
A Képviselő-testület 2019. november 21-i ülésén hozott határozatai 
 
 
331/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
� A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, 
� Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítása, 
� a személyi juttatás előirányzat átcsoportosítása és 
� Az intézmények bérmaradványa, jutalomfizetés és előirányzat átcsoportosítása 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket napirendjére vette. 
 
 
332/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 21-i soros, 
nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
   
  N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 
1.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Csepreghy Elemér  
                             polgármester 
 
2.) Előterjesztések 
 
 
333/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-
00016  kódszámú, „A Zöld város kialakítása Mezőkovácsházán_2” megnevezésű építési 
beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
A beruházás pénzügyi fedezete a fenti pályázati forrásból rendelkezésre áll. 
 
A 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. 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. BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Bt. 5630 Békés, Álmos u. 9. 

(szilalajos67@gmail.com) 
6. Galéria Invest Kft. 5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. (info@galeriainvest.hu). 
 
Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok megküldésére: haladéktalanul 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester, és 



             Közbeszerzési szaktanácsadó 
 
 
334/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-
00016  kódszámú, „A Zöld város kialakítása Mezőkovácsházán_2” megnevezésű építési 
beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelen első fordulója után 
az eljárás újbóli megindításáról döntött. 
 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval fennálló szerződés alapján, a 
megismételt közbeszerzési eljárás lefolytatására legfeljebb bruttó 882.650.- forintot biztosít a 
fejlesztési célú tartalék terhére. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
335/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központ, a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal esetében 
céljuttatásként történő kifizetésre a bérmaradvány terhére fedezetet nem biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
336/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központ esetében a működési bevételek és dologi kiadások 
előirányzatának 6.000e Ft-tal történő megemeléséhez. 
Az előirányzat módosítást a következő költségvetési rendeletmódosításban át kell vezetni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
337/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtárnál 400e Ft személyi juttatás és 70e Ft munkaadói járulék átcsoportosításához 
a dologi kiadások előirányzatának terhére. 
Az előirányzat módosítást a következő költségvetési rendeletmódosításban át kell vezetni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 



 
338/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. munkavállalói részére 251e Ft jutalom és 5e Ft/fő számlavezetési 
díj kifizetéséhez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
339/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. munkavállalói  
részére 552e Ft jutalom és 5e Ft/fő számlavezetési díj kifizetéséhez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
340/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az 
önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá 
tartozó állományi munkavállalók esetében a szabad bérmaradvány terhére 392 e Ft személyi 
juttatás és 69 e Ft munkaadói járulék céljuttatásként történő kifizetéséhez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
341/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési 
rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat határozza meg: 
 
1.) Települési támogatásra szánt keretösszeg: 
       Rendszeres települési támogatás: 4.500 eFt  
       Rendkívüli települési támogatás: 3.000 eFt   
       Köztemetés: 800 eFt   
       Újszülöttek életkezdési támogatása: 100 eFt 
 
2.) Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2020. évi Rendezvényterv 

alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 10.000 eFt-ot biztosít.  
 
3.) Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 3.300 eFt, 
 
4.) Települési sportfeladatok megvalósítására 100 eFt-ot biztosít. 
 



5.) A civil szervezetek támogatására fedezetet nem biztosít. 
 
6.) Az Egyházak támogatására fedezetet nem biztosít.  
 
7.) A Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet nem biztosít. 
 
8.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet nem biztosít. 
 
9.) A Polgárőrséggel való együttműködésről kezdeményezzen tárgyalásokat az 

önkormányzat. 
 
10.) A Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egyesülettel való együttműködésről 

kezdeményezzen tárgyalásokat az önkormányzat. 
 
11.) Az MTE-nek a 2020. évi működésre átadott pénzeszköz összege 1.000 eFt. A Sportpálya 

működtetésére betervezett összeg 1.295 eFt. 
 
12.) A strand és kemping működtetésére a következő javaslatot teszi: A Borostyán Strandfürdő 

és Kemping 2020. évi működtetésére a Kalocsa Róza Nonprofit Kft-nek átadott működési 
célú pénzeszköz 10.500 eFt-ot biztosít. 

 
13.) A meglévő szolgáltatási szerződések megtartása mellett a Polgármesteri Hivatal 

feladatellátásához szükséges szakértői, és egyéb feladatokra a következő keretet 
biztosítja:  
Közbeszerzési szakértő: 150.000 Ft/év 

 
14.) A közalkalmazottak kedvezményes adóköteles juttatásaira fedezetet nem biztosít. 
 
