
A Képviselő-testület 2018. április 26-i ülésén hozott határozatai 

 
131/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
- az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, 
- a MikroVoks meghibásodott kijelző táblája, 
- a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, 2018. évi üzleti terve, 
- a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és 

a programjainak támogatására (KAB-KEF-18-A/B) pályázat 
 
tárgyában készült előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.   
    
 
132/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 26-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 történt 

fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megalkotása, a pénzmaradvány 

elfogadása 
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
3.) Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 
 Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
4.) Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és gyermekek napközbeni ellátásainak 

éves átfogó értékelése 
 Előadó: Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke, Kovalik Angéla 

intézményvezető, 
   Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető,  
   Schultzné Lipták Barbara bölcsődevezető 
 
5.) A Kalocsa Róza Kft. egyszerűsített éves beszámolójának és a Településgazdálkodási Kft. 

éves beszámolójának elfogadása 
 Előadók: ügyvezetők 
 
6.) A Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott feladatok ellátásáról 
 Előadó: Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
7.) Az ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálata  
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 



8.) Előterjesztések 
 

   
133/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2018. (II. 28.), 76/2018. 
(II. 28.), 77/2018. (II. 28.), 80/2018. (II. 28.), 81/2018. (II. 28.) 82/2018. (II. 28.), 96/2018. 
(III. 22.), 103/2018. (III. 22.), 107/2018. (III. 22.), 12/2018. (III. 22.), 113/2018. (III. 22.), 
114/2018. (III. 22.), 115/2018. (III. 22.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, a polgármester és 
alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről valamint a testületi és bizottsági üléseken 
elhangzott bejelentésekre adott válaszokról szóló beszámolókat elfogadja.  
 
 
134/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton megköszöni és 
elismeri Kiss Ilona főmunkatárs 40 éven keresztül végzett elkötelezett, lelkiismeretes 
köztisztviselői munkáját. 
A nyugdíjas évekhez jó egészséget, nyugodt életet kíván. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
135/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Borostyán 
Strandfürdő és Kemping üzleti vállalkozásába adását.  
 
Felhatalmazza a polgármestert és Csepreghy Elemér alpolgármestert, hogy Halápi Imrével 
további egyeztető tárgyalásokat folytasson a létesítmény hasznosításáról.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
136/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Hegedűs Béla 
erdészt az erdészeti terv elkészítésével, erre bruttó 217.696,- forint munkadíjat és a járulékok 
összegére 41.145,- biztosít melyre a környezetvédelmi alap, nyújt fedezetet. 
 
Az önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek: Sütő Lajos főkertész és Sóki 
Zoltán műszaki irodavezető.  
 
A megbízási szerződés megkötésével, megbízza a polgármestert. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 



 
137/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázatra, 

ezen belül a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

alcéljára, azon belül is az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi 

ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása kiírásra.  

 
A pályázat keretében a "Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38. sz. alatti Védőnői Szolgálat 

épületének felújítása" megnevezésű pályázat benyújtásáról dönt.  
 
A pályázat összköltségvetése 29.920.000.- forint, melyből 85 %-os támogatási intenzitás 
mellett 25.432.000.- forint az igényelt támogatás. A program lebonyolításához szükséges 
4.488.000.- forint önerőt a Képviselő-testület a fejlesztési célú hitelből biztosítja.  
 
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére felkéri a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulást. A pályázat elkészítésére 50 eFt-ot biztosít az általános célú tartalék nyújt.  
 
A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
138/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
kiírt „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 
biztosítására, és a programjainak támogatására” című, KAB-KEF-18-A/B pályázatnak 
„B” kategóriájában megfogalmazott célok támogatására 500.000.-Ft pályázati összegre. 
Vállalja a 10 % kötelező önrész biztosítását és a pályázati díj megfizetését az általános célú 
tartalék terhére. 
 
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére felkéri a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulást. A pályázat elkészítésére 20 eFt-ot biztosít az általános célú tartalék nyújt.  
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. április 30. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
  
139/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 
maradványát 319.703.275,- Ft összeggel hagyja jóvá.  
 
A Képviselő-testület az intézmények 2017. évi maradványát az intézmények beszámolójában 
lévő feladatok megvalósítására az alábbiak szerint hagyja jóvá: alaptevékenység 



kötelezettséggel terhel maradványa 316.657.394,- Ft, az intézmények szabad, feladattal nem 
terhelt maradványa 3.045.881,-Ft. 
 
