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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 2017. április 24-én, 13 órai kezdettel 
tartott soros, nyílt ülésén.  

 
 
Az ülés helye:             Városháza 
 földszinti tanácskozóterme  
 
 
 
Jelen vannak:  Zábrák Istvánné                  elnök                     

Havancsák Piroska                           
Hajdú Dezső                       bizottsági tagok   

 
                  
 

Távolmaradását bejelentette:  
                           

Szűcs Judit                         bizottsági tag 
 
 
 
Távolmaradását nem jelezte: 
                           

Dr. Fritz Izabella                 bizottsági tag 
 
 
 
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
                          Kovalik Angéla Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ vezetője 
                          Szedlacsekné Farsang Margit Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde vezetője 
                          Nagyné Csiffáry Anna gazdaságvezető 
                          Albertus László Mezőkovácsházi Könyvtár vezetője 
                          Szekeres Lajosné Civil Kerekasztal Fórum elnöke 
                          Elekiné Macsányi Melinda Civil Kerekasztal Fórum alelnöke 
                          Bontovics Krisztián Türr István Képző és Kutató Intézet Innovációs 

Oktatási és Közösségi Központ vezetője  
                          Kisházi Beáta 
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                          Kása Zsanett  
                          Gyuri Mónika 
                          Zacsok Nikolett 
                          Róka Dávid  
                          Krizsán Kitti a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 

Zatykó Attila János érdeklődő állampolgár 
 
 
                                                                                       
Z á b r á k    Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság megjelent tagjait, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, 
valamint a meghívott vendégeket. 
 
A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Szűcs Judit 
bizottsági tag távolmaradását bejelentette, illetve Dr. Fritz Izabella bizottsági tag 
távolmaradását nem jelezte.  
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Z á b r á k     Istvánné elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok 
megtárgyalását. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása 
 

72/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. április 24-i 
soros, ülésének napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el:  

 
1./ Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a 2016. évi 

maradvány jóváhagyásáról (Kt. 2. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető 
 
2./ Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és 

gyermekek napközbeni ellátásainak éves átfogó értékelése 
(Kt. 4. sz. előterjesztése) 

          Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 
 
3./  A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi 

egyszerűsített éves beszámolója (Kt. 5. sz. előterjesztése) 
          Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó 
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4./   Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
ügyvezetői javadalmazásának felülvizsgálata (Kt. 7. sz. 
előterjesztése) 

         Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
 
5./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának 

kiegészítése (Kt. 9. sz. előterjesztése) 
          Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
 
6./    A Védőnői Szolgálatnál megüresedett álláshely betöltése 

iránti kérelem (Kt. 13. sz. előterjesztése) 
         Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 
 
7./  A Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény működtetésének átadása (Kt. 17. 
sz. előterjesztése) 

         Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 
 
8./ A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, bölcsőde 

intézményegységének Szakmai programja és SZMSZ 
módosítása (Biz. 1. sz. előterjesztése) 

          Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 
 
9./      A Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum megalakulása 

(Biz. 2. sz. előterjesztése) 
           Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
10./     Bejelentések 
            

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a 

2016. évi maradvány jóváhagyásáról (Kt. 2. sz. 
előterjesztése)  

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A 2016. évi 
zárszámadásról szóló rendeletet illetve a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló határozat 
elfogadásának a kötelezettségét az Államháztartási törvény 91. §-a írja elő. Ennek 
értelmében a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell 
elfogadni a Képviselő-testületnek, hogy az a május utolsó napjáig hatályba lépjen. 
Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal elkészítette a zárszámadási rendeletet. A 
bevételi főösszeg eredeti előirányzata 1.286.835.000 Ft, ennyi a kiadási előirányzat, is 
az eredeti. A módosított bevételi és kiadási előirányzat 1.945.988.900 Ft, a bevételi 
teljesítés pedig 1.945.643.287 Ft-tal, a kiadás 1.839.865.420 Ft-tal teljesül. Maga az 
előterjesztés tartalmazza mind az önkormányzat, mind az intézményeinek a 
zárszámadásáról szóló tájékoztatót. Az önkormányzat az év folyamán az intézményein 
keresztül a feladatait ellátta. Tehát megvalósított minden olyan célkitűzést, amely 
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lehetőségeihez mérten megvalósítható volt. Azok a program végrehajtódtak, amelyek a 
költségvetésben tervezésre kerültek. Az ennek megfelelő teljesítési adatok látszódnak a 
zárszámadásban. A maradványt külön határozati javaslat tartalmazza. 105 millió Ft volt 
az önkormányzatnak a maradványa. Úgy fogalmaznám meg, hogy nyilvánvalóan 
mindig vannak kötelezettségei az önkormányzatnak, amely éven túl áthúzódik, hiszen 
december 31-vel az élet nem áll meg. A maradvány fedezetet nyújtott minden olyan 
kötelezettségünkre, amely szerepel a mérlegben, a kimutatásokban. Nem volt olyan 
lejárt, kifizetetlen kötelezettsége, amelynek ne tudott volna eleget tenni. A szabad 
maradvány pedig beépítésre került a 2017. évi költségvetésbe. 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Pénzmaradványok elfogadására javaslat 
 

