
A Képviselő-testület 2018. december 13-i ülésén hozott határozatai 
  
 
352/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
� pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett felhívásokra,  
� a delegált tagok megválasztása, 
� 2019. évben megvalósítandó járási startmunka programok támogatása, 
� Közmunkaprogramok végrehajtása tárgyában megkötött megállapodás jóváhagyásáról, 
� Csoportos jogi fellépési javaslat a CYEB Energiakereskedő Kft. egyoldalú villamos 

energia áremelése miatt, 
� a Kalocsa Róza Kft. ügyvezető pályázata („Z1” jelű) 
tárgyában készült előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.   
   
 
353/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. december 13-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.) A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása  
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester  
 
3.) A köztisztviselők teljesítmény-követelményei alapját képező kiemelt célok 

meghatározása  
 Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző  
 
4.) A Polgármester és a bizottsági elnökök éves beszámolója az átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati társulásban végzett 
tevékenységről 

 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 az önkormányzati bizottságok elnökei  
 
5.) Előterjesztések 

 
   

354/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 420/2016. (XI. 24.), 
316/2018. (XI. 15.), 320/2018. (XI. 15.), 326/2018. (XI. 22.), 333/2018. (XI. 22.), 342/2018. 
(XI. 22.), 343/2018. (XI. 22.), 344/2018. (XI. 22.), 346/2018. (XI. 22.), 349/2018. (XI. 22.) 
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.  
 
 
355/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: Értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

356/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi 
teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célokat a határozat melléklete szerint 
hagyja jóvá. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
357/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és a 
bizottságok átruházott hatáskörben 2018. évben hozott döntéseiről szóló beszámolóit 
megtárgyalta és azokat elfogadja. 
 
 
358/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját 
megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
 
359/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-
00022 kódszámú, „A Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai intézményének 
infrastrukturális fejlesztése”  megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló 
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. Deta-Ép Épületszervíz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 26-32. (detaep@detaep.hu) 
2. Pronergy Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 12. (pronergyoffice@gmail.com) 
3. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. (bolem@globonet.hu) 
4. Bonag Kft. 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. (szabo.akos-sza@bonag.hu) 
5. Agrippa Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Nádtető u. 20. (info@agrippakft.hu) 
6. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. (Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, 
Jókai u. 7/A ép. 14.) (maxicargokft@gmail.com) 
7. Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7. 
(szatmari.karoly@bamsz.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, és 
              Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
360/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-
00022 kódszámú, „A Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai intézményének 
infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű építési beruházás megfelelő műszaki színvonalú 
megvalósíthatósága - külső homlokzati hőszigetelés beépíthetősége - miatt a szomszédos 415 
hrsz. telekből legfeljebb 9 m2 földrészlettel bővíteni kívánja az óvoda telkét. 
Köszönettel veszi a 415 hrsz. alatti telkek tulajdonosainak felajánlását a földrészlet átadására 
vonatkozóan.  
Meghatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási terv elkészítését rendelje meg a 
legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozótól. 
A telekalakítási tervek elkészíttetésére és a térképi, tulajdonosi változások ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetésére legfeljebb 100.000.- forintot biztosít a 2019. évi 
költségvetésében. 
Megbízza Dr. Bagdi László jogi képviselőt a földrészlet átadásával kapcsolatos szerződés 
elkészítésére, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: a megosztási vázrajzok elkészülését követően haladéktalanul 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
361/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-
00031 kódszámú, „A Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fejlesztése”  megnevezésű 
építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
 
A Dr. Simon Piroska 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. Deta-Ép Épületszervíz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 26-32. (detaep@detaep.hu) 
2. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. (bolem@globonet.hu) 



3. Bonag Kft. 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. (szabo.akos-sza@bonag.hu) 
4. HPQ Plus Kft. 6720 Szeged, Arany János u. 7. (peter.istvan@hpqkft.hu) 
5. GEKO Generál Kft. 1163 Budapest, Bábos u. 22. (hullmannotto@t-online.hu) 
6. Cs-Group Kft. 5940 Tótkomlós, Bartók Béla utca 2. (csgroupkft@gmail.com) 
7. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. (szokess@freemail.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, és 
              Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
362/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely betöltéséhez 2019. 
január 2-től határozott időre.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 

 
 

363/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőkovácsháza Város 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját és Intézkedési tervet 2019-2023. évekre vonatkozóan a 
határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
Felhívja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott Programot jutassa el a Helyi Esélyegyenlőségi fórum 
tagjainak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
364/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. által az OTP Bank Nyrt-től 5 millió forint 
folyószámlahitel egy évre történő felvételéhez működőképesség fenntartása céljából. A hitel 
végső lejárata: 2019. december 31. 
 
