakításának feltételeihez szükséges intézkedések, 
- álláshelyek betöltése, 
- a házi segítségnyújtás, és az idősek nappali ellátása tevékenységek működtetésének 
átadása,  
- rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó igény benyújtása tár-
gyában készült 
előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.   
 
    
88/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. március 22-i 
soros, 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 tör-
tént fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) A működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti feladatellátás és pénzeszközök 
felhasználásának értékelése az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének 
beszámolója alapján  
Előadó: Mentőszervezet főorvosa 
  
3.) Az Önkormányzat Gazdasági Programjának időarányos teljesülése  
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
4.) Önkormányzati kitüntetési javaslatok elbírálása 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
5.) Egészségfejlesztési Iroda féléves beszámolója tevékenységéről 
Előadók: EFI iroda munkatársai 
 
6.) Előterjesztések 
 
 
 
   



89/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2018. (I. 25.) sz. 
kt. határozatok végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti 
tevékenységéről valamint a bizottsági üléseken elhangzott bejelentésekre adott 
válaszokról szóló beszámolókat elfogadja.  
  
  
90/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Orvosi 
Ügyeleti Szolgálat feladatellátásáról és a pénzeszközök felhasználásáról szóló éves 
beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot ellátó szakembereknek az 
ügyeleti szolgálatban való elismerésre méltó feladatellátásért, valamint az Országos 
Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetnek a hatékonyabb munkavégzés 
érdekében kifejtett együttműködésért.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
91/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 2018. 
júniusi soros Képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés az orvosi ügyeleten 
dolgozó szakápolók óradíj emelése iránti kérelme tárgyában. 
 
Határidő: júniusi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
92/2018. (III. 22.) 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  
 
  
93/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint fenntartó, a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, mint engedélyes, intézményén keresztül 
egyéb főzőhelyként nyújtott szociális étkeztetés megnevezést az engedélyes működési 
engedélyében módosítani kívánja, az alábbiak szerint: 3.1.3.3. szociális étkeztetés: 



egyéb főzőhely megnevezést 3.1.3.3. szociális étkeztetés: szociális konyha megnevezés-
re. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a működési engedély módosításának mielőbbi megtételé-
re.   
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
 
94/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "A Deák Ferenc utca 

burkolat felújítása Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházás megvalósítására 
irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
 
A Dr. Géczi József felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített aján-
lattételi felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az alábbi szervezetek ajánlattételre 
történő felhívásáról dönt: 
1. Galéria Invest Kft. 5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. 
info@galeriainvest.hu  
2. SWIETELSKY Magyarország Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. 
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46. karakas.jozsef@swietwlsky.hu 
3. Centering Alfa Kft. 4025 Debrecen, Arany János u. 56. 
viragistvan63@gmail.com 
4. Forgút Kft. 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 38. 
info@forgut.hu  
5. Malkócs Plusz Kft. 5741 Kétegyháza, Rákóczi u. 79. 
malkocspluszkft@gmail.com 
 
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megküldésére: a közbeszerzési 
dokumentumok összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, nyilatkozatok, do-
kumentumok beszerzését, rendelkezésre állását követően haladéktalanul 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
95/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mezőkovácsháza 

város közvilágítás korszerűsítése” megnevezésű építési beruházás megvalósítására irá-
nyuló közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
 
A Dr. Géczi József, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített 
ajánlattételi felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az alábbi szervezetek ajánlattételre 
történő felhívásáról dönt: 
 



1. Nodix Trade Zrt. 4034 Debrecen, Knézich K. u. 17. 
info@nodixtrade.hu, nodixtrade@gmail.com 
2. Villjav Kft. 4030 Debrecen, Gizella u. 2. 
villjav@villjav.hu 
3. Mezei-Vill Kft. 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. 
mezeijo@externet.hu 
4. Technopower Műszaki Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2120 Dunakeszi, 
Kálmán utca 63. 
Iroda: 2120 Dunakeszi, Vajda János utca 10. I/2. 
csizmadia.peter@technopower.hu 
5. Szatmárvill Kft. 4700 Mátészalka, Dózsa Gy. u. 175. 
szatmarvill@szvill.t-online.hu 
 
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megküldésére: a közbeszerzési 
dokumentumok összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, nyilatkozatok, do-
kumentumok beszerzését, rendelkezésre állását követően haladéktalanul 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
96/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békéscsabai Tankerü-
leti Központ által fenntartott Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakgimnázi-
um, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium átszervezését mint tulajdonos önkor-
mányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján véleményezte. 
Az önkormányzatnak az átszervezéssel kapcsolatos véleménye kialakításához minden 
szükséges információ rendelkezésére állt.  
 
A véleménye kialakítására legalább 15 nap biztosítva volt. 
 
A Képviselő-testület egyetért a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakgimná-
zium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium alapfeladatainak az alábbi feladatokkal 
történő csökkentésével: szakgimnáziumi és szakközépiskolai feladat. A Képviselő-
testület egyetért a köznevelési intézmény nevének Békés Megyei Hunyadi János Gimná-
zium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium elnevezésre történő változásával.  
 
