
A Képviselő-testület 2019. november 7-i ülésén hozott határozatai 
 
 
311/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Könyvtár átcsoportosítás” 
tárgyában valamint a ,,Népkonyha akadálymentesítés” tárgyában készült szóbeli 
előterjesztéseket napirendjére vette. 
 
 
312/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 7-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: Csepreghy Elemér 

 polgármester 
 
2.) Beszámoló a fürdő és kemping üzemeltetésének éves tapasztalatairól 

Előadó: Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 
 
3.) Az önkormányzat személyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató 

tevékenység értékelése az előző beszámolás óta eltelt időszak tapasztalatai alapján 
Előadó: Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője 

 
4.) A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Dr. Szilbereisz Edit  
        jegyző 

 
5.) Beszámoló a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről 
       Előadó: Dr. Szilbereisz Edit  

jegyző 
 
6.) Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról  
       Előadó: Csepreghy Elemér  

polgármester 
 
7.) Előterjesztések 
 
 
313/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2019. (VIII. 15.), 
249/2019. (IX. 5.), 272/2019. (IX. 26.), 278/2019. (IX. 26.), 280/2019. (IX. 26.), 287/2019. 
(IX. 26.) 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.  
 
 
314/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Közhasznú 
Nonprofit Kft. által a fürdő és kemping üzemeltetésének 2019. évi tapasztalatairól szóló 
beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
A fürdő és kemping 2020. évi működtetésével kapcsolatos elképzeléseket és annak tervezett 
szakmai, gazdasági, személyi feltételeit a 2020. januári testületi ülésre elő kell terjeszteni. 
 
Határidő: Üzemeltető tájékoztatására: 10 napon belül, előterjesztésre: értelem szerint 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
315/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat személyes 
gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységéről szóló éves beszámolót 
megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét fejezi ki a Mezőkovácsházi Humán 
Szolgáltató Központ szociális intézményegységeiben dolgozó szakembereknek a beszámolási 
időszakban végzett munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
316/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatra 
vonatkozó 2020. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Az állami normatíva igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás, elszámolás 

jogszabályok előírásainak megfelelő létszámadatokon és kapcsolódó analitikus 
nyilvántartásokon alapszik-e (szociális feladatok) 
felhasználható revizori napok: 15 

 
2. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00060 azonosító számú Komplex humán szolgáltatások 

fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva című pályázat 
elszámolásának ellenőrzése 
felhasználható revizori napok: 15 

 
3. A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. részére átadott pénzeszköz szabályszerű, 

gazdaságos és hatékony felhasználásának ellenőrzése 
felhasználható revizori napok: 20 

 



4. 2019. évi belső ellenőrzés utóellenőrzés 
felhasználható revizori napok: 10 

 
Felhasznált ellenőrzési napok száma 60.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
317/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi 
Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal apparátusának a beszámolási 
időszakban végzett munkájáért. 
 
 
318/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának 2018. október - 2019. október közötti időszakban történő 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
319/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról dönt, 
hogy Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata részére biztosítja az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6. szám alatti Irodaházban 
található 1 db 14,25 m2 alapterületű irodahelyiséget 2019. november 1. napjától kezdődő 5 
éves határozott időtartamra.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú 
helyiséghasználati megállapodás aláírására.  
 
Határidő: helyiséghasználati megállapodás aláírására azonnal                                    
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
320/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát 
képező 5800 Mezőkovácsháza Árpád u. 176 sz. alatti ingatlan (a Polgármesteri Hivatal 
épülete) földszinti nagyterme előtti várakozóhelyiségre vonatkozóan a Kereskedők 



Vendéglátósok Könyvelőirodája Kft-vel helyiségbérleti szerződést köt. A bérleti díj összegét 
1.500.-Ft+áfa/hó összegben határozza meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú 
helyiségbérleti szerződés aláírására.  
 