73/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni:  

 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2016. évi maradványát 105.777.867,- Ft összeggel hagyja jóvá.  
A Képviselő-testület az intézmények 2016. évi maradványát az intézmények 
beszámolójában lévő feladatok megvalósítására az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
alaptevékenység kötelezettséggel terhel maradványa 90.157.164,- Ft, az intézmények 
szabad, feladattal nem terhelt maradványa 15.620.703,-Ft. 
 
1./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának maradványa 93.944.269.-Ft 
 

A Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának alaptevékenység maradványa a 
beszámolás időszakban 93.944.269 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt, kötött 
felhasználású maradvány 86.165.976 Ft. A szabad felhasználású maradvány összege 
7.778.293 Ft. A maradvány felhasználását a Képviselő-testület az alábbi táblázat szerint 
hagyja jóvá: 

Adatok Ft-ban 

Megnevezé
s 

Személyi j. Munkaa
dói jár. 

dologi Felújításo
k 

Finanszíro
zási 

műveletek 

Össz. 

Kiegyenlítet
len szállítói 
tartozások 

  9.741.029   9.741.029 

közmunkapr
ogram 

54.399.052 7.343.872    61.742.924 

Felújítások    7.778.293  7.778.293 
ÁHT-n 
belüli 
megelőlege

    14.682.023 14.682.023 



5 

 

zés 
visszafizeté
se 

Összesen: 54.399.052 7.343.872 9.741.029 7.778.293 14.682.023 93.944.269 
 
 

2./ A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének 2016. évi 
maradványa 1.187.467,- Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 583.095,.- Ft, 
szabad maradvány 604.372,-Ft. A maradvány felhasználását a Képviselő-testület az 
alábbi táblázat szerint hagyja jóvá: 
 

Adatok Ft-ban 

Megnevezés Személyi 
j. 

Munkaa
dói jár. 

dologi Össz. 

Kiegyenlítetl
en szállítói 
tartozások 

  340.710 340.710 

népszavazás 195.000 47.385  242.385 
Összesen: 195.000 47.385 340.710 583.095 

A szabad maradvány összege 604.372 Ft elvonásra kerül. 
 
3./ A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ alaptevékenység 
maradványának elfogadása az alábbiak szerint: 
Az intézmény 2016. évi működési célú pénzmaradványa 7.250.357 Ft. Az összegből 

kötelezettséggel terhelt maradvány 2.253.807 Ft. Ez az összeg tartalmazza az OEP 
1.238.198 Ft maradványát is. A maradvány felhasználását a Képviselő-testület az 
alábbi táblázat szerint hagyja jóvá: 

Adatok Ft-ban 

megnevezés Személyi j. Munkaadói  dologi Össz. 

OEP         293 893                 79 351              864 954             1 238 198    

iskola játszótér                830 000                830 000    

reprezentációs járulék                18 074                   18 074    

étkezési               167 535                167 535    
kötelezettséggel terhelt 
összesen 

       293 893                 97 425           1 862 489             2 253 807    

szabad maradvány 
      

              4 996 
550    

Pénzmaradvány összesen 
            293 
893     

                   97 
425     

           1 862 
489     

              7 250 
357     

 

