
A Képviselő-testület 2019. október 10-i ülésén hozott határozatai 
 
 
288/2019. (X. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. október 10-i 
rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
   
 
  N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 
1.) Előterjesztések 
 Előadó: Varga Gusztáv   
       polgármester 
 
 
289/2019. (X. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ROHU-444 kódszámú "A 

Magyar- Román határ menti térség közösségeinek TEN-T infrastruktúrához való 
összekapcsolása" megnevezésű pályázatban a korábbi döntésének megfelelően együtt kíván 
működni a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (5600 Békéscsaba, Gyulai út 
1.) 
A pályázat Mezőkovácsházát érintően a Árpád - Alkotmány utcai körforgalmú csomópont, 
valamint a Béke utca szélesítése és Alkotmány utcára történő rávezetése komplett műszaki 
tervdokumentációjának elkészítésére irányul. 
A Mezőkovácsháza településre számított 13.194.000.- forintos támogatás saját erejére 
660.000.- forintot biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére. 
 
Határidő: a döntés megküldésére és a saját erő kifizetésére haladéktalanul 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
290/2019. (X. 10.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-
00011 azonosító számú, Építsük közösen! – Együttműködési program Mezőkovácsháza 
elnevezésű pályázatban szereplő el nem számolható Integrált Településfejlesztési Stratégia 
felülvizsgálatára 2.501.900 Ft-ot, a Közösségi Beavatkozási Terv elkészítésére 1.898.650 Ft-
ot biztosít. 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára, és a Közösségi Beavatkozási Terv 
elkészítésére 4.400.550 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú tartalék terhére. 
 
Határidő: a költségvetési rendeleten történő átvezetésre a következő rendelet módosítás 

alkalmával, egyébként azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
 
 



291/2019. (X. 10.) 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 és a 244/2019. (IX. 5.) 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. 
Egyebekben a határozat tartalma nem változik. 
 
Határidő: a közbeszerzési szakértő tájékoztatására és az eljárások folytatására: haladéktalanul 
 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 
             Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
292/2019. (X. 10.) 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 és 245/2019. (IX. 5.) 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. 
Egyebekben a határozat tartalma nem változik. 
 
Határidő: a közbeszerzési szakértő tájékoztatására és az eljárások folytatására: haladéktalanul 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 
             Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
293/2019. (X. 10.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-16-BS1-2017-
00009 kódszámú, „Ipari terület kialakítása Mezőkovácsházán” megnevezésű építési 
beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 199/2019. (VI. 
27.) 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 
elfogadja. 
Egyebekben a határozat tartalma nem változik. 
 
Határidő: a közbeszerzési szakértő tájékoztatására és az eljárások folytatására: haladéktalanul 



Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 
           Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
294/2019. (X. 10.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Mezőkovácsháza, Dózsa 

utca és egyéb útszakaszok felújítása" megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
A Dr. Géczi József felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített 
ajánlattételi felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A 
vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele az önkormányzat hitelkérelmének 
jóváhagyása kormányengedély rendelkezésre állása. 
A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az alábbi szervezetek ajánlattételre történő 
felhívásáról dönt: 
1. Galéria Invest Kft. 5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. 
info@galeriainvest.hu  
2. SWIETELSKY Magyarország Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. 
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46. karakas.jozsef@swietwlsky.hu 
3. Centering Alfa Kft. 4025 Debrecen, Arany János u. 56. 
viragistvan63@gmail.com 
4. Forgút Kft. 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10-12. Levelezési cím: 5600 
Békéscsaba, Felsőnyomás 252. 
info@forgut.hu  
5. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. 
bolem@globonet.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, Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 


