
A Képviselő-testület 2018. november 15-i ülésén hozott határozatai 

  
 
314/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítási 

közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában készült szóbeli előterjesztést a Képviselő-
testület jelen ülése napirendjére vette.   
   
 
315/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. november 15-i soros, 
nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 
1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Varga Gusztáv  
                      polgármester 
 
2.) Előterjesztések  
   
 
316/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy szolgáltatási 
szerződés formájában 2019. január 1. napjától 2 éves határozott időtartamra adatvédelmi 
tisztviselőt alkalmaz az önkormányzatnál és intézményeinél (Mezőkovácsházi Polgármesteri 
Hivatal, Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde).  
A szolgáltatás díját a legkedvezőbb árajánlat alapján az Önkormányzat mindenkori 
költségvetésében tervezi. 
 
A szolgáltatási szerződés tervezete kerüljön előterjesztésre a testület decemberi soros ülésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
   
 
317/2018. (XI. 15.) 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 pályázat megvalósítását rendkívül fontosnak tartja az intézmény energiatudatos 
működése és ennek következtében a környezeti káros anyag kibocsátás csökkentése 
érdekében. 
A Képviselő-testület a közbeszerzési ajánlatok ismeretében, a beruházás megvalósításához 
legfeljebb nettó 6.066.366.- forintot, bruttó 7.704.285 forintot biztosít fejlesztési célú 
hitelfelvétel terhére. 



A Képviselő-testület felkéri a pályázat projektmenedzsmentjét, hogy vizsgálja meg és 
kezdeményezze a projekten belüli átcsoportosítási lehetőségeket és az önkormányzati többlet 
finanszírozás megtérítését a Közreműködő Szervezettől és az Irányító Hatóságtól. 
A beruházás fedezetének biztosításával együtt felhatalmazza a polgármestert a kedvezőbb 
ajánlatot adó céggel történő szerződéskötésre a közbeszerzési előírások szerint. 
 
Határidő: közbeszerzési szakértő tájékoztatására: azonnal 

  egyebekben: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
  
318/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról dönt, 
hogy gazdasági társasága, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. esetében hozzájárul 
10 álláshely bővítéséhez a 2019. évben. A Kft. 2019. évi Üzleti tervét a határozat értelmében 
készítse el.  
A Képviselő-testület felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy vizsgálja meg 12 fő megbízási 
díjazását és alternatív lehetőségként pályázati forrásból további álláshelyek létesítésének 
lehetőségét a Kft-nél. A vizsgálatról a decemberi soros ülésre készüljön előterjesztés.  
 
Határidő: decemberi soros ülés  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
   
319/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi konyha 
üzemeltetésének és feladatellátásának tárgyában nyújtott tájékoztatást tudomásul veszi és 
elfogadja. 
 
  
320/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítás üzemeltetése 
és karbantartása tárgyában a MEZEI-VILL Kft. 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. alatti 
céggel 2017. október 27-én kötött szerződés határozott időtartammal történő 
meghosszabbításáról dönt. 
 
A szerződés időtartamát legfeljebb 2019. 04. 30.-ig hosszabbítja meg azzal, hogy amennyiben 
Mezőkovácsházán a közvilágítás LED korszerűsítése megtörténik, a jelen határozattal 
módosított szerződés a műszaki átadás-átvételt követő napon érvényét veszíti. 
 
A határozat mellékletét képező szerződés aláírására meghatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: ajánlattevők tájékoztatására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   
 
 



321/2018. (XI. 15.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési 
rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat határozza meg: 
 
1.) Települési támogatásra szánt keretösszeg: 

Rendszeres települési támogatás: 5.000 eFt  
Rendkívüli települési támogatás: 3.500 eFt   
Köztemetés: 800 eFt   
Újszülöttek életkezdési támogatása: 100 eFt 

 
2.) Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2019. évi Rendezvényterv 

alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 10 m Ft-ot biztosít.  
 
3.) Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 3.300 eFt. 
 
4.) Települési sportfeladatok megvalósítására 370 eFt-ot biztosít. 
 
5.) A civil szervezetek támogatására a Civil Kerekasztal véleményét kikérve 1.000 eFt 

támogatást biztosít. 
 
6.) Az Egyházak támogatására fedezetet nem biztosít.  
 
7.) A Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet nem biztosít. 
 
8.) A Polgárőrségnek a 2019. évi működésre átadott pénzeszköz összege: 300 eFt, valamint 

az Alkotmány u. 48. szám alatti ingatlan közüzemi díjainak költségét az önkormányzat 
viseli. 

 
9.) A Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egyesület tevékenységére átadott 

működési célú pénzeszköz összege 150 Ft, valamint a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 
65. ingatlan közüzemi díjából éves szinten 60 eFt az önkormányzatot terheli. 

 
10.) Az MTE-nek a 2019. évi működésre átadott pénzeszköz összege 1.000 eFt. A Sportpálya 

működtetésére betervezett összeg 1.200 eFt. 
 
11.) A strand és kemping működtetésére a következő javaslatot teszi: A Borostyán 

Strandfürdő és Kemping 2019. évi működtetésére a Kalocsa Róza Nonprofit Kft-nek 
átadott működési célú pénzeszköz összege 10.500 eFt. 

 
12.) A meglévő szolgáltatási szerződések megtartása mellett a Polgármesteri Hivatal 

feladatellátásához szükséges szakértői, és egyéb feladatokra a következő keretet 
biztosítja: 

 Pályázati szakértő: 600.000 Ft/év 
 Közbeszerzési szakértő: 600.000 Ft/év 
 
13.) A közalkalmazottak kedvezményes adóköteles juttatásaira 30 eFt/fő/év fedezetet biztosít. 
 