4./ A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alaptevékenység 
maradványának elfogadása az alábbiak szerint: 
Maradványa az intézménynek a beszámolás időszakában 1.067.165 Ft lett. Ebből az 
összegből kötelezettséggel terhelt 340.286 Ft, míg a szabad maradvány összege 726.879 
Ft. 
A maradvány felhasználását a Képviselő-testület az alábbi táblázat szerint hagyja jóvá: 
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Adatok Ft-ban 

megnevezés Személyi j. Munkaadói  dologi Össz. 

megbízási díj      126 000            24 948             150 948    

SNI foglalkozás             8 000               8 000    

útiköltség           17 481             17 481    

reprezentáció járuléka           20 357               20 357    

továbbképzés          123 500           123 500    

kitüntetés           20 000             20 000    

kötelezettséggel terhelt 
összesen 

     126 000            45 305         168 981           340 286    

szabad maradvány              726 879    
pénzmaradvány 
összesen         126 000                 45 305            168 981            1 067 165    
 
5./ A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár alaptevékenység maradványának 
elfogadása az alábbiak szerint: 
A Könyvár 2016. évi pénzmaradványának összege 2.328.609 Ft, mely maradványból 
814.000 Ft kötelezettséggel terhelt.  
A maradvány felhasználását a Képviselő-testület az alábbi táblázat szerint hagyja jóvá: 
 

                                                                                                                           Adatok Ft-ban 

megnevezés Személyi j. Munkaadói  dologi Össz. 
KKETTKK 56-os 
pályázat 

       100 000                 19 800              144 200                264 000    

előadás               250 000                250 000    

rendezvényszervezés               300 000                300 000    

kötelezettséggel terhelt 
összesen 

       100 000                 19 800              694 200                814 000    

szabad maradvány                1 514 609    

mindösszesen        100 000                 19 800              694 200             2 328 609    
 
Határidő a 2017. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre: a következő 

költségvetési rendelet-módosítás 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot ismertesse a 
Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
 

 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg. 
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására 

javaslat 
 

74/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet 
az előterjesztés melléklete szerint javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni.   
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő  ülésen. 
 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné 
                  elnök 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

és gyermekek napközbeni ellátásainak éves 
átfogó értékelése (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Gyermekjóléti alapellátásai keretében biztosított gyermekjóléti szolgálat és 

bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai munkájának 
éves átfogó értékeléséről készült beszámoló elfogadására javaslat 

 
75/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, 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. 
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A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a 
szakembereknek a beszámolási időszakban végzett 
munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. 

évi egyszerűsített éves beszámolója (Kt. 5. sz. 
előterjesztése)  

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést, 
átnézte a 2016. évi költségvetési beszámolót. A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal 
az a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Ismerteti a határozati javaslatot.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadására javaslat 
 

76/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. 
év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi adatokkal 
elfogadja: 

- egyező Eszköz-Forrás oldal: 22.020 e Ft 
- mérleg szerinti eredmény:         312 e Ft   
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Az eredmény felhasználása: Az adózott eredményt a Kft. 
az eredménytartalékba helyezi, közhasznú tevékenységére 
fordíthatja. Osztalék kifizetés nem lesz. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  

            Jankó Erzsébet ügyvezető” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok ügyvezetői javadalmazásának 
felülvizsgálata (Kt. 7. sz. előterjesztése) 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő) 
Tárgya: Pap Csaba személyi alapbérének 2016. évi szinten tartására javaslat 
 

77/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Pap Csaba, a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője személyi 
alapbérét 2017. január 1. napjától 2016. évi szinten, bruttó 
310.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő) 
Tárgya: Jankó Erzsébet személyi alapbérének 2016. évi szinten tartására javaslat 
 
 

78/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Jankó Erzsébet, a Kalocsa Róza Kulturális 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője személyi alapbérét 
2017. január 1. napjától 2016. évi szinten, bruttó 310.000 
Ft/hó összegben állapítja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatának kiegészítése (Kt. 9. sz. 
előterjesztése) 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának kiegészítésére javaslat 
 

79/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megállapítja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program meglévő felülvizsgálata tartalmazza a pályázati 
illeszkedést, jelen felülvizsgálat ennek megerősítését 
szolgálja, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Védőnői Szolgálatnál megüresedett álláshely 

betöltése iránti kérelem (Kt. 13. sz. előterjesztése) 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Dicséret illeti az előterjesztést készítőt. Korábban arról 
döntöttünk, ha megüresedik egy álláshely, akkor azt csak Képviselő-testületi döntés 
alapján lehet betöltetni. Úgy gondolom, hogy erre az álláshelyre nagyon nagy szükség 
van. Támogatom a határozati javaslatot. Kérdezném, hogy erre az álláshelyre van már 
jelentkező? 
 
