
A Képviselő-testület 2018. május 24-i ülésén hozott határozatai 

 
 

173/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Biedermann Viktor 

fogorvos rendelési idő módosítása tárgyában készült előterjesztést a Képviselő-testület jelen 
ülése napirendjére vette.   

 
174/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 24-i soros, 
közmeghallgatással egybekötött 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.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről és a Polgárőrség és a 

Városgondnokság tájékoztatója az éves tevékenységéről 
Előadó: Nagy Lajos rendőrkapitány, 

                     Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke, 
                     Lipták József Városgondnokság elnöke  
 
3.) A közszolgáltatók beszámolója az átadott önkormányzati feladatok ellátásáról  

Előadó: a közszolgáltató szervezetek vezetői  
 
4.) Az állami tűzoltóság tájékoztatója a 2017. évi tevékenységéről  

Előadó: Tóth Péter tűzoltóparancsnok  
 
5.) A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. tanév óvodai 

csoportlétszámának meghatározása  
Előadók: Varga Gusztáv polgármester  

 
6.) Előterjesztések 

 
   

175/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2018. (I. 25.), 109/2018. 
(III. 22.), 115/2018. (III. 22.), 135/2018. (IV. 26.), 136/2018. (IV. 26.), 159/2018. (IV. 26.), 
160/2018. (IV. 26.) 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.  
 
 
 
 



   
176/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság 2017. 
évi közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját leveszi napirendjéről, azzal, hogy a júniusi 
soros ülése napirendjén tárgyalja.  
 
 
177/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Polgárőr 
Egyesület Közhasznú Szervezet 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, 
és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a lakosság érdekében kifejtett munkájáért. 
 
 
178/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Városgondnokság és Városőrség Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját 
megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a lakosság érdekében kifejtett 
munkájáért. 
 

 
179/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átadott önkormányzati 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és a DAREH Bázis Zrt., mint 2017. 
április 1-től a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat ellátó közszolgáltató 
beszámolóját elfogadja. 
 
A Képviselő-testület megköszöni a közszolgáltató tevékenységét és az átadás-átvételkor 
tanúsított segítő hozzáállását, a szolgáltatás zökkenőmentes átvételét. 
 
Kéri a szolgáltatótól a lakossági jelzések fokozott figyelembe vételét különösen a 
zöldhulladék elszállításával kapcsolatban. 
 
 
180/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízi közmű vagyon 
hasznosításáról és az ezzel kapcsolatban átadott önkormányzati feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót megtárgyalta, és a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft., mint a települési vízi 
közműveket működtető közszolgáltató beszámolóját elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan ügyeljen a 
befogadott és a kibocsátott szennyvíz minőségére, valamint a környezetvédelmi, illetve egyéb 
jogszabályi előírások betartására, betartatására. 
 
 
 



181/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési közvilágítás 
üzemeltetéséről szóló beszámolót megtárgyalta, és a Mezei-Vill Kft. mint a közvilágítást 
2017. november 1-től üzemeltető közszolgáltató beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan kísérje 
figyelemmel a hibajelzések határidőben történő kijavítását. 
 
 
182/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átadott önkormányzati 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és a Tajki és Társa Bt. mint a köztemetők 
üzemeltetését ellátó közszolgáltató beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan ügyeljen a 
temetők rendjére, tisztaságára és a temetkezési szertartások kegyeleti szempontból megfelelő 
végzésre. 
 
 
183/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átadott önkormányzati 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és Gáspár Tamás mint a gyepmesteri, 
illetve az állati hulladék gyűjtési, elszállítási tevékenységet ellátó közszolgáltató beszámolóját 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a közszolgáltatót, hogy tevékenysége során fokozottan ügyeljen 
az állatvédelmi előírások betartására. 
 
 
184/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkovácsházi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 
A Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a Tűzoltóparancsnokság teljes 
személyi állományának a beszámolási időszakban végzett tevékenységéért, áldozatos 
munkájukért. 
 
 
185/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Négy 
Évszak Óvoda és Bölcsődében a 2018-2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számát 9 délelőtti és 7 délutáni csoportban határozza meg. 
A döntés Alapító Okirat módosítást nem igényel. 
 
 



186/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde IV. sz. feladat-ellátási helyén a 2018-2019-
es nevelési évben a maximális csoportlétszám legfeljebb 20 %-kal történő átlépését.  
 