15.) Az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb végrehajtása érdekében meghozott 

szervezeti intézkedések: A negatív költségvetési egyenleg csökkentése érdekében 
továbbra is javaslom, hogy a megüresedett álláshelyek betöltése csak Képviselő-testületi 
engedéllyel legyen betölthető. 

 
16.) A köztisztviselők Caffetéria juttatásának mértéke 200.000 Ft/fő.  
 
17.) A képviselői tiszteletdíjak a 2019. évi szinten kerüljenek megtervezésre. 
 
18.) .A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. működését 15.000 eFt-tal támogatja.  
 
19.) Az általános célú tartalék mértéke 7.000 eFt.  
 
20.) A fejlesztési célú tartalék mértéke 26.000 eFt.  
 
21.) Az intézmények költségvetésében a dologi kiadások tervezése a 2019. évi bázis szintjén 

valósuljon meg. Az áfa 27 %-kal kerül megtervezésre.  
 
22.) Az intézmények beruházásainak, felújításainak meghatározására a következő javaslatot 

teszi:  
 A Polgármesteri Hivatal fejlesztéseire 5.480 eFt-ot biztosít. 



A Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire, informatikabiztonságra 7.000 eFt-ot 
biztosít. 

 A Humán Szolgáltató Központ fejlesztéseire 2.839 eFt-ot biztosít. 
 A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztéseire 9.250 eFt fedezetet biztosít. 
 A Városi Könyvtár fejlesztéseire 4.130 eFt-ot biztosít. 

 
23.) Önkormányzati fejlesztésekre 10.900 eFt-ot biztosít. 
 
24.) A Képviselő-testület a Négy Évszak Óvodában a 2020/2021-es nevelési évben történő 

óvodai csoportok számának meghatározására készüljön előterjesztés a 2020. májusi soros 
ülésre a beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével. 

 
25.) A Mezőkovácsházi Városi Könyvtárban 2019. december 01-től 1 fő részére havi bruttó 

30.000 Ft + járulék munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítésről dönt. 
 
26.) A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. a 2020. évi végleges üzleti tervét – mely tartalmazza a 

Kft. 2020. évi költségvetését is – a Felügyelő Bizottságok véleményével együtt legkésőbb 
2020. január 06-ig elfogadásra megküldi a Képviselő-testület részére. 

 
27.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. a 2020. évi üzleti tervét – mely 

tartalmazza a Kft. 2020. évi költségvetését is – a Felügyelő Bizottságok véleményével 
együtt legkésőbb 2020. január 06-ig véleményezésre megküldi a Képviselő-testület 
részére 

 
28.) A Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium feladatellátásának támogatására 684.400 Ft-ot biztosít. 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés feltételeiben történő megállapodásra, 

és a szerződés aláírására. 
 
29.) A Jövőnk Záloga Alapítvánnyal a tehetség gondozó program feladatainak ellátására 

kötendő megállapodás alapján 500 eFt-ot biztosít. 
Felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás feltételeiben történő 

megállapodásra, és a szerződés aláírására. 
 
30.) Az intézmények közfoglalkoztatási kiadásaikat a pályázati kiírás szerinti legelőnyösebb 

módon tervezzék meg. 
 
31.) A tervezett bevételek és kiadások negatív különbözetére 50.000 eFt-nál nagyobb mértékű 

rendkívüli költségvetési támogatás nem tervezhető. 
 
32.) A gazdaságos eredményes működés érdekében hozott egyéb döntések: Azon 

önkormányzati intézmények esetében ahol a keresetkiegészítés nem tervezhető, a 
bértömeget alapul véve 2% céljuttatás tervezhető. Azon intézmények esetében ahol 
törvény szerinti keresetkiegészítés tervezhető, ott a kereset kiegészítéssel nem érintett 
bértömeg 2%-a céljuttatás címén tervezhető.  

 
33.) A Humán Szolgáltató Központ költségvetésében kerüljön betervezésre külön kimutatható 

módon az idősek nappali ellátása területen a Táncsics u. 19. szám alatt lévő feladatellátás 
teljes költsége. 

 



34.) Bankszámla vezetés költségtérítésének címén időarányosan bruttó 5.000 Ft/fő/év összeg 
tervezhető. 

 
35.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 2020. évi létszámgazdálkodásának 

lehetőségeiről a Kft. által készüljön javaslat a decemberi soros ülésre. 
 
