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

  
64/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
� A téli hó munkálatokhoz és síkosság mentesítéshez kapcsolódó túlóra, 
� Tájékoztatás a Startmunka programok kapcsán benyújtott pályázati támogatás 

finanszírozásának módosulása, 
� a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletének 

módosítása, 
� a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 2018. évi belső ellenőrzési 

összefoglaló jelentés és a 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásának 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.   
 
   
65/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 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.) A működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti feladatellátás és pénzeszközök 

felhasználásának értékelése az OMSZ Dél-alföldi regionális Mentőszervezetének 
beszámolója alapján 

Előadó: Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Főorvosa 
 
3.) Önkormányzati kitüntetési javaslatok elbírálása 

Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
4.) Egészségfejlesztési Iroda éves beszámolója tevékenységéről 

Előadó: EFI iroda munkatársai 
 
5.) Előterjesztések 

   
 

66/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békéscsabai Tankerületi 
Központ által fenntartott Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola és Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Alapfokú  Művészeti Iskola és 
Kollégium átszervezését mint működtető önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. tv. alapján véleményezte. 
 



Egyetért az intézmény új nevével: Mezőkovácsházi Hunyadi János Gimnázium, Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, rövid neve: Mezőkovácsházi Hunyadi János 
Nevelési-Oktatási Intézmény. 
Egyetért továbbá azzal, hogy a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola az új intézmény tagintézményeként működjön tovább Mezőkovácsházi 
Hunyadi János Nevelési-Oktatási Intézmény Csanád Vezér Általános Iskola Tagintézménye 
néven. 
Az önkormányzatnak az átszervezéssel kapcsolatos véleménye kialakításához minden 
szükséges információ rendelkezésére állt.  
A véleménye kialakítására legalább 15 nap biztosítva volt. 
 
A Képviselő-testület egyetért a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola beolvadásával a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium intézménybe. 
 
Határidő: a Békéscsabai Tankerületi Központ értesítése: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
   
67/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békéscsabai Tankerületi 
Központ által fenntartott Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi 
Tagintézménye átszervezését mint működtető önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv. alapján véleményezte. 
 
Az önkormányzatnak az átszervezéssel kapcsolatos véleménye kialakításához minden 
szükséges információ rendelkezésére állt.  
 
A véleménye kialakítására legalább 15 nap biztosítva volt. 
A Képviselő-testület egyetért a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi 
Tagintézménye 5800 Mezőkovácsháza Hősök tere 6. szám alatti ingatlanból való 
elköltözésével és a telephelye megszűnésével, és Mezőkovácsháza Sármezey Endre u. 63. 
szám alá költözésével. 
 
Határidő: a Békéscsabai Tankerületi Központ értesítése: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
   

68/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 389/2018. (XII. 13.), 
46/2019. (II. 28.), 53/2019. (II. 28.) 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.  

 
   

69/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 



Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyeleti 
Szolgálat feladatellátásáról és a pénzeszközök felhasználásáról szóló 2018. évi beszámolót 
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot ellátó szakembereknek az ügyeleti 
szolgálatban való elismerésre méltó feladatellátásért, valamint az Országos Mentőszolgálat 
Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetnek a hatékonyabb munkavégzés érdekében kifejtett 
együttműködésért.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
   

70/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségfejlesztési Iroda 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot ellátó szakembereknek elvégzett 
munkájukért.  
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
   

71/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Telenor 
Magyarország Zrt. bérleti díj csökkentési kérelmét elutasítja a 1038/2 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozóan. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
72/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borostyán kemping és 
strandfürdő 2019. évi belépőjegy árait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Felnőtt 1100 
Helyi lakosú felnőtt 900 
3-6 éves 300 
Nyugdíjas, diák 650 
Helyi lakosú nyugdíjas, diák 590 
Családi I. (1 felnőtt, 2 gyerek) 1880 
Helyi lakosú családi I. 1720 
    
Családi II. (2 felnőtt, 1 gyerek) 2200 



Helyi lakosú Családi II.  2030 
    

Családi III (2 felnőtt, 3 vagy több 
gyerek) 3240 

Helyi lakosú családi III (2 felnőtt, 3 
vagy több gyerek) 2970 
    

Csoportos belépő, 10 fő felett 490 
Felnőtt bérlet (10 alkalmas) 6900 
Nyugdíjas, diák bérlet (10 alkalmas) 4900 
Úszóbérlet (de. 7:00-9:00) 4000 
Camping belépő árak   
Felnőtt napijegy (1 fő) 900 

