
A Képviselő-testület 2018. június 21-i ülésén hozott határozatai 

 
 
209/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A 155/2018. (IV. 26.) 

sz. kt. határozat végrehajtása tárgyában készült szóbeli előterjesztést a Képviselő-
testület jelen ülése napirendjére vette.   
 
   
210/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 
munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 
A júniusi soros ülés napirendjéről a „Helyi esélyegyenlőségi Program elfogadása” 

napirendi pontot törli, azzal, hogy a 2018. októberi soros ülés napirendjére a „Helyi 
Esélyegyenlőségi Program elfogadása” napirendi pontot fel kell venni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
211/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 21-i 
soros, 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.) A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár éves beszámolója az intézmény 
tevékenységéről  

 Előadó: Albertus László könyvtárigazgató  
 
3.) A Vagyongazdálkodási Terv felülvizsgálata  

Előadó: Varga Gusztáv polgármester  
 

4.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása  
Előadó: Varga Gusztáv polgármester  
  

5.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről  
Előadó: Nagy Lajos rendőrkapitány 
 

6.) Előterjesztések 
 
 
 



   
212/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2018. (I. 25.), 
91/2018. (III. 22.), 147/2018. (IV. 26.), 149/2018. (IV. 26.), 155/2018. (IV. 26.), 
172/2018. (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.  

 
   

213/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja és 
köszönetét fejezi ki a könyvtár valamennyi dolgozójának a színvonalas könyvtári 
feladatellátásért. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
   

214/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtárban 1 fő megüresedett álláshely határozatlan idejű 
betöltéséhez 2018. augusztus 15. napjától. 
 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Albertus László könyvtárigazgató 

   
 

215/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét felülvizsgálta, a 
módosított Vagyongazdálkodási tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  
  

216/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 
közbeszerzési eljárásban való részvételre meghívott szervezetek köre kerüljön bővítésre. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 



 
 
 

217/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-BS1-
2016-00019 kódszámú, "Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 

Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
 
A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, 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. Trínium Alfa Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7. (Lev. cím: 6400 
Kiskunhalas, Majsai út 10.) (sza-bo.zoltan@triniumalfa.hu), 
 
2. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. (Lev. cím: 6100 
Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.) (maxicargokft@gmail.com), 
 
3. Agrippa Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Nádtető u. 20. (info@agrippakft.hu), 
 
4. Kerámiaház Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 11. 
(keramiahaz@gmail.com), 
 
5. Békefalvi Építőipari Kft. 5600 Békéscsaba, Kőmíves Kálmán sor 32. 
(bekefalvik@gmail.com) 
  
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megküldésére: a közbeszerzési 

dokumentumok összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, 
nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését, rendelkezésre állását követően 
haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Közbeszerzési szaktanácsadó 

 
 

218/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-BS1-
2016-00066 kódszámú, "A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai 

korszerűsítése" megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
 
A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, 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. HPQ Plus Kft. 6720 Szeged, Arany János u. 7. (peter.istvan@hpqkft.hu), 
 
2. Provanti Építőipari Kft. 6726 Szeged, Borostyán u. 12. (provantikft@gmail.com), 
 
3. Trínium Alfa Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7. (Lev. cím: 6400 
Kiskunhalas, Majsai út 10.) (sza-bo.zoltan@triniumalfa.hu), 
 
4. Deta-Ép Épületszerviz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 26-32. (detaep@detaep.hu), 
 
5. GEKO Generál Kft. 1163 Budapest, Bábos u. 22. (hullmannotto@t-online.hu), 
 
6. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. (Lev. cím: 6100 
Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.) (maxicargokft@gmail.com) 
 
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megküldésére: a közbeszerzési 

dokumentumok összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, 
nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését, rendelkezésre állását követően 
haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 
              Közbeszerzési szaktanácsadó 

 
 

219/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-BS1-
2016-00026 kódszámú, "Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése 

Mezőkovácsházán" megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
  
A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, 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. Agrippa Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Nádtető u. 20. (info@agrippakft.hu), 
 