1./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának maradványa: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának alaptevékenységéből származó maradványa a 
beszámolás időszakban 306.329.171 Ft, mely összeg teljes egészében kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány. A maradvány felhasználását az alábbi táblázat mutatja be: 

Adatok Ft-ban 

Megnevezés Személyi j. Munkaad
ói jár. 

dologi Felhalmozá
s 

Finanszíroz
ási 

műveletek 

Össz. 

közmunkaprog
ram 

38.412.458     38.412.458 

Közműfejleszt
és 

   3.797.000  3.797.000 

ÁHT-n belüli 
megelőlegezés 
visszafizetése 

    15.859.713 15.859.713 

Pályázatok 41.883.000 8.061.000 34.400.000 163.916.000  248.260.000 
Összesen: 80.295.458 8.061.000 34.400.000 167.713.000 15.859.713 306.329.171 
 

2./ A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének 2017. évi maradványa  
 
A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének maradványa a beszámolás 
időszakában 760.097 Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
A maradvány felhasználását az alábbi táblázat mutatja be: 
 

Adatok Ft-ban 

Megnevezés Személyi j. Munkaad
ói jár. 

dologi Össz. 

szállítói 
tartozások 

  760.097 760.097 

Összesen:   760.097 760.097 
 
3./ A Humán Szolgáltató Központ alaptevékenység maradványának elfogadása az 
alábbiak szerint: 
 

Az intézmény 2017. évi működési célú maradványa 12.079.414 Ft. Az összegből 

kötelezettséggel terhelt maradvány 9.568.126 Ft. Ez az összeg tartalmazza az OEP 576.522 

Ft maradványát is. 

 

A pénzmaradvány teljes összege tervezésre került a 2018. évi költségvetésben. 

 

 

megnevezés 
 

Személyi j. Munkaadói dologi Összesen 

OEP          259 863             75 779            240 880        576 522 
TOP-5.2.1-15 pályázat         8 991 604      8 991 604 



kötelezettséggel terhelt 

összesen 
        259 863             75 779         9 232 484      9 568 126 

szabad maradvány      2 511 288   2 511 288   
Pénzmaradvány összesen          259 863                  75 779      11 743 772    12 079 414 

 

4./ A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alaptevékenység maradványának elfogadása az 
alábbiak szerint: 

Pénzmaradványa az intézménynek a beszámolás időszakában 367.644 Ft lett, mely 
teljes egészében szabad maradvány. A pénzmaradvány tervezésre került a 2018. évi 
költségvetésben, dologi kiadásokra használható fel. 
 
5./ A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár alaptevékenység maradványának elfogadása az 
alábbiak szerint: 
 
A Könyvtár 2017. évi pénzmaradványának összege 166.949 Ft, teljes egészében szabad 
maradvány, amely betervezésre került a 2018. évi költségvetésbe, dologi kiadásokra 
használható fel. 

 
Határidő a 2018. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre: a következő költségvetési 
rendelet-módosítás 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
140/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évről szóló éves belső 
ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
141/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti alapellátásai keretében biztosított gyermekjóléti szolgálat és bölcsőde 
személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai munkájának éves átfogó értékeléséről 
készült beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a szakembereknek a beszámolási 
időszakban végzett munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
142/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2017. év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi adatokkal elfogadja: 



- egyező Eszköz-Forrás oldal: 22.419e Ft 
- adózott eredmény:                     565e Ft   

 
Az eredmény felhasználása: Az adózott eredményt a Kft. az eredménytartalékba helyezi, 
közhasznú tevékenységére fordíthatja. Osztalék kifizetés nem lesz. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  

            Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 
143/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft. 2017. év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi adatokkal 
elfogadja: 

- egyező Eszköz-Forrás oldal: 15.479e Ft 
- adózott eredmény:                         28e Ft   
 

A Képviselő-testület az adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről dönt. 
Osztalék kifizetés nem lesz. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
Pap Csaba ügyvezető 
 
 
144/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési 
közszolgáltatónak átadott önkormányzati feladatok ellátásáról szóló szakmai beszámolót 
megtárgyalta, megállapítja, hogy az megfelel a közművelődési megállapodásban foglaltaknak. 
 
A közművelődési feladatokat ellátó Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a szervezet dolgozóinak a városban 
végzett kulturális és közművelődési munkáért. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
145/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pap Csaba, a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője személyi alapbérét 2018. május 1. 
napjától 10%-kal növeli, azaz bruttó 341.000 Ft/hó összegben állapítja meg. A bérnövekmény 
összegével az önkormányzati támogatás mértéke nem emelkedik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  



 
 
146/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jankó Erzsébet, a Kalocsa 
Róza Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője személyi alapbérét 2018. május 1. 
napjától 10%-kal növeli, azaz bruttó 341.000 Ft/hó összegben állapítja meg. A bérnövekmény 
összegével az önkormányzati támogatás mértéke nem emelkedik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
 
147/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borostyán strandfürdő 
szolgáltatási színvonalának emelése érdekében a lubickoló medence vizének fűthetővé 
tételéről dönt. 
A fűtést biztosító hőcserélő berendezésre és annak beszerelésére bruttó 798.195.- forintot 
biztosít fejlesztési célú hitelfelvétel terhére. 
 