Határidő: Békéscsabai Tankerületi Központ értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester  
 
 
97/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Konyhán 
étkező vendégétkezők és kedvezményes étkezők térítési díját 2018. május 01. napjától 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kedvezményes (önkormányzat és intézményei valamint a településen közfeladatot ellátó 
dolgozók) étkeztetést igénybevevők:  



270,- Ft/adag nyersanyag költség + 70 % rezsi költség = 460,- Ft/adag + áfa  
Leves nélküli étkezésnél: 215,- Ft/adag nyersanyag költség + 70% rezsi +áfa= 370,- 
Ft/adag + áfa 
 
Vendég étkezők:  
270,- Ft /adag nyersanyag költség + 80% rezsi költség = 490,- Ft/adag + áfa  
Leves nélküli étkezésnél 215,- Ft/adag nyersanyag költség + 80% rezsi +áfa= 390,- 
Ft/adag+áfa 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
             Kovalik Angéla intézményvezető HSZK 
 
  
98/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határoz a település kö-
telező feladatai közé tartozó házi segítségnyújtás (személyi gondozásban ellátható sze-
mélyek száma 72 fő) és az idős személyek nappali ellátása (ellátható személyek száma 
30 fő) szociális ellátások biztosításának a Humán Szolgáltató Központtal (5742 Elek, 
Gyulai út 18.) való ellátási szerződés keretében történő megvalósításának szándékáról, 
melynek megkötésének feltétele az egyházi fenntartó finanszírozási rendszerbe történő 
nevezett szolgáltatásokra vonatkozó kapacitás befogadási kérelemének pozitív elbírálá-
sa. Ennek értelmében kinyilatkoztatja a szolgáltatások befogadására vonatkozó támoga-
tását, együttesen kérelmezve azt a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős minisztertől. Nyilatkozik, hogy a szolgáltatások átadása kap-
csán használatba adja a meglévő, jelenleg is a szolgáltatás biztosítására rendelkezésre 
álló tárgyi eszközöket. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
99/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat Gaz-
dasági Programjának időarányos teljesüléséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és 
elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
100/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottságát, hogy az áprilisi ülésén tárgyalja meg  
- a gyermekmedence fűtési lehetőségének kialakítását, 
- a Fáy utcai játszótér fejlesztési lehetőségét, valamint 
- az üveghulladék szelektív gyűjtésének lehetőségét.  



 
A Bizottság májusi ülésén a járdák állapotának felmérése után, azok felújítási ütemezé-
sét készítse el és tárgyalja meg.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
  
101/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségfejlesztési 
Iroda tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot ellátó szakembereknek el-
végzett munkájukért.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
  
102/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy az 
Egészségfejlesztési Iroda kiadványai a járás lakosságának nagyobb részét érintő rendez-
vényeken, nemcsak Mezőkovácsházán, hanem máshol is (Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba Maraton, Kovácsházi Napok) kerüljenek terjesztésre.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
103/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 
Maros-zóna Eurórégió Társulás 2017. december 31. napjával történő megszüntetéséhez, 
a Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felhatalmazza Marjai János Györgyöt, Battonya Város polgármesterét a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. április 15. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
 
 



104/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét 
az alábbiak szerint módosítja: 
A júniusi soros ülés napirendjéről a „A Polgármester és a bizottsági elnökök féléves be-

számolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az ön-

kormányzati társulásokban végzett tevékenységről” napirendi pontot törli. 
 
A decemberi soros ülés 3. napirendi pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„A Polgármester, tanácsnok és a bizottsági elnökök éves beszámolója az átruházott ha-

táskörök gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati társulásban 

végzett tevékenységről”című előterjesztést napirendre veszi.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
105/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a tulaj-
donát képező, mezőkovácsházi 2429/3 hrsz.-ú ingatlan, Ipari terület felépítményeit tár-
sasházzá nyilváníttatja.  
 
A létesítő okirat elkészítésére felkéri Dr. Bagdi László ügyvéd urat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
106/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a tulaj-
donát képező, mezőkovácsházi 2429/3 hrsz.-ú ingatlan, Ipari terület vonatkozásában, 
saját tulajdonú gazdasági társaságával, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-
vel vagyonkezelési szerződést kíván kötni 2018. április 01. napjától határozatlan időtar-
tamra. A vagyonkezelői díj összegét 2018. évben 1.000.000 Ft+ÁFA/év összegben, 
2019. évtől kezdődően a vagyonkezelésbe adott vagyon hasznosításából származó bevé-
tele 50%-a, de legalább 1.000.000.Ft.+ÁFA/év összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tar-
talmú vagyonkezelői szerződés aláírásával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
107/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási és Szolgáltató Kft. a vagyonkezelői 



változásokra tekintettel az üzleti tervének módosítását terjessze be az áprilisi soros 
testületi ülésre. 
 