14.) Az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb végrehajtása érdekében meghozott 

szervezeti intézkedések: A negatív költségvetési egyenleg csökkentése érdekében 



továbbra is javaslom, hogy a megüresedett álláshelyek betöltése csak Képviselő-testületi 
engedéllyel legyen betölthető. 

 
15.) A köztisztviselők jutalom keretét 1.400 eFt+járulék összegben állapítja meg. 
 
16.) A köztisztviselők Caffetéria juttatásának mértéke 200.000 Ft/fő. 
 
17.) A képviselői tiszteletdíjak a 2018. évi szinten kerüljenek megtervezésre. 
 
18.) A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. működését 15 mFt-tal támogatja.  
 
19.) A Kalocsa Róza Nonprofit Kft-nél 1 fő karbantartó álláshely létesítését engedélyezi 2019. 

01. 01-től. 
 
20.) Az általános célú tartalék mértéke 7.000 eFt. 
 
21.) A fejlesztési célú tartalék mértéke 30.000 eFt  
 
22.) Az intézmények költségvetésében a dologi kiadások tervezése a 2018. évi bázis szintjén 

valósuljon meg. Az áfa 27 %-kal kerül megtervezésre. Az áram és tüzifa esetében a 2018. 
évi ténylegesen felhasznált mennyiség a 2019. évi árszinttel tervezhető.  

 
23.) Az intézmények beruházásainak, felújításainak meghatározására a következő javaslatot 

teszi:  
 A Polgármesteri Hivatal fejlesztéseire 4.580 eFt-ot biztosít. 
 A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire, informatikabiztonságra 4.480 eFt-

ot biztosít. 
 A Humán Szolgáltató Központ fejlesztéseire 1.720 eFt-ot biztosít. 
 A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztéseire 8.236 eFt fedezetet biztosít. 
 A Városi Könyvtár fejlesztéseire 4.643 eFt-ot biztosít. 
 
24.) A mezőkovácsházi Köztemetőben a ravatalozó vizesblokkjának kialakítására 5.311 eFt-ot 

biztosít. 
 
25.) A köztemető bővítés terület fejlesztésének kialakítására 3.266 eFt-ot biztosít. 
 
26.) Önkormányzati fejlesztésekre 9.200 eFt-ot biztosít. 
 
27.) Helyközi közlekedés támogatására 600 eFt-ot biztosít.  
 
28.) A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központban működő Család- és Gyermekjóléti 

Központnál 2019. január 01-től 1 fő teljes munkaidős szociális diagnózis felvételi 
esetmenedzser álláshely bővítést engedélyez.  
2019. március 01-től 1 fő teljes munkaidős gazdasági ügyintéző álláshely betöltését 
engedélyezi. 

 
29.) A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központban működő Napközis Konyha 

működtetéséről, üzemeltetéséről ne készüljön előterjesztés a decemberi soros ülésre.  
 



30.) A Képviselő-testület a Négy Évszak Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben 9 délelőtti 
és 7 délutáni csoport indításáról dönt.  

 
31.) A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. a 2019. évi végleges üzleti tervét – mely tartalmazza a 

Kft 2019. évi költségvetését is – a Felügyelő Bizottságok véleményével együtt legkésőbb 
2019. január 07-ig elfogadásra megküldi a Képviselő-testület részére. 

 
32.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. a 2019. évi üzleti tervét – mely 

tartalmazza a Kft 2019. évi költségvetését is – a Felügyelő Bizottságok véleményével 
együtt legkésőbb 2019. január 07-ig véleményezésre megküldi a Képviselő-testület 
részére. 

 
33.) A Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátásának 

támogatására 1.000 eFt-ot biztosít. A támogatás bérlet támogatásra 525 eFt összegben, 
tehetséggondozásra 475 eFt összegben használható fel.  
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés feltételeiben történő 
megállapodásra, és a szerződés aláírására. 

 
34.) Az intézmények közfoglalkoztatási kiadásaikat a pályázati kiírás szerinti legelőnyösebb 

módon tervezzék meg. 
 
35.) A tervezett bevételek és kiadások negatív különbözetére 50.000 eFt-nál nagyobb mértékű 

rendkívüli költségvetési támogatás nem tervezhető. 
 
36.) A gazdaságos eredményes működés érdekében hozott egyéb döntések:  

Az ASP gazdálkodási modul bevezetésére tanácsadói szolgáltatásra legfeljebb 1.000 eFt-
ot biztosít. Szerződés a legjobb ajánlattevővel köthető.  

 
37.) Az anyakönyvi rendeletben a külső helyszínen megtartott házasságkötések díjának 

30.000 Ft-ra történő emelését javasolja. A rendeletmódosítást a decemberi soros ülésre 
javasolja előterjeszteni. 

 
38.) A helyi adó rendelet nem kíván módosítani. 
 
39.) A bérlakások díjait nem kívánja módosítani. 
 
40.) A közterület használati díjakon nem kíván módosítani. 
 
41.) A lejárt sírhelyek megváltásáról szóló rendelet módosítás a decemberi soros ülésre 

kerüljön előterjesztésre.  
 
42.) Anyakönyvi költségekre 350 eFt-ot, hétvégi munkavégzésre 500 eFt és járulékai 

összeget, hivatali rendezvényekre 230 eFt-ot biztosít. 
 
Határidő: a költségvetés tervezésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 


