
 
A Képviselő-testület 2019. február 28-i ülésén hozott határozatai 

 
 
40/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
� A polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága, 
� TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 kódszámú, a Mezőkovácsháza Önkormányzata 

óvodai intézményének infrastrukturális fejlesztése tárgyában többlet forrás 
biztosításáról, 

� pályázat benyújtása a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett 
felhívásokra 

tárgyában készült előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.   
 
 
41/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 28-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 Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása 
Előadó: Varga Gusztáv 

          polgármester 
   
3.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előadó: Varga Gusztáv 
                      polgármester 
 
4.) Előterjesztések 
 
 
42/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2019. (I. 31.), 
14/2019. (I. 31.), 15/2019. (I. 31.), 19/2019. (I. 31.), 27/2019. (I. 31.), 28/2019. (I. 31.), 
29/2019. (I. 31.) 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.  
 
 
 



43/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER helyi 
akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívások keretében 1. célterület VP6-19.2.1.-
49-6-17 kódszámon Mezőkovácsháza Város Önkormányzata eszközbeszerzésére 
pályázat benyújtásáról dönt. A pályázat összköltsége 2.168.144 Ft, melynek 10 %-os 
önerejét, bruttó 216.815 Ft-ot a fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 
aláírására és a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
44/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 
költségvetési működési hiány csökkentése érdekében létszámleépítésről dönt 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban az alábbiak szerint:   
1. A hivatalban 1 fő köztisztviselői álláshely és annak finanszírozása 2019. május 

15. napjától elvonásra kerül.  
2. További 1 fő köztisztviselői álláshely és finanszírozása 2019. október 01. napjától 

kerül elvonásra.  
 
Felhatalmazza a munkáltatót, hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket.  
   
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző  
 
 
45/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható összegét, és a saját bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
46/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottságot, hogy 
1.) a nyugdíjba vonuló dolgozók juttatását vizsgálja felül és tegyen javaslatot (sávos 

rendszerben, az eltöltött idő figyelembe vételével) a juttatás biztosítására,  



2.) az önkormányzat által kifizetett késedelmi kamatok, mulasztási bírságok nagyságát 
vizsgálja meg és tegyen javaslatot ezek megszüntetésére, 

3.) a gyepmesteri tevékenységre vonatkozó szerződést, a kifizetett összeg nagyságát 
vizsgálja meg és tegyen javaslatot a kiadás mérséklésére, 

4.) végezzen vizsgálatot az adóelkerülés megelőzésére, az adóbehajtás 
hatékonyságának növelésére a kintlévőségek beszedésének érdekében, és 
fogalmazzon meg javaslatot. 

 
Határidő: márciusi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
    Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
47/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. 
Szilbereisz Edit jegyzőt, hogy az ingatlanértékesítés teljesítése érdekében készítsen 
felmérést az értékesítésre felajánlható ingatlanokról. Az értékesítés ütemezésére 
készítsen javaslatot. 
 
Határidő: áprilisi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   Dr. Szilbereisz Edit jegyző   
 
 
48/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy folytasson egyeztetést az intézmények, társaságok vezetőivel a betöltetlen 
álláshelyek feladatainak ellátásáról, az így esetlegesen megtakarított források 
felhasználásáról, a bérminimumok emelése miatt kialakult bérfeszültségek enyhítéséről, 
az intézményvezetők, ügyvezetők jutalmazásának nagyságáról.  
 
Határidő: áprilisi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
49/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Csepreghy 
Elemér alpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a megüresedő álláshelyek 
betöltésének újraszabályozásáról. 
 
Határidő: áprilisi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
    Csepreghy Elemér alpolgármester  
 
 
 
 



50/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat 
közbeszerzésekről szóló Szabályzata alapján Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 
 
Az elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet a Közbeszerzési Hatóság által 
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban és az Önkormányzat hivatalos honlapján 
közzé kell tenni. 
A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosítási igény 
felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.  
Jelen közbeszerzési tervet legalább 2024. december 31-ig meg kell őrizni. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
51/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Településgazdálkodási Kft. 2019. évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Pap Csaba ügyvezető 
 
 
52/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 
53/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 
kataszteri rendszer adatmegőrzési szolgáltatás céljából az E-Szoftverfejlesztő Kft-vel, a 
határozat melléklete szerinti tartalmú vállalkozási szerződést köt. 
A szolgáltatási szerződés megkötésére 85 eFt-ot biztosít az általános célú tartalék 
terhére. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  



 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
54/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16-BS1-
2017-00022 kódszámú, Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai intézményének 
infrastrukturális fejlesztése (Petőfi utcai óvoda felújítása) megnevezésű pályázat 
megvalósítását rendkívül fontosnak tartja az intézmény leromlott állapotának felújítása, 
a gyermekek biztonságos és korszerű környezetben történő nevelése, valamint az épület 
energia hatékony működése érdekében. 
 
A Képviselő-testület a közbeszerzési ajánlatok ismeretében, a beruházás 
megvalósításához legfeljebb bruttó 4.094.060.- forint többlet fedezetet biztosít 
fejlesztési célú hitelfelvétel terhére. 
 
Amennyiben bármely oknál fogva csak a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel nyílik 
lehetőség a vállalkozói szerződés megkötésére, úgy a Képviselő-testület a beruházás 
megvalósításához legfeljebb bruttó 7.705.484.- forint többlet fedezetet biztosít 
fejlesztési célú hitelfelvétel terhére. 
 
A többletfedezet biztosítását a 2019. évi költségvetés tartalmazza.  
 
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 érvényes ajánlatot adó céggel történő szerződéskötésre a közbeszerzési 
előírások szerint. 
 
Határidő: közbeszerzési szakértő tájékoztatására: azonnal 
 egyebekben: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
55/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Gusztáv 
polgármester személyes érintettsége miatt a szavazásból kizárja.  
 
 
56/2019. (II. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében 
eljárva  
 



1. Varga Gusztáv polgármester részére 35 év szolgálati jogviszonyban töltött idő után 
négyhavi illetményének megfelelő összegű bruttó 2.393.208 Ft, azaz bruttó 
Kettőmillió-háromszázkilencvenháromezer-kettőszáznyolc forint jubileumi 
jutalmat állapít meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
vonatkozó rendelkezései alapján.   

 
2. A jubileumi jutalom kifizetésére a 2019. évi költségvetési rendelet biztosít 

fedezetet, a jubileumi jutalom 2019. február 28-án kifizethető.  
 
Határidő: 2019. február 28.  
Felelős: Zábrák Istvánné bizottsági elnök 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző  
 
 
 