Határidő: bérleti szerződés aláírására azonnal, 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
321/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 271/2019. (IX. 26.) sz. kt. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A határozat utolsó mondata helyébe az alábbi szöveg kerül: A testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A határozat módosítással nem érintett része változatlanul hatályban marad. 
 
Határidő: a szerződés aláírására azonnal   
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
322/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról dönt, 
hogy a Mezőkovácsháza, belterület 48/3 hrsz-ú „kivett garázs, udvar” megnevezésű osztatlan 
közös tulajdonban lévő ingatlanból Pallagi Józsefné által értékesíteni kívánt 20/273-ad 
tulajdoni rész vonatkozásában nem kíván élni elővásárlási jogával. 
 
Határidő: értesítésére azonnal,  
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
323/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról dönt, 
hogy Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére biztosítja az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6. szám alatti Irodaházban 
található 1 db 17,39 m2 alapterületű irodahelyiséget 2019. november 1. napjától kezdődő 5 
éves határozott időtartamra.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti tartalmú 
helyiséghasználati megállapodás aláírására.  
 
Határidő: helyiséghasználati megállapodás aláírására azonnal                                    
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
 



 
324/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 
tulajdonában lévő Mezőkovácsháza, Árpád u. 273. és 275. szám alatti ingatlanok állapota 
kerüljön felmérésre és készüljön előterjesztés az ingatlanok hasznosításának lehetőségeiről a 
költségek kimutatásával a testület decemberi soros ülésre.  
 
Határidő: decemberi soros ülés  
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester  
 
 
325/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján Mezőkovácsháza Város Román 
Nemzetiségi Önkormányzatával a határozat melléklete szerinti tartalommal Együttműködési 
Megállapodást köt. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér József polgármester 
 
 
326/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Mezőkovácsháza Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával a határozat melléklete szerinti tartalommal Együttműködési 
Megállapodást köt. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér József polgármester 
 
 
327/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Dr. Fritz Izabella, 5800 
Mezőkovácsháza, 581/3 hrsz.-ú ingatlan megvételre történő ajánlattételével forráshiány miatt 
nem kíván élni. 
 
Határidő: a kérelmező tájékoztatására azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
 
 



328/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal az ajánlattal él Dr. Fritz 
Izabella, Fritz Odília, Farkas Eleonóra, Szokol István tulajdonosok felé, hogy a tulajdonukat 
képező 5800 Mezőkovácsháza, 581/3 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában hozzájárul az 
egészségügyi célvagyonként történő használat érdekében bejegyzésre került elidegenítési 
tilalom törléséhez bruttó 2.000.000.-Ft ellenérték megfizetése ellenében.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a tárgyalások lefolytatására, megegyezés esetén a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
329/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtárnál az igazgató helyettesítésére 30e Ft személyi juttatás és 5e Ft munkaadói 
járulék átcsoportosításához a dologi kiadások terhére.  
Az átcsoportosítást a következő költségvetési rendelet-módosításban át kell vezetni.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
330/2019. (XI. 7.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Szolgáltató 
Központ (1143 Budapest, Gizella út 37.) kérelmére hozzájárul, hogy a 2018. 10. 19. napján 
aláírt ingatlan használati szerződés alapján, kérelmező által használt, de Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzata tulajdonát képező, 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 48. sz. alatti 
ingatlan vonatkozásában az alábbi akadálymentesítést célzó építési munkákat a saját 
anyagköltségén elvégezze: 
- rámpa építése 
- mellékhelyiség akadálymentesítése 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a munkálatok elvégzéséhez szükséges humán 
erőforrást gazdasági társasága, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. útján biztosítja. 
A hozzájárulás feltétele, hogy kérelmező a beruházás értékének megtérítésére sem az ingatlan 
használati szerződés tartama alatt, sem annak megszűnését követően nem tart igényt. 
A határozat tartalmának megfelelően felek között készüljön külön megállapodás, melynek 
aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 