Határidő: áprilisi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
108/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5800 
Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6. számú ingatlannak a Békéscsabai Tankerületi Köz-
pont részére vagyonkezelésbe adott ingatlanrész közös költségeinek viseléséről a hatá-
rozat melléklete szerinti Együttműködési Megállapodást köti. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
109/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a tulaj-
donát képező 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6. számú ingatlan fűtéskorszerűsíté-
sére vonatkozóan készüljön előerjesztés a májusi soros testületi ülésre, kerüljenek ár-
ajánlatok is bekérésre.  
 
Határidő: májusi ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
110/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-BS1-
2016-00019 kódszámú „Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 
Mezőkovácsházán” című pályázat kivitelezésének megvalósításához 2 063 676 Ft + áfa 
összeget biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
111/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-BS1-
2016-00019 kódszámú „Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 
Mezőkovácsházán” című pályázat közbeszerzési eljárásának ismeretében a legkedve-



zőbb ajánlatban illetve a támogatási szerződésben szereplő beruházási költség különbö-
zete, többletköltség támogatására 2.063.676 Ft+Áfa összegben többlet támogatási igényt 
kíván benyújtani az illetékes szerve felé. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
112/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási megál-
lapodást köt a Humán Szolgáltató Központtal (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út. 
37.) Szociális étkeztetés, ezen belül népkonyhai szolgáltatások feladat ellátása céljából, 
a határozat melléklete szerinti feladat-ellátási megállapodásban szereplő tartalommal. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
113/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5800 
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 48. számú ingatlannak 117,6 m2 területű részét a Hu-
mán Szolgáltató Központ részére térítésmentesen használatba adja, 2018. 04. 01-
napjától határozatlan időre, népkonyhai szolgáltatás kialakításának céljából, a határozat 
melléklete szerinti Ingatlan-használati Szerződésben szereplő tartalommal. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan-használati szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
  
114/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az álláshelyek betöltése 
tárgyában készült előterjesztést levette napirendjéről azzal, hogy többoldalú egyeztetés 
lefolytatását követően készüljön ismét előterjesztés a Képviselő-testület áprilisi soros 
ülésére. 
 
Határidő: áprilisi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
  



115/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Ma-
gyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú 
melléklet I. 10. pont alapján támogatási igényt nyújt be a rendkívüli támogatás igénylé-
sére. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény benyújtására, valamint nyertesség 
esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, támogatási szer-
ződés aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: pályázat benyújtására: 2018. április 30. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
116/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. március 22-i 
soros, zárt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
  
1.) Önkormányzati kitüntetési javaslatok elbírálása 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) Előterjesztések   
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
   
117/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Mezőkovácsháza Vá-
ros Szolgálatáért” kitüntetést adományoz Németh Gyuláné pedagógus részére elhiva-
tottsága, példaértékű nevelőmunkája elismerésül. 
 
Átadás napja: 2018. évi Pedagógus napi rendezvény  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adományozással összefüggő feladatokat 
végezze el. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
118/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Mezőkovácsháza Vá-
ros Szolgálatáért” kitüntetést adományoz Gyurkó Mátyás mentőtiszt részére a sürgős-
ségi betegellátás területén végzett több évtizedes magas színvonalú, felelősségteljes 
szakmai munkája elismeréséül.  



     
Átadás napja: 2018. évi Semmelweis napi ünnepség 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adományozással összefüggő feladatokat 
végezze el. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
119/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Mezőkovácsháza Vá-
ros Szolgálatáért” kitüntetést adományoz Vígh Zoltánné asszisztens részére az egész-
ségügy területén végzett elhivatott és lelkiismeretes munkája elismeréséül. 
 
Átadás napja: 2018. évi Semmelweis napi ünnepség 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adományozással összefüggő feladatokat 
végezze el. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
   
120/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Mezőkovácsháza Vá-
ros Szolgálatáért” kitüntetést adományoz Orvosi Ügyelet dolgozói részére a sürgősségi 
ellátás területén nyújtott magas színvonalú szakmai munkájuk elismeréséül. 
 
Átadás napja: 2018. évi Semmelweis napi ünnepség 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adományozással összefüggő feladatokat 
végezze el. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
121/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Mezőkovácsháza Vá-
ros Szolgálatáért” kitüntetést adományoz Takács Erika köztisztviselő részére a köz 
szolgálatában és a köz érdekében kifejtett elhivatott és példaértékű közszolgálati tevé-
kenysége elismeréséül. 
 
Átadás napja: 2018. évi Köztisztviselők napi ünnepség 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adományozással összefüggő feladatokat 
végezze el. 



 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
122/2018. (III. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul Merényi 
László Mezőkovácsháza, Kossuth u. 34. szám alatti lakos szennyvíz-érdekeltségi hozzá-
járulásból fennálló hátralékának 6 havi részletekben történő visszafizetéséhez 2018. áp-
rilis 1. napjától.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
 
 
 
 
 


