
A Képviselő-testület 2018. november 22-i ülésén hozott határozatai 

  
 
322/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
� számlavezetés hozzájárulás kifizetés, 
� az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítása, 
� a MEZTEP Kft. kérelme, 
� az óvoda felújítási pályázatok előirányzatának rendezése, 
� a Pályázati referens tájékoztatója pályázatok megvalósításának aktuális helyzetéről 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.   
   

 
323/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. november 22-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.) Települési főépítész beszámolója tevékenységéről  
  Előadó: Béres István főépítész  
 
3.) Tájékoztató a Járóbeteg Szakellátó működtetésének éves tapasztalatairól  
  Előadó: Vis Medica Kft. ügyvezetője 
                     Dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolási és Szolgáltató Kft. ügyvezetője  
 
4.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről 
  Előadó: háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok 
 
5.) Beszámoló a térítésmentes használatra átadott Táncsics u. 42. önkormányzati ingatlan 

hasznosításáról 
  Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
6.) Beszámoló a Magyar Államtól ingyen önkormányzati tulajdonba vett ingatlanok 

intézményi használatáról (Tájház, Táncsics u. 26., Alkotmány u. 56.) 
  Előadó: Kovalik Angéla és Albertus László intézményvezetők 
 
7.) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság beszámolója a vagyonkezelésbe vett 

önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról  
  Előadó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelő  
 
8.) A Projektfelügyelet Kft. tájékoztatója éves pályázati tevékenységéről  
  Előadó: Projektfelügyelet Kft.  
 



9.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
  Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
10.) Előterjesztések 

 
   

324/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 262/2018. (IX. 20.), 
272/2018. (IX. 20.), 278/2018. (IX. 20.), 279/2018. (IX. 20.), 289/2018. (X. 18.), 291/2018. 
(X. 18.), 301/2018. (X. 18.), 302/2018. (X. 18.), 305/2018. (X. 18.), 309/2018. (X. 18.), 
310/2018. (X. 18.) 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.  
 
 
325/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Béres István települési 
főépítész 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi 
ki a főépítészi tevékenység magas színvonalú ellátásért.  
Az állandó jellegű főépítészi feladatokon túlmenően a Képviselő-testület fontosnak tartja a 
város új rendezési terve előkészítésében való aktív közreműködést. 
 
Határidő: főépítész tájékoztatására: 15 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
326/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Szivárvány Nyugdíjas Egyesülettel 2018. május 25. napján kelt Támogatási szerződés 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
327/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projektfelügyelet Kft. éves 
pályázati tevékenységéről szóló tájékoztatást megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Projektfelügyelet Kft. munkatársainak a 
mezőkovácsházi TOP pályázatok előkészítésében és benyújtásában végzett munkájukért, 
egyúttal kéri, hogy az előkészítő tevékenységek (tervek, költségvetések elkészítése) 
határidőben történő elvégzését fokozottan kísérjék figyelemmel a pályázati mérföldkövek 
szigorú határidői és a projektek megvalósíthatósága miatt. 



 
Határidő: Kft. tájékoztatására 8 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
328/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kálmán András tanácsnok 
tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 
Köszönetét fejezi ki az önkormányzat és a település érdekében a pályázatok benyújtása és 
koordinálása terén kifejtett tevékenységéért. 
 
 
329/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával az 
Adományok Háza Egyesületnek a Mezőkovácsháza Táncsics u. 42. szám alatti térítésmentes 
használatra átadott önkormányzati ingatlan 2018. évi hasznosításáról szóló beszámolót 
tudomásul veszi és elfogadja. 
 
 
330/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával tudomásul 
veszi és elfogadja a tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Táncsics u. 48. szám, Bethlen Gábor 
u. 101. szám, Bethlen Gábor u. 85. szám, Bajcsy u. 36. szám, Kinizsi u. 41/1. szám, Árpád u. 
120. szám, Árpád u. 277. szám alatti ingatlan vagyonkezelője, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.) által a 
vagyon hasznosításáról készített beszámolóját. 
 