36.) Azon intézmények esetében, ahol az épületen energiakorszerűsítés került végrehajtásra, 

az energia költségek ennek figyelembe vételével kerüljenek megtervezésre. 
 
37.) Az orvosi ügyeleti ellátásról a decemberi soros ülésre készüljön javaslat fejkvóta emelés 

mellett 4000 Ft orvosi, és 1.500 Ft gépkocsivezető óradíjjal számolva. 
 
38.) Bérlakások lakbérének mértékén nem kíván változtatni. Közterület használati díjak 

mértékén nem kíván változtatni. 
 
39.) Azon civil szervezetek esetében, melyek az önkormányzattal kívánnak együttműködni 

nyertes LEADER pályázataik megvalósításában nyújtsanak be kérelmet 2019. december 
15-ig. A benyújtott kérelmek elbírálása a januári soros ülésen történjen meg. 

 
40.) Az ICON Motoros Egyesület által megrendezendő motoros találkozó lebonyolításához 

1.500 eFt-tal járul hozzá. Nyertes pályázat esetén a támogatás összege 1.000 eFt.  
 
Határidő: a költségvetés tervezésére azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 

 Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
342/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy 3.000e Ft 
összeget a 2020. évi Kovácsházi Napok programsorozat, 1.000e Ft összeget a 2020. évi 
Fürdőfesztivál szervezésére fordít, melynek fedezete a 2019. évi rendkívüli önkormányzati 
támogatás. A tárgyévben felhasznált összeg a 2020. évi rendezvényterv költségvetését 
csökkenti.  
 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
343/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztálya által kiszabott 200.000.- Ft összegű vízvédelmi bírság megfizetésére fedezetet 
biztosít az általános célú tartalék terhére.  
 
Határidő: Kft. bírság megfizetésére: határozat szerint, egyebekben értelem szerint  
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
   Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 



 
344/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról dönt, 
hogy Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 5800 Mezőkovácsháza, 
Kodály u. 69. szám alatti un. „kivett lakóház, udvar” művelési ágú ingatlanból 1100 m2 kert-
részletet Kovács Sándor (5811 Végegyháza, Arany János u. 15. sz.) részére 2019. október 1. 
napjától határozott, 5 éves időtartamra haszonbérbe adja. A Képviselő-testület a bérleti díjat 
10,-Ft/m2/év+Áfa összegben határozza meg, mely évente emelkedik a KSH által közzé tett 
előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével. 
  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.  
 
Határidő: haszonbérleti szerződés aláírása azonnal  
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester  
 
 
345/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Kardos 
Norbert, 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 1. sz. alatti lakos részére történő kártérítés 
összegének megfizetéséhez szükséges 33.000,-Ft fedezetet biztosítja az általános célú tartalék 
terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
346/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Nacsa 
Aranka, 5800 Mezőkovácsháza, Dózsa u. 3. sz. alatti lakos részére történő kártérítés 
összegének megfizetéséhez szükséges 51.000,-Ft fedezetet biztosítja, az általános célú tartalék 
terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
347/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számlavezetési hozzájárulás 

kifizetése tárgyában készült szóbeli előterjesztést napirendjére vette. 
 
 
348/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodását a határozat mellékletét képező 
tartalommal. 



 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 
 
349/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata arról dönt, hogy a térségfejlesztési menedzser 2019. 
november 13. napjától történő foglalkoztatására 212 eFt összegű személyi juttatás és 37 eFt 
összegű munkaadói járulék fedezetét, céljuttatásra 78 eFt személyi juttatás, és 14 eFt 
munkaadói járulék fedezetét biztosítja a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 
önkormányzati támogatása terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
350/2019. (XI. 21.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy az 
Önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak részére időarányosan bruttó 5.000.-
Ft/fő összegben számlavezetési hozzájárulás kerüljön kifizetésre az alábbiak szerint:  
Adatok eFt-ban 

Intézmény neve létszám 
Személyi 
juttatás 

Munkaadói 
Járulék 

Összesen 

Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata 116 489 86 575 

 
A számlavezetési hozzájárulás és járulékának fedezetét a dologi kiadások előirányzata képezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezetési hozzájárulás kifizetéssel 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Az önkormányzat intézményeinél a közfoglalkoztatottak részére időarányosan 5.000 Ft/fő 
számlavezetési hozzájárulás teljesíthető az intézmények bérmaradványának terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepreghy Elemér polgármester 
 


