
A Képviselő-testület 2019. szeptember 5-i ülésén hozott határozatai 
 
 
242/2019. (IX. 5.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

� Széchenyi ltp. 2., 3., 4. fakivágás ügyében kártérítési megállapodás, 
� Duális képzésben résztvevő hallgató foglalkoztatása 

tárgyában készült előterjesztéseket a Képviselő-testület jelen ülése napirendjére vette.   
 
 
243/2019. (IX. 5.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 5-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1.) Előterjesztések 
 
 
244/2019. (IX. 5.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben is csatlakozik a 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.  
A 2020-es évre a hallgatók támogatására 1 millió Ft összeget határoz meg, melyet a 2020. évi 
költségvetésében biztosít. 
Felkéri az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy a pályázati eljárást a határidők 
betartásával folytassa le.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozatot a csatlakozásról és 
az elektronikus adatbázis használatáról írja alá. 
 
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

Zábrák Istvánné elnök, Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság  
 
 
245/2019. (IX. 5.) 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 
szóló 129/2019. (IV. 25) sz. kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Dr. Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített 
ajánlattételi felhívást módosítja és azt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja 
el. 
 
Az alábbi gazdasági szereplőknek küldi meg saját kezdeményezésére Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata (Ajánlatkérő) az ajánlattételi felhívást: 
1. Pronergy Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy utca 12.) 



2. Bólem Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.) 
3. Maxicargo Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 85.) 
4. SWIETELSKY Magyarország Kft. (székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.) 
5. Szonita Hungary Kft. (székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.) 
6. BQ Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 6722 Szeged, Bécsi krt.23. A ép. Fszt.1.) 
 
Egyebekben a határozat tartalma nem változik. 
 
Határidő: a közbeszerzési szakértő tájékoztatására: haladéktalanul 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 
              Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
246/2019. (IX. 5.) 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 
szóló 130/2019. (IV. 25) sz. kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Dr. Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített 
ajánlattételi felhívást módosítja és azt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja 
el. 
 
Az alábbi gazdasági szereplőknek küldi meg saját kezdeményezésére Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata (Ajánlatkérő) az ajánlattételi felhívást: 
1. Pronergy Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy utca 12.) 
2. Bólem Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.) 
3. Maxicargo Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 85.) 
4. SWIETELSKY Magyarország Kft. (székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.) 
5. Szonita Hungary Kft. (székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.) 
6. BQ Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 6722 Szeged, Bécsi krt.23. A ép. Fszt.1.) 
 
Egyebekben a határozat tartalma nem változik. 
 
Határidő: a közbeszerzési szakértő tájékoztatására: haladéktalanul 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 
              Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
247/2019. (IX. 5.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-

00004 kódszámú, a Leromlott városi területek rehabilitációja megnevezésű pályázat 
megvalósítását rendkívül fontosnak tartja az érintett településrészek szegregációs hatásainak 
csökkentése érdekében. A pályázat műszaki tartalma a kitűzött célok, eredményességi 
mutatók veszélyeztetése nélkül nem csökkenthető.  
 



A Képviselő-testület a közbeszerzési ajánlatok ismeretében, a beruházás megvalósításához 
legfeljebb bruttó 17.461.826.- forint többlet fedezetet biztosít fejlesztési célú hitelfelvétel 
terhére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a pályázat projektmenedzsmentjét, hogy vizsgálja meg és 
kezdeményezze a projekten belüli esetleges átcsoportosítási lehetőségeket és az 
önkormányzati többlet finanszírozás megtérítését a Közreműködő Szervezettől és az Irányító 
Hatóságtól. 
A beruházás fedezetének biztosításával együtt felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot adó cégekkel történő szerződéskötésre a közbeszerzési szabályzat és 
előírások szerint. 
 
Határidő: közbeszerzési szakértő tájékoztatására: azonnal 

    egyebekben: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
248/2019. (IX. 5.) 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 10. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
249/2019. (IX. 5.) sz. kt. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 
Széchenyi ltp-en történt 13 db fa engedély nélküli kivágása ügyében okozott kár megtérítésére 
a határozat melléklete szerinti tartalommal egyezséget köt Tetlák Jánosné 5800 
Mezőkovácsháza, Nyírfa u. 6. szám alatti lakossal.  
 
A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv Polgármester 
 
 
250/2019. (IX. 5.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a duális képzésben részt vevő 
hallgató díjazására 530.000 Ft munkabért és 92.750 Ft járulékot az általános célú tartalék 
terhére biztosítja.  
 



Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
 


