
 
A Képviselő-testület 2019. január 31-i ülésén hozott határozatai 

 
 
8/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

� Tájékoztatás a Startmunka programok kapcsán benyújtott pályázatokról, 
� A TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 projekt módosítása 

tárgyában készült előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.   
 
 
9/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 31-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.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet-

tervezetének tárgyalása 
 Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
  
3.) Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveinek 

megtárgyalása 
Előadók: Ügyvezetők 

 
4.) A gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak beszámolója a 2018. évi 

tevékenységükről 
Előadók: Felügyelő Bizottságok elnökei 

 
5.) A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálata 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 

 
6.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves tevékenységéről 

Előadó: Mucsi Tiborné elnök 
 
7.) Előterjesztések 
 
 
10/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 287/2018. (X. 18.), 
360/2018. (XII. 13.), 366/2018. (XII. 13.), 371/2018. (XII. 13.), 372/2018. (XII. 13.), 
373/2018. (XII. 13.), 379/2018. (XII. 13.), 386/2018. (XII. 13.) 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.  
 
 
11/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. 
évi költségvetési rende-let-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat hatá-rozza 
meg: 
 
1. Az intézmények felhalmozási kiadásaikat az intézmé-nyi egyeztető tárgyaláson 

meghatározott minimális szinten tervezhetik. 
 
2. A közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére 

15.000Ft + járulék/fő összegű cafetéria juttatásról dönt. A betervezett cafetéria 
összege zárolásra kerül.  

 
3. A Sportpálya fenntartására 1.295 eFt-ot biztosít. 
 
4. A települési támogatásra szánt keretösszeg: 
• Rendszeres települési támogatás 3.500 eFt 
• Rendkívüli települési támogatás 5.500 eFt 
• Újszülöttek köszöntése: 100 eFt 
• Köztemetés: 800 eFt 
 
5. A Képviselő-testület a létszám állományának változá-sáról az alábbi döntést hozza: 

Az intézményi egyezte-tő tárgyalásokon kerüljön áttekintésre minden intéz-mény 
létszám állománya. 

 
6. Az általános célú tartalék mértékét 7.000 eFt-ban, a fejlesztési célú tartalék 

mértékét 30.000 eFt-ban hatá-rozza meg. 
 
7. Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2019. évi 

Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 
10.000 eFt-ot biztosít. 

 
8. Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 

3.300 eFt. 
 
9. A járóbeteg szakellátó központtal kötött szerződés alapján az ingatlan felújítására, 

karbantartására egyedi döntés alapján 1.000 eFt keretösszeget határoz meg.  
 
10. További hiánycsökkentési javaslatok: 

Az intézményi egyeztető tárgyalások lefolytatása so-rán törekedni kell arra, hogy a 
működési célú bevéte-lek és kiadások különbözete a 70 mFt-ot ne haladja meg, 
valamint a zárolással nem érintett költségvetési különbözet mértéke az 50 mFt-ot 
nem haladhatja meg. 

 
11. Bankszámla hozzájárulás mértéke bruttó 5.000 Ft/fő összeggel kerüljön tervezésre. 



 
12. A Humán Szolgáltató Központnál a mintamenza szakmai felügyeletére fizetett 

szolgáltatási szerződés kerüljön felmondásra. 
 
13. Az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás tevékenységek kiszervezésének 

előkészítése folyta-tódjon a meglévő határozat alapján. 
 
14. A Humán Szolgáltató Központ napközi konyhájának élelmiszer beszállítóival 

kötött szerződések kerüljenek módosításra aszerint, hogy egy hónapban maximum 
2-4 darab számla kerüljön kiállításra a beszállító ré-széről. Határidő: 2019. február 
28.  

 
15. Az intézményeknél a nem használt feleslegessé vált eszközök, és készletek 

kerüljenek felmérésre. Az ér-tékesíthető eszközökből származó bevétel kerüljön az 
intézmény költségvetésében tervezésre. 

 
 
12/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendelet 
tervezetben kimutatott bevételek és kiadások negatív egyenlege csökkentése érdekében 
intézményi egyeztető tárgyalásokat kezdeményez 2019. február 07-én 8 órai kezdettel. 
 
Az intézményi egyeztető tárgyalásokon meghozott bevételnövelő és költségcsökkentő 
javaslatok kerüljenek beépítésre az intézmény költségvetésébe.  
 
