
A Képviselő-testület 2018. szeptember 20-i ülésén hozott határozatai 

 
   
254/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
� a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központban üres álláshely betöltése, 
� Kodolányi János Egyetemmel kötött duális együttműködési megállapodás,  
� a Mezőkovácsházi városi rendezvények  
tárgyában készült előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.  
  
  
255/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projektfelügyelet Kft. éves 
pályázati tevékenységéről szóló tájékoztatás megtárgyalását leveszi a 2018. szeptemberi 
testületi ülés napirendjéről azzal, hogy annak megtárgyalását novemberi soros ülése 
napirendjére tűzi. 
 
Egyúttal megkéri a Projektfelügyelet Kft. operatív igazgatóját, hogy tájékoztatóját a 2018. 
novemberi testületi ülésre készítse elő és küldje meg. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  

    polgármester 
 
 
256/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 20-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.) Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetése végrehajtásáról  
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

3.) A Bagdi Ügyvédi Iroda tájékoztatója az önkormányzat érdekében végzett 
tevékenységéről  
Előadó: Dr. Bagdi László ügyvéd  

4.) A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde beszámolója az óvoda éves 
tevékenységéről  
Előadó: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető  

6.) Egészségfejlesztési Iroda féléves beszámolója tevékenységéről  
Előadó: EFI iroda munkatársai  

7.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves tevékenységéről  
Előadó: Mucsi Tiborné a Helyi Értéktár Bizottság elnöke  

8.) Előterjesztések 
 
 
 
   



257/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 156/2018. (IV. 26.), 
157/2018. (IV. 26.), 192/2018. (V. 24.), 201/2018. (V. 24.), 202/2018. (V. 24.), 203/2018. (V. 
24.), 204/2018. (V. 24.), 208/2018. (V. 24.), 220/2018. (VI. 21.), 221/2018. (VI. 21.), 
223/2018. (VI. 21.), 226/2018. (VI. 21.), 227/2018. (VI. 21.), 233/2018. (VII. 03.), 239/2018. 
(VII. 03.), 241/2018. (VII. 30.), 243/2018. (VII. 30.) 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. 

  
  

258/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. I. 
félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá. 
A 2018. I. félévi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének teljesítését az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
Bevételek: 
Eredeti előirányzat:   1.944.977.000,-Ft 
Módosított előirányzat:  2.247.827.520,-Ft 
Teljesítés:    1.469.312.781,-Ft 
Teljesítés %-a  
(a módosított előirányzathoz)  65,37 % 
 
Kiadások: 
Eredeti előirányzat:   1.944.977.000,-Ft 
Módosított előirányzat:  2.247.827.520,-Ft 
Teljesítés:       782.040.022,-Ft 
Teljesítés %-a      
(a módosított előirányzathoz)  34,79 %  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   
 

259/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bagdi Ügyvédi Iroda éves 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. 
  
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Iroda munkatársainak az Önkormányzat 
érdekében kifejtett eredményes tevékenységükért. 
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
   

260/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Négy 
Évszak Óvoda és Bölcsőde tevékenységének 2017/2018. nevelési évre vonatkozó szakmai 
beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki az óvoda, bölcsőde valamennyi dolgozójának a 
nevelés ellátásban nyújtott magas színvonalú munkájáért. 



 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  
  

261/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségfejlesztési Iroda 
beszámolóját fél éves tevékenységéről elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot ellátó szakembereknek elvégzett 
munkájukért.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   
 

262/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeretetintézmény létesítése 
céljából térítésmentesen átadja a kizárólagos tulajdonát képező, 5800 Mezőkovácsháza, 
Táncsics u. 50. sz. alatti ingatlanát a Mezőkovácsházi Református Egyházközösségnek. 
Felkéri Dr. Bagdi László ügyvédet, hogy a vagyon átruházási szerződést az alábbi feltételek 
kikötésével készítse el: 
1. az ingatlan átruházása szeretetotthon létesítése céljából történik, a jogosult köteles az 

ingatlant legalább 15 évig erre a célra használni, 
2. amennyiben az átruházás célja nem valósul meg, vagy az Egyházközség 15 éven belül 

más célra használja az ingatlant, illetve a cél kialakítása nem kezdődik meg 5 éven belül, 
akkor az a szerződésben kerüljön bontó feltételként megfogalmazásra,  

3. a szerződésben szabályozni kell a bentlakónak a jogát a további bentlakásra,  
4. a beruházás megvalósulásáig a kártörténéssel és az állagromlás megelőlegezésével 

összefüggő költségek viselésének részletei, valamint a bontófeltétel felmerülése esetén a 
beruházás megvalósulásából eredő költségek elszámolásával kapcsolatos részletek.  

A vagyonátruházási szerződés tervezete kerüljön előterjesztésre a novemberi soros ülésre. 
 
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
263/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési 
Értéktár Bizottság 2018. I. féléves tevékenységéről szóló beszámolóját, egyúttal köszönetét 
fejezi ki a Bizottság tagjainak elhivatott munkájukért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
264/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központban a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 fő családsegítő 
álláshely határozatlan idejű betöltéséhez 2018. október 01. napjától. 