Határidő: értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
331/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával tudomásul 
veszi és elfogadja a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. által készített, a 
Mezőkovácsháza, 2429/3 hrsz. (Ipari terület) alatt nyilvántartott ingatlanvagyon 
hasznosításáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
332/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával tudomásul 
veszi és elfogadja a Békéscsaba Tankerületi Központ által készített, a Mezőkovácsháza, 



Árpád u. 184. sz. (Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola) alatti ingatlanvagyon hasznosításáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
333/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé az elmúlt években a lakosságért végzett 
eredményes tevékenységéért, melyet az önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás, vagyonkezelői szerződés alapján az Innovációs Oktatási és Képzési központon 
keresztül nyújt.  
Azonban a Képviselő-testület aggodalommal vette tudomásul az IOKK-nál végrehajtott 
drasztikus létszámcsökkentést, mivel ezáltal nem látja biztosítottnak az eddigi eredményes 
működtetést, a nyitvatartási idő tartását, egyúttal a jövőre nézve aggályosnak tartja azt.  
Ezért a Képviselő-testület kérelemmel fordul a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
felé, hogy a jelenlegi működés fenntartása érdekében a szükséges létszámot biztosítani 
szíveskedjen az IOKK-ban és szíveskedjen tájékoztatni a Képviselő-testületet az IOKK 
jövőbeni működtetésével kapcsolatos elképzelésekről, tervekről. 
 
Határidő: SZGYF megkeresésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
 
334/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy az 
Önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak részére időarányosan bruttó 5.000.-
Ft/fő összegben számlavezetési hozzájárulás kerüljön kifizetésre az alábbiak szerint:  

Adatok eFt-ban   
 Foglalkoztatott 

létszám 
Személyi  
juttatás 

Munkaadói  
járulék 

Közfoglal-
koztatottak 

154 633 124 

Összesen (sz. juttatás + járulék):  757 e Ft  
  
A számlavezetési hozzájárulás és járulékának fedezetét 638 eFt összegű működési bevétel és 
119 eFt általános célú tartalék képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezetési hozzájárulás kifizetéssel 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Az önkormányzat intézményeinél a közfoglalkoztatottak részére időarányosan 5.000 Ft/fő 
számlavezetési hozzájárulás teljesíthető az intézmények bérmaradványának terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
 



335/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft. részére biztosítja, a Husqvarna R 316 T típusú kisgép és 
tartozékai beszerzéseshez szükséges bruttó 2.636.505,-Ft összeget a fejlesztési célú tartalék 
terhére.  
A pályázat koordinálásával valamint az eszköz beszerzésével megbízza Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft-t. 
 
Határidő: pályázat befogadása után azonnal 
Felelős: Pap Csaba Ügyvezető 
 
 
336/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában álló járóbeteg szakellátó intézmény működtetését feladat-ellátási szerződés 
keretében meghatározott óraszámban ellátó Vis Medica Kft-nek az egyéves egészségügyi 
szakellátási tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fejezi ki a Vis Medica Kft. 
alkalmazásában álló egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban végzett 
munkájukért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
337/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában álló járóbeteg szakellátó intézmény működtetését egészségügyi ellátási 
szerződés keretében meghatározott óraszámban ellátó Dr. Csernai Katalin Kft-nek az egyéves 
egészségügyi szakellátási tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fejezi ki a Dr. Csernai Katalin Kft. 
alkalmazásában álló egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban végzett 
munkájukért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
338/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező 
feladataként biztosított egészségügyi alapellátás helyzetéről a tájékoztatást elfogadja.  
 
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fejezi ki valamennyi egészségügyi 
szakembernek a város lakossága érdekében végzett tevékenységéért, munkájáért. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
339/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával tudomásul 
veszi és elfogadja a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ által készített, a 
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 56. sz. alatti ingatlan, 569/3132-ed tulajdoni hányadát érintő 
vagyon hasznosításáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
340/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával tudomásul 
veszi és elfogadja a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által készített, a Mezőkovácsháza, 
Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlanvagyon hasznosításáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
341/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Helyi Esélyegyenlőségi 

Program elfogadása tárgyában készült előterjesztés megtárgyalását levette napirendjéről, 
azzal, hogy annak megtárgyalását a decemberi soros ülése napirendjére tűzi.  
 