2. Provanti Építőipari Kft. 6726 Szeged, Borostyán u. 12. (provantikft@gmail.com), 
 
3. Deta-Ép Épületszerviz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 26-32. (detaep@detaep.hu), 
 
4. Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, Álmos u. 9. (szilalajos67@gmail.com), 
 
5. GEKO Generál Kft. 1163 Budapest, Bábos u. 22. (hullmannotto@t-online.hu) 
 



Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megküldésére: a közbeszerzési 
dokumentumok összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, 
nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését, rendelkezésre állását követően 
haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Közbeszerzési szaktanácsadó 

 
 
220/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatának az elektronikus közbeszerzés miatt szükségessé vált 
felülvizsgálatához és módosításához közbeszerzési szakértő közreműködésének 
igénybevételéről dönt. 
 
A fenti feladattal megbízza dr. Domján Ákos egyéni ügyvédet, mely feladatra bruttó 
530.000 Ft megbízási díjat biztosít az általános célú tartalék terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
221/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5800 
Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6 számú ingatlannak a Békéscsabai Tankerületi 
Központ részére vagyonkezelésbe adott ingatlanrész közös költségeinek viseléséről a 
határozat melléklete szerinti tartalmú Szolgáltatási Szerződést köti.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

222/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány utcai 
köztemető bővítményében díszsírhelyek és kiemelt parcella kialakításáról további 
előkészítést lát indokoltnak, mivel az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek teljes 
körűen nem biztosítottak a bővített területen. 
 
Ezért meg kell vizsgálni a bővített területen a központi helyek (díszsírhelyek, kiemelt 
parcellák, urnafülkék, hamvszóró terület stb.) jogszabályi előírásoknak való 
megfelelését és a szükséges infrastrukturális feltételek biztosításának lehetőségeit, 
igényeit.  
 



A vizsgálat elvégzésével, a műszaki tartalom megállapításával és annak 
előterjesztésével a Műszaki Iroda előkészítése mellett megbízza a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottságot. A feladatot a 2019. évi költségvetési koncepció 
elkészítéséig kell elvégezni, a szükséges források a 2019. évi költségvetésben 
tervezhetők.  
 
A bővítményre vonatkozó változásokat a feltételek biztosításával egy időben kell 
beépíteni a rendeletbe. 
 
Határidő: előterjesztésre: 2018. októberi testületi ülés 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

223/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a COR HUMANUM 
Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására 
megkötött, többszörösen módosított feladat-ellátási szerződést jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal módosítja 2018. augusztus 1. napjától. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
224/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi orvosi 
ügyelet szakdolgozóinak óradíj emelésére irányuló kérelmét részben támogatja, a 
szakdolgozók óradíját 2018. július 01-től 1200 Ft/órában állapítja meg. A dologi 
kiadások fedezetére 218 eft-ot biztosít az általános célú tartalék terhére. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 

225/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Simonka 
György országgyűlési képviselőt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a 
normatíva fedezze a központi orvosi ügyelet kiadásait 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 
 
 
 



226/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza 
Hősök tere 6. szám alatti ingatlan központi fűtés korszerűsítéséről dönt, melyre 
legfeljebb bruttó 1.703.315,- Ft összeget biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére. 
A beérkezett árajánlat mellé legalább még egy részletes árajánlat beszerzését kéri és a 
munkálatok elvégzésével megbízza a legkedvezőbb ajánlatot tevőt. 
 
A munkálatok előkészítéséről a következő Képviselő-testületi soros ülésre készüljön 
tájékoztatás. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 

227/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 
Köztemető ravatalozójának valamint irodaépületének tetőszigeteléséről dönt, melyre 
legfeljebb bruttó 360.750.- Ft összeget biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére.  
A munkálatok, elvégzésével megbízza a legkedvezőbb ajánlatot tevőt. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
228/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Rendőrkapitányság 2017. évi közbiztonság helyzetéről készített beszámolóját elfogadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a rendőrkapitányság munkatársainak a 
beszámolási időszakban végzett tevékenységéért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

229/2018. (VI. 21.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2018. (IV. 26.) 
sz. kt. határozat végrehajtását, a működési célú átadott pénzeszköz hasznosulását 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  


