
A Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésén hozott határozatai 

  
 
111/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
� Kalocsa Róza Kft. kérelme, 
� a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.   
  
  
112/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. április 25-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.) Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének megalkotása, a pénzmaradvány 

elfogadása 

Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
3.) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 

Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
4.) Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és gyermekek napközbeni 

ellátásainak éves átfogó értékelése 
Előadó: Zábrák Istvánné bizottsági elnök 

                   Kovalik Angéla intézményvezető HSZK 
                       Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
                       Schultzné Lipták Barbara bölcsődevezető 
 
5.) Előterjesztések 
 
 
113/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2019. (II. 28.), 48/2019. 
(II. 28.), 49/2019. (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.  
 
 
 
 
 



114/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a taggyűlésnek a 
2018. évi beszámoló 1.491.049 eFt egyező eszköz-forrás főösszeggel, és a 93.239 eFt összegű 
adózott eredménnyel történő elfogadását a 2018. évről készült beszámoló részét képező 
kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel együtt. Az adózott eredmény kerüljön 
eredménytartalékba helyezésre. 
 
Javasolja, hogy a 2018. évről készült beszámoló elfogadását követően a taggyűlés az 
ügyvezető felmentvény iránti kérelmét a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján 
fogadja el. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén ezen álláspontot képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   
 

115/2019. (IV. 25.) 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 Társaság 2019. évi Üzleti terve elfogadásra kerüljön 2.343.160 eFt bevételi, 2.440.392 
eFt kiadási főösszeggel, -97.232 eFt tervezett adózás előtti eredmény összeggel.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   
 

116/2019. (IV. 25.) 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 Kft. 2019. évre vonatkozó beruházási terve elfogadásra kerüljön nettó 174.877 eFt 
összeggel, melyből nettó 78.400 e Ft önkormányzati és nettó 96.477 eFt a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft. beruházási kerete.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   
 

117/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-ben üzletrésszel rendelkező tag jelen határozatával javasolja a Taggyűlésnek, 



hogy Daróczi László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a taggyűlés által 
megállapított 2018. évi célfeladatainak értékeléséről készített határozat melléklete szerinti 
tartalmú tájékoztatót fogadja el, és engedélyezze az ügyvezető részére négyhavi juttatásnak 
megfelelő jutalom kifizetését.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   
 

118/2019. (IV. 25.) 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 Kft. ügyvezető igazgatójának a 2019. évre vonatkozó célfeladat meghatározását a 
határozat melléklete szerint fogadja el.   
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a taggyűlésen ezen álláspontját képviselje. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   
 

119/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti alapellátásai keretében biztosított gyermekjóléti szolgálat és bölcsőde 
személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai munkájának éves átfogó értékeléséről 
készült beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a szakembereknek a beszámolási 
időszakban végzett munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   
 

120/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
Közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti módosított tartalommal elfogadja. 
A módosítás indoka: az alkalmazandó eljárásrend felülvizsgálata és a közbeszerzési eljárások 
kezdési időpontjának változása. 
 
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 

  
  

121/2019. (IV. 25.) 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 eredménytelen első fordulója 
után az eljárás újbóli megindításáról döntött. 
 
A JT INFOTÉKA Kft-vel (képviseletében Dr. Simon Piroska felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó) fennálló szerződés alapján, a megismételt közbeszerzési eljárás lefolytatására 
247.650- forintot biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   
 

122/2019. (IV. 25.) 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 

 
 
 



 
   

123/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 40. sz. alatti ingatlan 
(savanyító üzem) vonatkozásában a 356.357,-Ft vízdíjat a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft. részére működési célú átadott pénzeszközként biztosítja, az 
általános célú tartalék terhére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   
 