 
187/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, 
Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy vizsgálja felül a Mezőkovácsházi Négy Évszak 
Óvoda és Bölcsőde óvodai feladat-ellátási helyén a férőhelyek számát. Javaslatukat a 2019. 
évi költségvetési koncepció tárgyalására terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
 
188/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központban 1 fő megüresedett álláshely határozatlan idejű betöltéséhez 
2018. június 20. napjától. 
 
 
189/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról dönt, 
hogy a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárnak engedélyezi a többletbevételéből származó 700e 
Ft felhasználását a „Mezőkovácsháza” kiadvány elkészítési munkálatainak megkezdéséhez.  
 
 
190/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közgyűjtemények 
kollégiuma címzett, nyílt pályázati felhívások keretében a Könyvtár eszközbeszerzésére 
pályázat benyújtásáról dönt.  
 
A pályázat igényelhető összköltsége legfeljebb 3.000.000 Ft, melynek 10 %-os önerejét, 
bruttó 300.000 Ft-ot a fejlesztési célú tartalék terhére biztosít.  
 
 
191/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési 
feladatellátást a jelenlegi formában kívánja fenntartani. 
 
 
192/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy Csepreghy 
Elemér alpolgármester, Havancsák Piroska és Duma Zsolt az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság tagjai a közművelődés és könyvtár hatékonyabb feladatellátása érdekében 



az intézményvezetők bevonásával vizsgálják meg a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és a 
Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. szorosabb együttműködésének lehetőségét. 
Az egyeztetések eredményéről a 2018. szeptemberi képviselő-testületi ülésre nyújtsanak 
tájékoztatást. 
 
 
193/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratának VI. 1./ pontjában a társaság ügyvezetőjének 
lakcímét az alábbiak szerint módosítja: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 54. B lph.1 a. 

 

 
194/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul egy fő álláskereső 
munkavállaló GINOP-5.1.1.-15-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű programban való 
foglalkoztatásához legfeljebb 4+2 havi 70 %-os konstrukció szerint 2018. június havi 
kezdéssel. A munkavállaló 6 havi alkalmazása 928.600 Ft összerejű bérköltségének fedezetét 
az általános célú tartalék képezi, melyből 694.600 Ft személyi juttatások kiadásának 
irányzata, 234.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok kiadásának előirányzata biztosítja. 
 
 
195/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "A, Deák Ferenc utca 

burkolat felújítása Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházásra összességében 
121.559.208.- forintot biztosít. Ezen belül a rendelkezésre álló hitelfedezeten túlmenően 
1.618.256.- forintot fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.  
 
 
196/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárások 
állásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. A TOP pályázatok közbeszerzéseinél kialakult 
helyzet rendezésével, az azzal összefüggő tárgyalások, egyeztetések lefolytatásával megbízza 
a polgármestert. 
Az egyeztetések eredményéről tájékoztatást kér a júniusi testületi ülésen. 
 
 
197/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyházak támogatására 
300.000,-Ft átcsoportosításáról dönt, a Civil szervezetek támogatására elkülönített 800.000,-Ft 
támogatási összeg terhére. 

 
 
 
 
 



198/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és sportszervezetek 
támogatására kiírt és a 2007. évi CLXXXI. törvényben előírt feltételeknek megfelelő 
pályázatokat elbírálta és a 2018. évi költségvetési rendeletében e célra biztosított keretből az 
alábbi civil-, és sporttevékenységet folytató szervezeteket, valamint egyházat támogatja:  
 
1.) Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület (székhely: Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63.) 

50.000,-Ft, kirándulásszervezés költségeire. 
 
2.) Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területi Szervezete (székhely: Békéscsaba, Bajza u.15.) 

100.000,-Ft, véradás szervezés, elsősegélynyújtás népszerűsítése. 
 
3.) Mezőkovácsházi Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezete (székhely: Mezőkovácsháza, 

Hősök tere 6.) 50.000,-Ft, rendezvény- és kirándulásszervezés. 
 
4.) OVIMEZŐ Alapítvány (székhely: Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp.1. 50.000,-Ft, az 

alapítvány 20. jubileumi rendezvényének lebonyolítására. 
 
5.) Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő Klub (székhely: Mezőkovácsháza, Árpád u. 136.) 

100.000,-Ft, sport és egészségmegőrző programok szervezése. 
 
6.) Mezőkovácsházi Református Egyházközség (székhely: Mezőkovácsháza, Táncsics u. 