Határidő: decemberi soros ülés  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
342/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 49/2 
hrsz-ú, ingatlan 5 m2 területű részére vonatkozóan bérleti szerződést köt a DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft-vel. A bérleti díjat 250.000 Ft+ÁFA/év összegben határozza meg, és minden 
év január 1-jén a KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével növelten emelheti.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú 
Bérleti szerződés aláírására.  
 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 



343/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Barecz 
Mihály András haszonbérlővel a Mezőkovácsháza, külterület 2401/2 hrsz.-ú termőföld 
haszonbérletére 2014. augusztus 26. napján kötött haszonbérleti szerződés közös 
megegyezéssel történő módosítását a földterület megosztása miatt, mellyel a bérelt földterület 
1983 m2 területtel csökkent.   
 
Felkéri Dr. Bagdi László ügyvédet a szerződés módosítás előkészítésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
344/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 39 hrsz-
ú, ingatlanra vonatkozóan haszonbérleti szerződést köt Róka Dáviddal 2019. január 1. 
napjától határozatlan időre. A bérleti díj összegét 5000.-Ft/hó+áfa összegben határozza meg.  
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú bérleti 

szerződés aláírására.  
 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal, 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

345/2018. (XI. 22.) 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 Medgyesegyháza Város Önkormányzata között 
megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletének a határozat melléklete szerinti 
szöveggel történő módosításához járuljon hozzá.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
346/2018. (XI. 22.) 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 Mezőkovácsháza és Végegyháza Települések 
Önkormányzatai között megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletének a 
határozat melléklete szerinti szöveggel történő módosításához járuljon hozzá.  



 
Egyben felkéri a Polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket és kezdeményezze a 
Taggyűlésnél a szerződés módosítását, hogy a 2018. év eredményére is vonatkozzon a 
szolidalítás elve.  
 
Valamint javasoljuk egyértelművé tenni a szerződésben, hogy 2021. január 1. napjától a 2017. 
december 18. napján megkötött 2. sz. melléklet VI. Elszámolások pontja marad hatályban.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
347/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft. és Mezőkovácsháza és Végegyháza Települések Önkormányzatai 
között megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletét a határozat melléklete 
szerinti szöveggel módosítja.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a dokumentumot aláírja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

348/2018. (XI. 22.) 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 Nagybánhegyes Község Önkormányzata között 
megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. mellékletének a határozat melléklete szerinti 
szöveggel történő módosításához járuljon hozzá.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
349/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint fenntartó, a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményén keresztül biztosított, személyes 
gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységei közül a támogató szolgálat 
ellátási területébe tartozó településekkel feladat-ellátási megállapodást köt 2019. január 01-től 
határozatlan időre. 
 
A települések által 2019. évben fizetendő hozzájárulás összege: 



Battonya Város Önkormányzata                 700.000.- Ft/év 
Végegyháza Község Önkormányzata          200.000.-Ft/év 
Kunágota Község Önkormányzata          1.000.000.-Ft/év 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a feladat ellátásához szükséges megállapodások megkötésére 
és aláírására.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
 
350/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projektfelügyelet Országos 
Projekttervező, -támogató és felügyelő Kft. (1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.) által 
„A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű, TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00034 azonosító 
számú projekt előkészítési költségei fennmaradó összegére 1.100.000 Ft-ot biztosít fejlesztési 
célú tartalék terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
   
Határidő: azonnal 
Felelős Varga Gusztáv polgármester 
 
 
351/2018. (XI. 22.) sz. kt. határozat: 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pályázati referens. 2018 
éves pályázati tevékenységéről szóló tájékoztatást megtárgyalta és azt elfogadja. 