124/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Konyhán étkező 
vendégétkezők és kedvezményes étkezők térítési díját 2019. május 01. napjától az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
Kedvezményes (önkormányzat és intézményei valamint a településen közfeladatot ellátó 
dolgozók) étkeztetést igénybevevők:  
290,- Ft/adag nyersanyag költség + 70 % rezsi költség = 495,- Ft/adag + áfa  
Leves nélküli étkezésnél: 230,- Ft/adag nyersanyag költség + 70% rezsi +áfa= 390,- Ft/adag + 
áfa 
 
Vendég étkezők:  
290,- Ft /adag nyersanyag költség + 80% rezsi költség = 520,- Ft/adag + áfa  
Leves nélküli étkezésnél 230,- Ft/adag nyersanyag költség + 80% rezsi +áfa= 415,- 
Ft/adag+áfa 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető HSZK 

   
 

125/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 
18.726.852 Ft éven túli fejlesztési célú hitel felvételéről dönt az alábbi hitelcélok 
megvalósítására: 

 
1. BMÖFT/7-2/2018. azonosító számon a védőnői szolgálat felújítására 4.175.943 Ft, 
2. a BMÖFTE/1-2/2018 azonosító számú, fogorvosi rendelő felújítása célú pályázatra 

2.752.564 Ft, 
3. A TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 azonosító számú, Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 

energetikai korszerűsítése című pályázatra 7.704.285 Ft, 
4. A TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 azonosító számú, Mezőkovácsháza 

Önkormányzatának óvodai intézményének infrastrukturális fejlesztés című pályázatra 
4.094.060 Ft. 



 
A hitelfelvétel paraméterei a következők: 
- Az ügylet megnevezése: éven túli fejlesztési hitel 
-  Összege: maximum 18.726.852,- Ft 
-  A hitel törlesztése: türelmi időt (2020. 09. 29.) követően negyedévente egyenlő 

részletekben  
-  A hitel végső lejárata: 2029. szeptember 30. 
-  A hitel biztosítéka: az Önkormányzat költségvetése. 
 
További fedezet az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között 2017. 12. 29-én létrejött, majd 
2018. szeptember 26-án módosított 1-2-17-3300-0471-1 számú ingatlan jelzálogszerződése. 
 
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 kormányengedélyezési eljárás lebonyolítására. 
 
A szerződéskötéshez kapcsolódó költségekre 250 eFt kerüljön betervezésre az általános célú 
tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

   
 

126/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Kft. 
ügyvezetője kérelmére a Borostyán strandfürdő szolgáltatási színvonalának emelése 
érdekében a főépületben elhelyezkedő büfé épületrész kereskedelmi célú bérbeadásához az 
Info-Ker Consulting Kft. 5800 Mezőkovácsháza, Dózsa György utca 183. részére hozzájárul. 
 
A szerződés megkötésénél vegye figyelembe a Felügyelő Bizottság és a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság javaslatát.  
 
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője a kereskedelmi törvény 
előírásainak betartása mellett külön szerződés alapján az Info-Ker Consulting Kft. részére 
rendezvényszervezés céljából a strandfürdő egészét vagy egyes részét bérbe adja. A 
szerződésben pontosan el kell határolni a bérbeadó és a bérlő felelősségi köreit.   
 
Határidő: szerződés kötésére: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 



    Jankó Erzsébet ügyvezető  
   

 
127/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Nonprofit 
Kft. részére a közművelődési feladatai ellátása céljából 1.000e Ft működési célú átadott 
pénzeszközt biztosít, melyet a 2018. évi üzleti tervében szerepeltetnie kell. 
 
A működési célú átadott pénzeszköz fedezetét az általános célú tartalék képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
  
  
128/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, Hősök 
tere 6. központi fűtés korszerűsítéséről az alábbiak szerint dönt:  
 
- az épület folyamatos üresedése miatt meg kell vizsgálni a használók elhelyezésének 

lehetőségét azon épületrész helyiségeiben, amelyek jól fűthetők,  
 
- ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálni az épület értékesítésének a lehetőségét, illetve 

felújításának pályázati lehetőségét is. 
 