 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető 
 
 
265/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központban a Család és Gyermekjóléti Központnál 1 fő esetmenedzseri 
álláshely határozatlan idejű betöltéséhez 2018. október 01. napjától. 
 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető 
 
 
266/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központban a Támogató Szolgálatnál 1 fő gépkocsivezető álláshely 
határozatlan idejű betöltéséhez 2018. szeptember 01. napjától. 
 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető 
 
 
267/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központban az Étkeztetés feladaton 1 fő asszisztens helyettesítéséhez 
határozott idejű foglalkoztatással. 
 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető 
 
 
268/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központban a Házi segítségnyújtás feladaton 1 fő gondozónő álláshely 
határozott idejű betöltéséhez 2018. október 01. napjától 2019. február 28. napjáig, a további 
foglalkoztatása a 2019. évi költségvetésben tervezésre kerül.  
 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető 
 
 
 
 
 



269/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben is csatlakozik a 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.  
 
A 2019-es évre a hallgatók támogatására 1 millió Ft összeget határoz meg, melyet a 2019. évi 
költségvetésében biztosít. 
 
Felkéri az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy a pályázati eljárást a határidők 
betartásával folytassa le.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozatot a csatlakozásról és 
az elektronikus adatbázis használatáról írja alá. 
 
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
Zábrák Istvánné elnök, Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság  
 
 
270/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletei szerint 
elfogadja a vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek 2019–2033. évre vonatkozó 
15 éves gördülő fejlesztési tervét, melynek forrása vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási 
vagyonelemek tekintetében a bérleti díj. Elfogadja, hogy a terv készítésénél a rendelkezésre 
álló keretösszegből (évente fizetendő bérleti díj) a tervben szereplő összegeken felüli rész év 
mint év tartalékkeretként került betervezésre.  
 
Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, hogy a gördülő fejlesztési tervet 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2018. szeptember 30-ig 
jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. A 
megbízás a gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes. 
 
Az ezt tartalmazó, és a határozat mellékletét képező meghatalmazás aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Határidő: Kft. tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
271/2018. (IX. 20.) 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.) Jövőnk Záloga Alapítvány (székhely: Mezőkovácsháza, Árpád u 184.) 50.000,-Ft, 

digitális sarok zárhatóvá tételére. 
2.) Balogh György Honismereti Egyesület (székhely: Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.) 

100.000,-Ft, eszközbeszerzésre. 
3.) a Reffi Nyugdíjas Egyesület (székhely: Mezőkovácsháza, Táncsics u. 42.) 30.000,-Ft, 

kirándulás szervezésére.   
A 210 eFt maradványkeretből fennmaradó 30 eFt az Adományok Háza épülete hátulsó 
részének a felújítására átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé.  



A támogatások folyósításának határideje: 2018. október 15., átcsoportosítás értelem szerint.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elszámolási kötelezettséget is 
tartalmazó támogatási megállapodások aláírására. 
 
Határidő: kérelmezők értesítésére azonnal, a támogatási megállapodások aláírására: azonnal. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
272/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Swietelsky Kft. (5600 
Békéscsaba, Ipari út 44-46.) ajánlatát elfogadja és megrendeli a Mezőkovácsháza Petőfi utca 
Deák u. - Árpád u. előtti betonozott rész közötti szakaszának aszfaltozással történő felújítását. 
A munkálatok elvégzésére bruttó 2.000.000.- Ft-ot biztosít fejlesztési célú hitelfelvétel 
terhére.  
 
Az erről szóló megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidő: szerződéskötésre 8 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
273/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzata  
 
1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi 

Önkormányzat képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-
testületének, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testületének, Kondoros Város 
Önkormányzat képviselő-testületének, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-
testületének, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas 
Város Önkormányzat képviselő-testületének a Társuláshoz történő csatlakozását 
jóváhagyja, 

2. a Társulási Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítást 
a Társulás Elnökének felhívására aláírja. 

3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 
 
Határidő: Társulás tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
274/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába Varga Gusztáv polgármestert, akadályoztatása esetén Csepreghy Elemér 
alpolgármestert delegálja. 
 
Határidő: Társulás tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 



 
275/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról dönt, 
hogy a Magyarországi Légimentésért Alapítvány kérelmét az októberi soros ülésén tárgyalja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

276/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombi Sándorné 
ingatlanvásárlási kérelmét a 278/9 hrsz. terület vonatkozásában elutasítja, tekintettel arra, 
hogy mint forgalomképtelen vagyontárgy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény alapján nem elidegeníthető. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

277/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány u. 48. sz. alatti 

ingatlan területén kialakított népkonyhai szolgáltatás biztosításának feltételei tárgyában 
készült előterjesztés megtárgyalását levette napirendjéről, azzal, hogy annak megtárgyalását 
az októberi soros ülése napirendjére tűzi.  
 
Határidő: októberi soros ülés  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

278/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
Együttműködési Megállapodás megkötéséről dönt a Kodolányi János Egyetemmel (5900 
Orosháza Gyopárosi út 3/F.). 
A hallgatói munkadíjak összegét az adott évi költségvetésben tervezni kell. 
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

279/2018. (IX. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy 3.000e Ft 
összeget a 2019. évi városi rendezvények szervezésére fordít, melynek fedezete a 2018. évi 
likvidhitel. A tárgyévben felhasznált összeg a 2019. évi rendezvény-tervezet költségvetését 
csökkenti.  
 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 