A munkálatok megrendelésével és a vállalkozói szerződés aláírásával megbízza a 
polgármestert. 
 
Határidő: kivitelezésre: 2018. május 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
148/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borostyán camping és 
strandfürdő 2018. évi belépőjegy árait a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a fürdő nyitvatartási rendjét az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Az árjegyzék és a nyitvatartási rend közzétételével megbízza az üzemeltető Kalocsa Róza 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 
 
Határidő: nyitásra értelem szerint 
Felelős: Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 
149/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2018. (I. 25.) sz. kt. 
határozatát az alábbiakban módosítja:  
 
A büfé épület felújítását 2018. évben nem tervezi megvalósítani. Az eddig elvégzett 
munkálatokról tételesen el kell számolni a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-vel.  



 
A pénztárhelyiség és a faházbüfé szabványos elektromos ellátása valamint a faházbüfé 
működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges munkálatok elvégzésével megbízza a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-t.  
 
A munkálatok pontos műszaki tartalmának és költségének egyeztetésével megbízza a műszaki 
irodát, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-t és a Mezőkovácsházi Humán 
Szolgáltató Központot. Az eddig elvégzett és fentiek szerint még elvégzendő munkálatok 
költségére a fedeztet továbbra is biztosítja azzal, hogy a munkálatok elvégzéséről és a 
megtakarítás mértékéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A munkálatok elvégzésének 
határideje 2018. május 31.  
 
A határozat módosításokkal nem érintett része változatlan tartalommal érvényben marad. 
 
Határidő: munkálatok elvégzésének határideje: 2018. május 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   
 
150/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Hunyadi 
János Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
intézményvezetői pályázata tárgyában készült „Z” jelű előterjesztést a Képviselő-testület jelen 
ülése napirendjére vette.  
 
 
151/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztere Békéscsabai Tankerületi Központ által a Békés Megyei Hunyadi János 
Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményvezetői 
állása betöltésére kiírt pályázatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján 
véleményezte.  
Az önkormányzatnak az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos véleménye kialakításához 
minden szükséges információ rendelkezésére állt.  
A véleménye kialakítására 30 nap biztosítva volt. 
 
A Képviselő-testület támogatja Havancsák Piroska 5800 Mezőkovácsháza Bem u. 1/a. sz. 
alatti lakos pályázatát és javasolja a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, 
Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményvezetői állásának 
betöltésére.  
 
Határidő: az Előkészítő Bizottság értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
 
 
 
 
 



152/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli hó eltakarítási 
munkálatokra, és síkosság mentesítésre túlóra címén 593 eFt személyi juttatást, és 125 eFt 
munkaadói járulékot biztosít.  
 
A személyi juttatások és munkaadói járulékok fedezetét a meglévő dologi kiadások nyújtják. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
153/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a téli hó 
eltakarítási munkálatokra, és síkosság mentesítésre 60 eFt működési célú átadott pénzeszközt 
biztosít a meglévő dologi kiadások terhére a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
részére.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
154/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft. 2018. évi Módosított Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Pap Csaba ügyvezető 
 
 
155/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról dönt, 
hogy gazdasági társaságának, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-nek 2.000e Ft 
működési célú átadott pénzeszközt biztosít. A Kft-nek a fenti támogatási összeget a 2018. 
évi Üzleti tervében szerepeltetnie kell. 
 
A 2.000e Ft működési célú átadott pénzeszköz fedezetét az önkormányzatnál az általános 
célú tartalék képezi. 
 
A júniusi soros ülésre felül kell vizsgálni a hasznosulását. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
 



156/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Fáy utcai” játszótér 
felújításáról és eszközbeszerzésről dönt, melyre bruttó 3.000.000- Ft összeget biztosít a 
fejlesztési hitelfelvétel terhére.  
 
A munkálatok elvégzésével megbízza a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-t.  
 
A munkálatok és az eszközök megrendelésével megbízza a polgármestert. 
 
Határidő: kivitelezésre: 2018. augusztus 13. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
157/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Torna 
Egylet elnöke, Pléli Zsolt által benyújtott kérelmét támogatja, és a sportpálya elektromos 
hálózat bővítéséről dönt.  
 
Megbízza Fábián János egyéni vállalkozót a munkálatok elvégzésével, amelyre bruttó 
388.106,- forintot biztosít a fejlesztési célú hitelfelvétel terhére. 
 
A munkálatok megrendelésével megbízza a polgármestert. 
 