43.) 100.000,-Ft a gyülekezet történelmében fontos szerepet játszó személyek rossz 
állapotban lévő sírjainak felújítása, karbantartása. 

 
7.) Kisboldogasszony Plébánia (székhely: Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 50.) 100.000,-

Ft, eszközbeszerzés. 
 
A támogatások folyósításának határideje: 2018. június 30. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elszámolási kötelezettséget is 
tartalmazó támogatási megállapodások aláírására. 
 
 
199/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egyesület támogatási 
kérelmét a 26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében 
elutasítja. 
 
 
200/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség 
Többcélú Társulása által benyújtott pályázatok pályázatírási költségeiről készült előterjesztést 
levette napirendjéről azzal, hogy egyeztetések lefolytatását követően készüljön ismét 
előterjesztés a Képviselő-testület ülésére. 
 



201/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az YKF512 rendszámú, 
MAJEVICA gyártmányú, M436 típusú szippantóra vonatkozóan térítésmentesen használatba 
adási megállapodást köt a Gyulai Közüzemi Kft-vel 2018. június 01. napjától a vízi közmű 
feladatok elvégzésére 2014. 04. 30. napján megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
fennállásáig.  
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú használatba 

adási megállapodás aláírására.  
 
 
202/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –mint a víziközmű 
szolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat- kezdeményezi a Gyulai Közüzemi Nonprofit 
Kft-nél mint víziközmű üzemeltető, hogy a felek között a víziközművek üzemeltetésére 
megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. melléklete kerüljön módosításra annak 
érdekében, hogy az Önkormányzatot terhelő veszteség-visszapótlási kötelezettség megfizetése 
alól, a szolidaritás elvére tekintettel az Önkormányzat mentesüljön. 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a tárgyalások lefolytatására, és a megállapodás módosításának aláírására. 
 
 
203/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról dönt, 
hogy gazdasági társaságának, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-nek 500e Ft 
működési célú támogatást nyújt. A Kft-nek a fenti támogatási összeget a 2018. évi Üzleti 
tervében szerepeltetnie kell, fedezetét az önkormányzatnál az általános célú tartalék képezi.  
 
 
204/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Biedermann Viktor 
Bolivár fogorvos feladat-ellátásra 2012. december 27. napján kelt feladat-ellátási szerződést a 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja 2018. június 01-től.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására. 
 
 
205/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 24-i soros, zárt 
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

   
N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 

 
1.) A „Békés Megyéért” kitüntető díjra javaslattétel   



Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) Engedély nélküli fakivágás  

Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
206/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Békés Megyéért” kitüntető 
díj adományozására felterjeszti Albertus László könyvtárigazgatót.  
 
207/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy Tetlák 
Jánosné Mezőkovácsháza Nyírfa u. 6. szám alatti lakossal szemben az engedély nélküli 
fakivágás ügyében büntetőjogi jogigényt nem kíván érvényesíteni. 
 
208/2018. (V. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy Tetlák 
Jánosné Mezőkovácsháza Nyírfa u. 6. szám alatti lakossal szemben az engedély nélküli 
fakivágás ügyében, az okozott kár megtérítése iránt polgári jogi jogigénnyel kíván élni. 
Elsősorban nem peres eljárásban egyezséget kíván kötni az okozott kár enyhítésére az alábbi 
iránymutatással: 

 
1. károkozó saját költségén végezze el az érintett terület tuskótlanítását és gyökértelenítését, 
 
2. saját költségén végezze el – az önkormányzat által felkért szakértő véleménye alapján – a 
terület növényzettel történő újra telepítését, 
 
3. térítse meg az önkormányzatnak a fakivágást engedélyező határozatot megelőző és az 
okozott kár mértékének megállapítására és az újra telepítésre vonatkozó szakértői vélemények 
díját, 
 
4. saját költségén végezze el a fák által tönkretett járdák felújítását. 
 
Az egyezség létrehozása érdekében a tárgyalásokra felhatalmazza a polgármestert, a 
tárgyalásokban való közreműködésre felkéri Sütő Lajos képviselőt. 
 
Amennyiben a peren kívüli egyezség nem jön létre, úgy a Képviselő-testület a természet 
védelméről szóló 1997. évi LIII. törvény 81. § (2) bekezdése szerint az okozott kár 
megtérítésére polgári peres eljárást kezdeményez. 
 
A polgári jogi jogigény érvényesítésében való közreműködésre felkéri a Bagdi ügyvédi irodát. 
 