A hitel visszafizetésének biztosítékául Mezőkovácsháza Város Önkormányzata kezességet 
vállal. Az önkormányzat a kezességvállalását a hitel visszafizetésére a mindenkori éves 
költségvetésében a kötelezettségek között szerepelteti.   
 
Felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 



Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
365/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft. 5 millió Ft-os folyószámla hitelének egy évre történő felvételéhez 
vállalt önkormányzati kezességhez, a kezességvállalással biztosított összeg (5.000.000.-Ft 
tőke és járuléka erejéig) után egyszeri 1%-os, összesen 50.000.-Ft kezességvállalási díjat 
állapít meg. A kötelezett a megállapított kezességvállalási díjat a folyószámla hitelszerződés 
megkötését követő 30 napon belül köteles az Önkormányzat 11733034-15344100 számú 
számlájára való átutalással megfizetni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti 
kezességvállalási díjról szóló szerződés aláírására. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  Pap Csaba Mihály ügyvezető 
 

 
366/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kőzúzás céljára 600.000,- Ft 
+ Áfa (bruttó: 762.000,- Ft) összeget biztosít az általános célú tartalék terhére.  
Egyúttal megbízza a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-t, hogy a legkedvezőbb 
ajánlattevővel a kőtörést bonyolítsa le.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésével.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba Ügyvezető 
 
 
367/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által 
nyújtott lehetőséggel élve a közfoglalkoztatási programok végrehajtásának biztosítására a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-vel 2019. március 1-től – 2020. február 29-ig 
terjedő határozott időre megállapodást köt a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Megállapodás aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
 
 



368/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a pályázati eljárás 
eredményeként a gazdasági társaság ügyvezetőjének Jankó Erzsébet Mezőkovácsháza, 
Alkotmány u. 54/B. 1/A. szám alatti lakost választja meg, 2018. december 19-től. A 
megbízatás határozott időre, 2023. december 18-ig szól. 
 
Az ügyvezető munkakörét napi 8 órában látja el, személyi alapbérét havi bruttó 341.000 Ft-
ban határozza meg. 
Az ügyvezető a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására és a 
cégbírósági eljárás lefolytatására. 
  
Határidő: a munkáltatói intézkedések és a cégbírósági eljárás kezdeményezésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
 
369/2018. (XII. 13.) 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 együttműködési megállapodást köti. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
370/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Priskinné Ale Mária 
tulajdonában lévő, 5800 Mezőkovácsháza, 186/1 hrsz.-ú ingatlan megvételre történő 
ajánlattételével forráshiány miatt nem kíván élni. 
 
Határidő: a kérelmező tájékoztatására azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
371/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Priskinné Ale Mária 
tulajdonában lévő, 5800 Mezőkovácsháza, 186/1 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 300. 000 Ft. 
vételárat ajánl fel. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a tárgyalások lefolytatására, megegyezés esetén az adás-vételi 
szerződés aláírására. 



 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
372/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat jogi 
képviselőjét, hogy vizsgálja meg, a Petőfi u. - Deák u. sarkán bontásra kötelezett épület 
bontási végrehajtásának lehetőségét, illetve ezen ingatlan, és a Kossuth-Petőfi utca sarkán 
fekvő ingatlan tulajdonjog megszerzésének lehetőségét. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
373/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint a Társulás tagja - a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulással (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) feladat-ellátási szerződést 
köt a hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására. 
 
A feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, annak 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: szerződés aláírására: haladéktalanul 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
374/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 
folyószámlahitel felvételéről dönt az alábbiak szerint: 
 
- Az ügylet megnevezése: éven belüli folyószámla hitel 
- Összege: maximum 45.000.000,- Ft 
- A hitel törlesztése: számlára érkező jóváírásokkal folyamatosan,  
- A hitel végső lejárata: 2019. december 31. 
- A hitel biztosítéka: az Önkormányzat költségvetése. 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. 
részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés 
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a 
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a 
kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, 
illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a 
szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 
 



A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetéséért és a 
mindenkori éves költségvetésébe történő betervezéséért.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 
hitelszerződés aláírására. 
 
A folyószámlahitel kamatára, és a szerződéskötéshez kapcsolódó egyéb költségekre 2.500 eFt 
kerüljön betervezésre a 2019. évi költségvetésben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

375/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy 
Nagykamarás Község Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben 
lévő 75. 000 Ft névértékű tulajdonrészét nem kívánja megvásárolni. 
 
Határidő: tájékoztatás azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 
376/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy Battonya 
Város Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben lévő 75. 000 Ft 
névértékű tulajdonrészét nem kívánja megvásárolni.                

 
Határidő: tájékoztatás azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
377/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy Kaszaper 
Község Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben lévő 75. 000 Ft. 
névértékű tulajdonrészét nem kívánja megvásárolni. 
 