Amennyiben a fenti intézkedések ellenére is szükségessé válik a fűtési rendszer felújítása, 
akkor arra új ajánlat kerüljön bekérésre és kerüljön előterjesztésre a Képviselő-testület júniusi 
soros ülésére. 
 
Határidő: júniusi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
129/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-
00006 kódszámú, „A Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem” 
megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról 
dönt. 
 
A Dr. Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített 
ajánlattételi felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Kbt. 113.§-a szerinti nyílt eljárásban való részvételre az alábbi szervezetek ajánlattételre 
történő felhívásáról dönt: 
1. Deta-Ép Épületszerviz 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. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. (Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, 
Jókai u. 7/A ép. 14.) (maxicargokft@gmail.com) 
5. SWIETELSKY Magyarország Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42.Levelezési cím: 5600 
Békéscsaba, Ipari út 44-46. karakas.jozsef@swietwlsky.hu 
6. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. (szokess@freemail.hu) 
7. BQ Mérnöki Iroda Kft. 6722 Szeged, Bécsi krt.23. A ép. Fszt.1. 
(bqmernokikft@gmail.com) 
 
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 
 
 
130/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-
00007 kódszámú, „A Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem” 
megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról 
dönt. 
 
A Dr. Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített 
ajánlattételi felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Kbt. 113.§-a szerinti nyílt eljárásban való részvételre az alábbi szervezetek ajánlattételre 
történő felhívásáról dönt: 
1. Deta-Ép Épületszerviz 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. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. (Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, 
Jókai u. 7/A ép. 14.) (maxicargokft@gmail.com) 
5. SWIETELSKY Magyarország Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42.Levelezési cím: 5600 
Békéscsaba, Ipari út 44-46. karakas.jozsef@swietwlsky.hu 
6. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. (szokess@freemail.hu) 
7. BQ Mérnöki Iroda Kft. 6722 Szeged, Bécsi krt.23. A ép. Fszt.1. 
(bqmernokikft@gmail.com) 
 
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 
 
 
131/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
közterület-felügyelet létrehozásának jogszabályi előírásairól szóló tájékoztatót. 



Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
132/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek ellenőrzése 
hatékonyságának növelése érdekében javasolja a Polgárőrség megkeresését, hogyan tudnánk 
hatékonyabban együttműködni a közterület felügyelettel kapcsolatosan.  
 
Továbbá javasoljuk még a Polgármesteri Hivatal gépkocsivezető besorolásának, 
munkakörének áttekintését a közterület felügyelettel kapcsolatos feladatok általa ellátása 
szempontjából.  
 
A jegyző asszony, aljegyző asszony, műszaki iroda vezetője, konzultáljanak a környező 
településekkel és az ottani tapasztalatokat térképezzék fel. 
 
A fentiekről készüljön előterjesztés a júniusi testületi ülésre. 
 
Határidő: júniusi testületi ülés 
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző   
 
 
133/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 
maradványát 1.526.237.311 Ft összeggel hagyja jóvá.  
 
A Képviselő-testület az intézmények 2018. évi maradványát az intézmények beszámolójában 
lévő feladatok megvalósítására az alábbiak szerint hagyja jóvá: alaptevékenység 
kötelezettséggel terhel maradványa 1.487.422.757 Ft, az intézmények szabad, feladattal nem 
terhelt maradványa 38.814.554 Ft. 
 
1./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának maradványa: 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának alaptevékenységéből származó maradványa a 
beszámolás időszakban 1.483.441.722 Ft, mely összeg teljes egészen kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány. A maradvány felhasználását az alábbi táblázat mutatja be: 
 
Adatok Ft-ban 
Megnevezés Személyi j. Munkaadó

i jár. 
dologi Felhalmozás Finanszíro-

zási 
műveletek 

Összesen 

közmunkaprogramok 2.789.999     2.789.999 
Start foglalkoztatási 
programok 

12.360.000     12.360.000 

Közműfejlesztés    12.060.000  12.060.000 
ÁHT-n belüli 
megelőlegezés 
visszafizetése 

    16.887.723 16.887.723 

Pályázatok       
Tehetségpont Dél-
Békés (2017.) 