Nyugdíjas és 18 év alatti személy 
napijegy (1 fő) 690 
Személyautó 590 
Lakókocsi 790 
Lakó autó 890 
Sátorhely 890 
Szoba (1 fő) 2790 
Kutya, macska (naponta) 490 
Idegenforgalmi adó nap/fő 150 

Termálfürdő díja (április, május, 
szeptember, október)   
Helyi lakosok részére 400 
Vidéki lakosok részére 450 
Gyógymedence 7 órától 9 óráig 350 
  

Napozóágy bérlés 400 

Csobbanó csütörtök 

A belépőjegyek 

árából minden 

csütörtökön 10% 

kedvezményt adunk. 
 
A Képviselő-testület a fürdő szezonális nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- Camping és gyógymedence: 2019. április 15-tól-2019. november 3-ig. 
- Strandfürdő: 2019. június 1-tól-2019. szeptember 1-ig. 
 
Az árjegyzék és a nyitvatartási rend szerződésszerű közzétételére felhívja az üzemeltető 
Kalocsa Róza Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 
 
Határidő: közzétételre: 2019. március 31., nyitásra értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   Jankó Erzsébet üzemeltető vezetője 

 
   



73/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borostyán strandfürdő 
szolgáltatási színvonalának emelése érdekében a főépületben elhelyezkedő büfé épületrész 
megkezdett felújításának befejezéséről dönt. 
A felújítási munkák befejezésére és a beépített berendezési tárgyak beszerzésére bruttó 
2.000.000.- forintot biztosít a 2019. évi költségvetésében. 
A munkálatok megrendelésével és a vállalkozói szerződés aláírásával megbízza a 
polgármestert. 
Amennyiben a büfé üzemeltetésére 2019. április 30-ig külső vállalkozóval nem kerül 
szerződés megkötésre, úgy azt az önkormányzat látja el, intézménye a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központ által üzemeltett Napközi Konyha útján. Ez esetben a nyitáshoz 
szükséges valamennyi engedélyt, hozzájárulást legkésőbb 2019. május 30-ig meg kell 
szereznie a büfé üzemeltetőjének. 
 
Határidő: munkálatok befejezésére: 2019 május 10.,  
      nyitásra 2019. június 1. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
   

74/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy az 
önkormányzatnál, az önkormányzat intézményeinél, az önkormányzat 100 %-os tulajdonában 
lévő önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társaságainál foglalkoztatott munkavállalók 
nyugdíjazásuk alkalmával az alábbi juttatásra jogosultak Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának berkein belül eltöltött jogviszonyaikat figyelembe véve: 
 
- 5 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony után 1 havi 

minimálbérnek megfelelő összeg, 
 
- 10 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony után 2 havi 

minimálbérnek megfelelő összeg, 
 
- 20 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony után 2 havi 

minimálbér + 10 %-nak megfelelő összeg, 
 
- 30 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony után 2 havi 

minimálbér + 20 %-nak megfelelő összeg, 
 
- 40 év eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony után 2 havi 

minimálbér + 30 %-nak megfelelő összeg. 
 
Az önkormányzatnál, intézményeinél, saját önkormányzati tulajdonú Kft-k esetében a 
munkaviszonyokat egybe kell számítani. 
 
A juttatás a jogviszony megszűnésének utolsó hónapjában esedékes. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   



 
75/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
   

76/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat közbeszerzésekről 
szóló Szabályzata alapján a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és 
Szolgáltatási Kft. 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 valamint a MEZTEP Kft. 
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: Pap Csaba Mihály ügyvezető 
 

   
77/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú 
melléklet I. 10. pont alapján támogatási igényt nyújt be a rendkívüli támogatás igénylésére. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény benyújtására, valamint nyertesség esetén a 
megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, támogatási szerződés 
aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázat benyújtására: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  
  

78/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a téli hó 
eltakarítási munkálatokra, és síkosság mentesítésre a dologi kiadások előirányzat terhére 
864.000 Ft összeget átcsoportosít a személyi jellegű kiadások és 181.000 Ft összeget 
átcsoportosít a munkaadói járulék előirányzat javára.  
 