 
13/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve tervezetével kapcsolatban az alábbiakról dönt: az 
intézményi egyeztető tárgyaláson elfogadott bevételnövelő és költségcsökkentő 
javaslatok kerüljenek beépítésre az Üzleti tervbe. Az Üzleti terv a 2019. február 28-i 
ülésre kerüljön újra előterjesztésre. A jegyárak emelésére készüljön javaslat az 
intézményi egyeztető tárgyalásra.  
 
 
14/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy az 
intézményi egyeztető tárgyaláson elfogadott bevételnövelő és költségcsökkentő 
javaslatok kerüljenek beépítésre az üzleti tervbe. Az Üzleti terv a 2019. február 28-i 
ülésre kerüljön újra előterjesztésre.  
 
 
15/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy tekintse át a 



Településgazdálkodási Kft. bevételének növelési lehetőségét, és tegyen javaslatot az 
intézményi egyeztető tárgyalások után.  
 
 
16/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és 
köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért. 
 
 
17/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójában foglaltakat elfogadja és köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság 
tagjainak tevékenységükért. 
 
 
18/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsága 
tagjainak megbízatása kerüljön felülvizsgálatra és megbízatásuknak egységesen 2020. 
január 31. napjáig történő módosítása az alapító okirat legközelebbi módosítása 
alkalmával, de legkésőbb a szeptemberi soros ülésen történjen meg.  
 
 
19/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Mezőkovácsháza Város 
Román Nemzetiségi Önkormányzatával a határozat melléklete szerinti tartalommal 
Együttműködési Megállapodást köt. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
20/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési 
Értéktár Bizottság 2018. II. féléves beszámolóját, egyúttal köszönetét fejezi ki a 
Bizottság tagjainak elhivatott munkájukért.  
 
 
21/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 01-től a 
védőnői ellátást Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által kívánja biztosítani.  
 



Felhatalmazza a polgármestert a szükséges hatósági, munkajogi eljárások, átadás-átvétel 
lebonyolítására és a szükséges szerződések aláírására.  
 
 
22/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár 2019. évi Cselekvési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
 
23/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
 
24/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy 
Magyardombegyház Község Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit 
Kft-ben lévő 75. 000 Ft névértékű tulajdonrészét nem kívánja megvásárolni. 
 
 
25/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy 
Végegyháza Község Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben 
lévő 75. 000 Ft névértékű tulajdonrészét nem kívánja megvásárolni.                
 
 
26/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy 
Kisdombegyház Község Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit 
Kft-ben lévő 75. 000 Ft névértékű tulajdonrészét nem kívánja megvásárolni. 
 
 
27/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy 
kerüljön felmérésre az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. vagyona, 
amennyiben a Kft-nek van vagyona, az előterjesztés kerüljön ismét a Képviselő-testület 
elé.  
 
 
 
 
 



28/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával 
arról dönt, hogy a 060/2 hrsz-ú, 5754 négyzetméter alapterületű ingatlanra az ingatlan 
tulajdonosával, Zengő József Mezőkovácsháza, Árpád u. 278/A. szám alatti lakossal 1 
éves határozott időtartamra szóló, évi 30.000.-Ft+Áfa/év díjfizetés mellett, a határozat 
melléklete szerinti tartalmú együttműködési megállapodást köt.  
A testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 
 
 
29/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi orvosi 
ügyeleti feladat ellátására a lakosságszám arányában a települések által 2019. évben 
fizetendő hozzájárulás összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Battonya Város Önkormányzata                   480.320 Ft/hó 
Nagybánhegyes Község Önkormányzata      103.360 Ft/hó 
Végegyháza Község Önkormányzata           109.680 Ft/hó 
Kaszaper Község Önkormányzata                147.840 Ft/hó 
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata  178.640 Ft/hó 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata      477.440 Ft/hó 
 
A településekkel a központi orvosi ügyeleti feladat ellátására létrejött feladat-ellátási 
megállapodásokat a melléklet szerinti tartalommal módosítja.  
  
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási megállapodások módosításának 
aláírására.  
 
 
30/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 
munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 
A februári soros ülés időpontját 2019. február 21. napjáról 2019. február 28. napjára 

helyezi át.  