Határidő: tájékoztatás azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

378/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Gádoros 
Nagyközség Önkormányzata által értékesíteni kívánt Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nonprofit Kft-ben lévő 100.000 Ft névértékű tulajdonrész vonatkozásában nem kíván élni 
elővásárlási jogával. 
 



Határidő: tájékoztatás azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

379/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy 2019. január 
1. napjától 2 éves határozott időtartamra szolgáltatói szerződést köt adatvédelmi tisztviselői 
feladatok ellátására az önkormányzatnál és intézményeinél (Mezőkovácsházi Polgármesteri 
Hivatal, Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde) a legkedvezőbb árajánlatot adó Hanganov 
Kft-vel (székhely: 2730 Albertirsa BA-KO utca 6.)  
 
A szolgáltatás díját az Önkormányzat mindenkori költségvetésében tervezi. 
 
A szolgáltatási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 

380/2018. (XII. 13.) 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 pályázatban keletkezett közbeszerzési szakértői feladat ellátásáról szóló - dr. 
Domján Ákos közbeszerzési szakértővel kötendő - megbízási szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. A szakértői díj megfizetésére 200.000.- forintot biztosít az 
általános célú tartalék terhére. 
 
Határidő: közbeszerzési szakértő tájékoztatására és szerződéskötésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

381/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TP-KP-
1-2019/1 kódszámú, "Testvér- települési programok és együttműködések" című pályázati 
felhívásra. A "Kulturális hagyományok ápolását célzó nemzetiségi találkozó megvalósítása, 
azaz a határon túli magyarokkal való kapcsolatok erősítése” megnevezésű pályázat 
összköltsége 2.000.000.- Ft. 
Az igényelt támogatás: 2.000.000.- Ft (100,00 %). 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával.  
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. december 18. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
 



382/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER helyi 
akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívások keretében 1. célterület VP6-19.2.1.-49-12-
17 kódszámon a Borostyán Kemping és Strandfürdő felújítására pályázat benyújtásáról dönt.  
 
A pályázat összköltsége 9.997.086 Ft, melynek 10 %-os önerejét, bruttó 1.000.000. Ft-ot a 
fejlesztési célú tartalék terhére biztosít.  
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és a 
pályázat benyújtására.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

383/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába 2019. január 1. napjától Varga Gusztáv polgármestert, akadályoztatása esetére 
Csepreghy Elemér alpolgármestert, együttes akadályoztatásuk esetére Sóki Zoltán műszaki 
irodavezetőt delegálja. 
 
Határidő: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás értesítésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

384/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsába 2019. január 1. napjától Varga Gusztáv polgármestert, 
akadályoztatása esetére Csepreghy Elemér alpolgármestert, együttes akadályoztatásuk esetére 
Szénási István alpolgármestert delegálja. 
 
Határidő: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás értesítésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
 

385/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évben 
megvalósítandó közfoglalkoztatási járási startmunka programok kérelmeinek benyújtását 
támogatja, továbbá pozitív elbírálás esetén biztosítja a szükséges önerőt.  
 
A Képviselő-testület felkéri Kálmán András tanácsnokot a pályázat benyújtását előkészítő 
munkában való részvételre. Valamint felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok 
benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásával. 
 



A programok működtetéséhez szükséges önerő kerüljön betervezésre a 2019. évi 
költségvetésbe.  
 
A pályázatok benyújtását követően készüljön részletes tájékoztató a Képviselő-testület 
számára. 
 
Határidő: pályázat benyújtására: értelem szerint, tájékoztatásra: pályázatok benyújtását 

követően  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
386/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy élni kíván a 
csoportos jogi fellépés lehetőségével a CYEB Energiakereskedő Kft. jogellenes, egyoldalú 
villamos energia áremelésével. 
Ügyvédi megbízási szerződést köt Dr. Földvári László Ügyvédi Irodával (székhely: 1024 
Budapest, Lövőház u. 39.) képviseli Dr. Földvári László a mellékelt ügyvédi megbízási 
szerződés tartalma szerint. Megbízza Varga Gusztáv polgármestert az ügyvédi meghatalmazás 
aláírására. 
 
Határidő: értelem szerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   
 
387/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. december 13-i soros, 
zárt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
   

  N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 
1.) A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ behajthatatlan követelései 
 Előadó: Varga Gusztáv 
             polgármester 

 
   

388/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központnál keletkezett térítési díj hátralék behajthatatlanná 
nyilvánításához, a melléklet szerinti tartalommal.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Kovalik Angéla Intézményvezető 

   
 
 
 
 



389/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról, hogy a behajthatatlan 
hátralékok kialakulásának elkerülése érdekében készüljön Intézkedési Terv a márciusi soros 
ülésre.  
 
Határidő: 2019. márciusi soros testületi ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

  Kovalik Angéla Intézményvezető 