Határidő: értelem szerint 



Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   
 

79/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 2019. évi 
Mezőgazdasági Start Minta Program keretében a Belügyminisztérium által nem támogatott 
beszerzést terhelő, előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét 2.216.119,- Ft 
összegben az általános célú tartalék terhére nem biztosítja.  
 
A novemberi soros ülésre kerüljön előterjesztésre, a várható fizetési kötelezettség az addigi 
Áfa visszaigénylés és Áfa befizetés összegének ismeretében.  
 
Határidő: novemberi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

 
   

80/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a késedelmi kamatok 
alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Megbízza Dr. Szilbereisz Edit jegyzőt, hogy tegyen javaslatot a késedelmi kamatok 
optimalizálásának a lehetőségeire a májusi soros testületi ülésre. 

 
Határidő: májusi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
   
81/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Torna 
Egylet részére vissza nem térítendő támogatás formájában a Mezőkovácsházi Torna Egylet 
által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott be/SPF- ki/JH01-22618/2018/MLSZ 
ügyiratszámú határozata alapján megvalósítandó pályázathoz 151.057,-Ft összegű önerőt 
biztosít fejlesztési célú tartalék terhére. 
Ugyanezen pályázat Utánpótlás nevelés feladatainak ellátása megvalósításához szintén vissza 
nem térítendő támogatás formájában 320.373,-Ft összegű önerőt biztosít általános célú 
tartalék terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: a támogatási szerződés aláírására és a véglegesen átadott pénzeszköz kérelmező 

részére történő átadására: 2019. április 10. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
  
 
82/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
1. Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a helyi 
adóhatóság tevékenységéről szóló beszámolót. 



 
Megbízza Dr. Szilbereisz Edit jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy az adóhatóság élni 
tudjon minden behajtási lehetőséggel, különös tekintettel az idegenforgalmi adó bevezetésére.  
 
2. Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy járjon el az ingatlanügyi hatóságnál a földhasználati adatok rendelkezésre 
bocsátása céljából Mezőkovácsháza Város Önkormányzata adóhatósága részére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
83/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízérdekeltségi 
hozzájárulás, a MESZOLGKER Kft-től átvett lakbérhátralékok, valamint a lejárt vízdíj 
hátralékok behajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette. 
 
A júniusi soros ülésre készüljön tájékoztató a kintlévőségek behajtásának lehetőségeiről, 
különösen a szennyvíz I-II. ütem érdekeltségi hozzájárulásainak behajtására.  
 
Határidő: júniusi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
84/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 369/2018. 
(XII. 13. ) sz. kt. határozatát visszavonja. 

 
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
85/2019. (III. 28.) 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 
 
 
86/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Papp András kizárólagos 



tulajdonát képező Mezőkovácsháza 2082/2 hrsz-ú, természetben 5800 Mezőkovácsháza 
Kodály Zoltán utca 69. szám alatti ingatlan ajándékozás jogcímén történő megszerzéséről és 
az ingatlanon a bontási munkák elvégzéséről dönt. 
 
Az ajándékozási szerződés elkészítésére felkéri a Bagdi Ügyvédi Irodát. 
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
87/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deák Norbert kizárólagos 
tulajdonát képező Mezőkovácsháza 2278 hrsz-ú, természetben 5800 Mezőkovácsháza Mikes 
Kelemen utca 19. szám alatti ingatlan megvásárlásáról dönt. A vételár összege az ingatlant 
terhelő tartozás összege, de legfeljebb bruttó 450.000 Ft. A vételár megfizetése nem Eladó 
kezéhez történik, hanem közvetlenül az ingatlant terhelő tartozás kiegyenlítésére a bírósági 
végrehajtó részére kerül megküldésre.  
 
Az adásvételi szerződés elkészítésére felkéri a Bagdi Ügyvédi Irodát. 
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
88/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gáspár Tamás javaslatára az 
állati hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenység elvégzéséről szóló vállalkozói szerződés 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, a módosító szerződés 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: szerződéskötésre: 8 napon belül 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
89/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 347/2018. 
(XI. 22. ) sz. kt. határozatát visszavonja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
90/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag jelen határozatával felhatalmazza Varga 



Gusztáv Polgármestert, 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 módosítását aláírja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
91/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 2018. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentését 
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felkéri Varga Gusztáv polgármestert, hogy a taggyűlésen ezt az álláspontot képviselje. 

                
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
92/2019. (III. 28.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 
Felkéri Varga Gusztáv polgármestert, hogy a taggyűlésen ezt az álláspontot képviselje.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