Határidő: kivitelezésre: 2018. július 31.  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
158/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pócsikné Vágási Ágnes 
fogászati asszisztens illetményét a Kjt. szerinti besorolás alapján 180.500.- forint, azaz 
egyszáznyolvanezerötszáz forint garantált illetmény és 19.500.- forint, azaz 
tizenkilencezerötszáz forint illetménykiegészítésben állapítja meg 2018. március 01. napjától.  
 
Az illetménykiegészítés a 2018-as költségvetési évben 175.500.- forint bér és 34.223.- forint 
szociális hozzájárulási adó többletet jelent, melyre fedezetet az önkormányzatok kiegészítő 
működési támogatása nyújt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
159/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyertes TAO pályázat esetén, 
a Mezőkovácsházi Torna Egylet által történő megvalósításához 30 % sajáterőt biztosít, 
maximum 2.520.000 Ft erejéig, tárgyi eszköz beszerzés, és utánpótlás nevelésre, fejlesztési 
célú hitelfelvétel terhére. 



 
A támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
160/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Torna 
Egylet részére, a TAO pályázat keretében megvalósítandó műfüves pálya kialakításához, 
nyertes pályázat esetén 30%, legfeljebb 6.174.000,-Ft összegű önerőt biztosít fejlesztési hitel 
terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a támogatási szerződés aláírására és a véglegesen átadott pénzeszköz kérelmező 
részére történő átadására: 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
161/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BAGDI Ügyvédi Irodával 
jogi képviselet tárgyában kötött megállapodás módosítását a határozat melléklete szerint 
fogadja el. A megbízási díj összege 2018. május 01-től 200.000 Ft + 27 % ÁFA.  
Az 508.000 Ft dologi kiadásra az általános célú tartalék nyújt fedezetet. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
162/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kalocsa 
Róza Közhasznú Nonprofit Kft által üzemeltett Borostyán Camping és Strandfürdőn 2 fő 
karbantartó foglalkoztatásához, 6 havi határozott időtartamra 2018. május 1-től.  
 
A foglalkoztatás bérköltségének és járulékainak fedezetét a betöltetlen álláshelyen keletkező 
bérmegtakarítás adja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
 
163/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és tudomásul veszi, 
hogy a Mezőkovácsházi Tehetségsegítő Tanács által benyújtott NTPSZ-HTTSZ-18 kódszámú 
pályázatban Mezőkovácsháza Város Önkormányzata kötelezettségvállalóként megjelenik. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
164/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és tudomásul veszi, 
hogy a Dél-békési Tehetségsegítő Tanács által benyújtott NTPSZ-HTTSZ-18 kódszámú 
pályázatban Mezőkovácsháza Város Önkormányzata kötelezettségvállalóként megjelenik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
165/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a 2017. évi 
beszámoló 1.412.503 e Ft egyező eszköz-forrás főösszeggel, és a 231.768 e Ft összegű 
adózott eredménnyel, valamint a 2017. évről készült beszámoló részét képező kiegészítő 
melléklettel és üzleti jelentéssel együtt történő taggyűlés általi elfogadását.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. Taggyűlésén ezen álláspontot képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
166/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a Taggyűlésnek, 
hogy a Társaság 2018. évi Üzleti terve 2.385.807 e Ft bevételi, 2.377.571 e Ft kiadási 
főösszeggel, 8.236 e Ft tervezett adózás előtti eredmény összeggel elfogadásra kerüljön.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
167/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a Taggyűlésnek, 
hogy a Kft. 2018. évre vonatkozó beruházási terve elfogadásra kerüljön.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 



Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
168/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a Taggyűlésnek, 
hogy a Daróczi László ügyvezető és általános igazgató 2017. évi célfeladatainak előzetes 
értékeléséről készített tájékoztatót fogadja el.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
169/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a Taggyűlésnek, 
hogy a Kft. ügyvezető igazgatójának a 2018. évben a meghatározott célfeladatok teljesítését 
követően 4 havi juttatásnak megfelelő jutalom kerüljön megállapításra.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
170/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a Taggyűlésnek, 
hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és Újkígyós Város Önkormányzata között megkötött 
bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. melléklet határozatban szereplő szöveggel történő 
módosításhoz járuljon hozzá.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
171/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a Taggyűlésnek, 
hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és Kondoros Város Önkormányzata között megkötött 
bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. melléklet határozatban szereplő szöveggel történő 
módosításhoz járuljon hozzá.  



 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
172/2018. (IV. 26.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag felhatalmazza a költségvetési irodavezetőt, 
hogy az ivóvíz ágazaton keletkező veszteség bepótlásával kapcsolatos egyeztetést a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft. pénzügyi munkatársaival folytassa le 2018. május 9-ig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 