 
 
31/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1)-(1a) bekezdése alapján eljárva egyetért a 
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
vonatkozásában a Békéscsabai Járási Hivatal által a 2019/2020. tanévre meghatározott 
felvételi körzethatárral. 
 
 
 
 



32/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 39 
hrsz-ú ingatlan telekalakítását követően a 39/1 hrsz.-ú ingatlant a forgalomképtelen 
ingatlanvagyoni körből a forgalomképes ingatlanvagyoni körbe átsorolja.  
 
 
33/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Ügyrend II. fejezetének 2. és 3. pontjai helyére az alábbi rendelkezés kerül: 

2. A Polgármesteri Hivatalban a munkaközi szünet időtartama 30 perc, melyet a 

munkavállaló választása szerint az alábbi rendben vehet igénybe: 

  a) 12.00-12.30 között vagy 

  b) 10.30-10.35 

     12.00-12.20 

    15.00-15.05 között. 

3. A munkaközi szünet idejének kivételével a dolgozóknak a munkavégzés helyén 

(iroda, fénymásoló, tárgyaló, stb.) kell tartózkodniuk. 

 
2. Az Ügyrend III. fejezetének 1. és 2. pontjai helyére az alábbi rendelkezés kerül: 

1. a.) A hivatali ügyintézők ügyfélfogadási rendje: 

  Hétfő:    8.00- 12.00 

  Kedd:    8.00-12.00 

                           12.30- 15.00  

           Szerda: nincs ügyfélfogadás 

       Csütörtök: 8.00-12.00 

                          12.30- 15.00 

           Péntek:  8.00-12.00 

 

b) A hivatali pénztár ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:    9.00- 12.00 

Kedd:    13.00- 15.00 

Szerda:  nincs ügyfélfogadás 

Csütörtök: 13.00-15.00 

Péntek:   9.00-12.00 

2. A hivatal irodavezetőinek ügyfélfogadási rendje: 

  Hétfő, péntek: 9.00-12.00 

Kedd, csütörtök: 9.00-14.00 

 

3. Az Ügyrend III. fejezetének 3. pontjában a „Jegyző: páratlan hét hétfő 9.00-11.00 

óráig, Aljegyző: minden héten kedden 9.00-14.00 óráig” szövegrész helyébe a 
„Jegyző: páratlan hét csütörtök 9.00-12.00 óráig, Aljegyző: minden héten kedden 

9.00-12.00 óráig” szöveg kerül. 
 

4. Az Ügyrend V. fejezete helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 
A szervezeti egységeken belüli feladatmegosztás  



 
A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysége az iroda. Az irodák tevékenységét az 

irodavezető irányítja. A Hivatal belső szervezeti felépítését az ügyrend 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 
 

5. Az Ügyrend 2. sz. melléklete helyére jelen határozat melléklete kerül. 
 
6. Jelen határozatba foglalt módosítások 2019. február 15. napján lépnek hatályba. 
 
 
34/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 
által nyújtott lehetőséggel élve a Mezőgazdasági program 25 fő, a Helyi sajátosságok 
program 45 fő, és az Összevont szociális program 15 fő, közfoglalkoztatási programok 
benyújtását támogatja, pozitív elbírálás esetén a szükséges 1.818.832 Ft önerőt 
biztosítja. 
 
 
35/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. 03. 01.-2020. 
02. 29. közötti időszakról szóló, közfoglalkoztatási pályázat benyújtásáról szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
 
36/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15-BS1-
2016-00008 számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a 

Mezőkovácsházi járásban” elnevezésű projekt kapcsán arról dönt, hogy az 
önkormányzatot terhelő egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 
megvalósítását és a megvalósításukhoz szükséges pályázati forrást, összesen 
22.802.639,- Ft összegben átadja konzorciumi partnere, a Békés Megyei 
Kormányhivatal részére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat módosításával kapcsolatos feladatok 
elvégzésére és a módosító szerződés aláírására. 
 
 
37/2019. (I. 31.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15-BS1-
2016-00008 számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása a 

Mezőkovácsházi járásban” elnevezésű projekt kapcsán arról dönt, hogy a projekt 
befejezésének határidejét 2021. február 28. napjára módosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatói okirat módosításával kapcsolatos feladatok 
elvégzésére és a módosító szerződés aláírására. 
 