  13.000   13.000 

Tehetségpont 
Mezőkovácsháza 

  1.324.000 300.000  1.624.000 



(2018.) 
Tehetségpont Dél-
Békés (20 
18.) 

  1.790.000   1.790.000 

BMÖFTE/7-2 
védőnői szolgálat 
felújítás 
 

  391.000 23.838.000  24.229.000 

ASP csatlakozás 
pályázat 

  1.491.000   1.491.000 

TOP-5.2.1-15-BS1-
2016-00011 Társad. 
Együttműk. erősítése 
 

2.554.000 534.000 16.595.000   19.683.000 

TOP-1.4.1-16-BS1-
2017-00022 2. sz. 
óvoda felújítása 

916.000  179.000 500.000 92.000.000  93.595.000 

TOP-1.4.1-16-BS1-
2017-00022 4. sz. 
óvoda felújítása 

392.000 76.000 250.000 46.002.000  46.720.000 

TOP-2.1.2-15-BS1-
2016-00016 Zöld 
város kialakítása 

  9.997.000 199.512.000  209.509.000 

TOP-4.1.1-15-BS1-
2016-00019 Reffi 
rendelő felújítása 

  56.000 48.948.000  49.004.000 

TOP-4.2.1-15-BS1-
2016-00026 idősek 
nappali ellátása 

  1.488.000 41.938.000  43.426.000 

TOP-3.2.1-15-BS1-
2016-00066 könyvtár 
energetika 

  1.662.000 54.487.000  56.109.000 

TOP-3.2.1-16-BS1-
2016-00066 műv. ház 
energetika 

  1.800.000 55.500.000  57.300.000 

TOP-3.1.1-16-BS1-
2017-0006 kerékpárút 
I. ütem 

  9.415.000 239.373.000  248.788.000 

TOP-3.1.1-16-BS1-
2017-0007 kerékpárút 
II. ütem 

3.031.000 591.000 8.640.000 219.663.000  231.925.000 

TOP-4.3.1-15-BS1-
2016-00004 
Leromlott városi 
területek 

  1.350.000 166.644.000  167.994.000 

TOP-1.1.2-16-BS1-
2017-00002 
Inkubátorház 

1.341.000 261.000 2.780.000 93.040.000  97.422.000 

EFOP-3.9.2 Humán 
kapacitások 
fejlesztése 

6.181.000 1.206.000    7.387.000 

EFOP-1.5.3 Humán 
szolgáltatások 
fejlesztése 

15.619.000 3.046.000    18.665.000 

SZOC-18-FEJL-TSZ-
1-026 kisbusz 
beszerzés 

   9.000.000  9.000.000 

BMÖFTE fogorvosi 
rendelő felújítás 

  153.000 17.355.000  17.508.000 

BMÖGF/69-79/2018 
tüzifa pályázat 

  1.776.000   1.776.000 

TOP-5.1.2-15-BS1-
2016-00008 Paktum 

27.193.000 5.265.000 1.843.000 45.000  34.346.000 

Összesen: 72.376.999 11.158.000 63.314.000 1.319.705.000 16.887.723 1.483.441.722 

 

2./ A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének 2018. évi maradványa  
 
A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének maradványa a beszámolás 
időszakában 3.981.035 Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
A maradvány felhasználását az alábbi táblázat mutatja be: 
 



Adatok Ft-ban 

Megnevezés Személyi j. Munkaad
ói jár. 

dologi Össz. 

közfoglalkozta
tási program 

3.981.035   3.981.035 

Összesen: 3.981.035   3.981.035 
 
A maradvány, és annak felhasználása a polgármesteri hivatal költségvetésében betervezésre 
került. 
 
3./ A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ alaptevékenység maradványának 
elfogadása az alábbiak szerint: 
 

Az intézmény 2018. évi működési célú maradványa 13.296.869 Ft. Ez az összeg tartalmazza 

a TOP-5.2.1-15 pályázatra folyósított 8.991.609 Ft-ot amely várhatóan 2019. évben került 

felhasználásra, illetve a közfoglalkoztatás ellátására kapott, fel nem használt 2.273.593 Ft-

ot.  

A maradvány teljes összege tervezésre került a 2019. évi költségvetésben. 

Maradvány 2018 
megnevezés Személyi j. Munkaadói  dologi beruházás Össz. 

TOP-5.2.1-15     8 991 609   8 991 609 

Közfoglalkoztatás 2 001 971 271 622     2 273 593 
működési 
maradvány 

    2 031 667   2 031 667 

mindösszesen 2 001 971 271 622 11 023 276 0 13 296 869 
 

4./ A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alaptevékenység maradványának 
elfogadása az alábbiak szerint: 
 
Maradványa az intézménynek a beszámolás időszakában 3.695.532 Ft lett, amely 

tartalmazza a közfoglalkoztatás 2.488.286 Ft maradványát is.  

A maradvány teljes összege tervezésre került a 2019. évi költségvetésben. 

Maradvány 2018 

megnevezés 
Személyi 
j. 

Munkaadói  dologi 
beruhá-
zás 

Össz. 

Közfoglalkoztatás 2 280 000 208 286     2 488 286 
működési 
maradvány 

    1 207 246   1 207 246 

mindösszesen 2 280 000 208 286 1 207 246 0 3 695 532 
 
5./ A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár alaptevékenység maradványának elfogadása az 
alábbiak szerint: 
 



A Könyvár 2018. évi maradványának összege 21.822.153 Ft, amely az alábbi táblázat 

szerinti tételekből tevődik össze. A teljes maradvány szerepeltetésre került a 2019. évi 

költségvetésben. 

Maradvány 2018 

megnevezés Személyi j. Munkaadói  dologi beruházás Össz. 

EFOP-3.3.2-16 7 500 000 1 500 532 7 927 000   16 927 532 

NKA pályázat       2 506 700 2 506 700 

Közfoglalkoztatás 500 000 134 342     634 342 
Könyveladás 
bevétele 

    971 979   971 979 

működési 
maradvány 

    781 600   781 600 

Mindösszesen 8 000 000 1 634 874 9 680 579 2 506 700 21 822 153 
 

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre: a következő költségvetési 
rendelet-módosítás 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
134/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évről szóló éves belső 
ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
135/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű projektre, 
kiemelt munkaerő-piaci programban bérköltség támogatására. 
 
A pályázat keretében leghamarabb 2019. május 02-től hozzájárul 1 fő munkavállaló 
határozott idejű 9 hónapos foglalkoztatásához, melyből 6 hónapra a garantált bérminimum 
szerinti munkabér + járulék összege 70 %-ban támogatásra kerül. 
 
Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetésében 1.365.000 Ft személyi juttatást, és 
267.000 Ft munkaadói járulék előirányzatot biztosít, melynek fedezetét 653.000 Ft összegben 
a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivataltól  elvont önkormányzati támogatás, és 979.000 Ft 
összegben az elkülönült állami pénzalaptól érkezett működési célú átvett pénzeszköz 
finanszíroz. 
 
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az önkormányzati támogatás csökkentése a 
személyi juttatások előirányzatának terhére kerül elvonásra 653.000 Ft összegben. 
 



A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges 
teendők megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
136/2019. (IV. 25.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az értékesíthető 
önkormányzati ingatlanokról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felkéri a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy rendkívüli ülésen egyenként 
vizsgálja felül az előterjesztésben szereplő ingatlanokat meghatározva, hogy melyek 
értékesíthetők. Erről készüljön a májusi soros ülésre előterjesztés.  
 
Felkéri továbbá az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy vizsgája meg a 
Szántódi üdülő üzemeltetési lehetőségeit a szeptemberi soros ülésre.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Papp Zoltán bizottsági elnök, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, 
 Zábrák Istvánné bizottsági elnök, Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság  
 
 