K o v a l i k   Angéla intézményvezető: Igen. 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Védőnői üres álláshely betöltésére javaslat 
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80/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató 
Központban a Védőnői Szolgálatnál 1 fő védőnői álláshely 
határozott idejű betöltéséhez 2017. május 1. napjától 2018. 
december 31. napjáig. 

 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
 

 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Csanád Vezér Általános Iskola és 

Művészetoktatási Intézmény 
működtetésének átadása (Kt. 17. sz. 
előterjesztése) 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Annyi kérésem lenne, hogy az előterjesztésben az 
intézmény nevét ki kellene javítani, mivel nem Művészetoktatási Intézmény, hanem 
Alapfokú Művészeti Iskola. Az alapdokumentumban és az iskola minden hivatalos 
dokumentációjában Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola szerepel. 
A Békéscsabai KLIK-nek adjuk át működtetésre. 
 
Z á b r á k  Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, valamint az 
elhangzott módosítással, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: A Csanád Vezér Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola 

működtetésének átadásra javaslat 
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81/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola működtetését a hozzá kapcsolódó 
ingatlan és ingó vagyont, a jogokat és kötelezettségeket az 
Nkt.  74. § (4) bekezdése, a 99/G. § (1) bekezdése, és a 
99/H. § (1) bekezdése és az állami köznevelési közfeladat 
ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 134/2016.(VI. 10.) 
Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján a 
Békéscsabai Tankerületi Központ (5600 Békéscsaba, Kiss 
E. u. 3., képviseli Bánki András tankerületi központ 
igazgató) vagyonkezelésébe adja. 
Egyidejűleg jogszabályi változás miatt Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzatának a Gyulai Tankerületi 
Központtal megkötött vagyonkezelési szerződése a 
szerződés 35/b pontja értelmében 2017. január 31. napján 
megszűnt. A feladat ellátási kötelezettsége a Békéscsabai 
Tankerületi Központhoz került át. 
Jelen szerződésben átadott vagyonkezelői jog jogosultja 
2017. február 01. napjától a Békéscsabai Tankerületi 
Központ. 
A Képviselő-testület a Vagyonkezelési Szerződést a 
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
Felhatalmazza a Polgármestert, a határozat melléklete 
szerinti szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde, bölcsőde intézményegységének 
Szakmai programja és SZMSZ módosítása 
(Biz. 1. sz. előterjesztése) 
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Z á b r á k   Istvánné elnök: Dicséret illet az előterjesztés készítőjét. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Bölcsőde intézményegység szakmai programjának elfogadása 
 

82/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, 
bölcsőde intézményegységének Szakmai programját és a 
szakmai program mellékletét képező házirendet a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné 
 

 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek elfogadása 
 

83/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 
SZMSZ-ét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné 
 

 
IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum 

megalakulása (Biz. 2. sz. előterjesztése) 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
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B o n t o v i c s    Krisztián Türr István Képző és Kutató Intézet Innovációs Oktatási és 
Közösségi Központ vezetője: 2016. évben kezdtük el a közös gondolkodást, amelynek 
az eredménye, hogy 8 kerekasztal fórum és egy elnökségi ülés után egy 
szándéknyilatkozat aláírásával, ügyrenddel, megalakult elnökséggel ide került ez a 
kérelem. Ez a kérelem több dolgot is tartalmaz. Bízunk a pozitív támogatásban és 
döntésben. 15 civil szervezet tartozik bele, mégpedig, akik a legaktívabbak 
Mezőkovácsházán.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Jól értelmezem, hogy ennek tagja polgármester úr is, vagy 
résztvevője volt az összeállításban? 
 
B o n t o v i c s   Krisztián Türr István Képző és Kutató Intézet Innovációs Oktatási és 
Közösségi Központ vezetője: Polgármester úr a Civil Kerekasztal vezetője.  
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: A koncepció pénzügyi támogatásánál 
részletesen le van írva egy elképzelés. Nem javaslom külön szabályozni. A civil 
szervezetek támogatásáról szóló rendeletnél kellene módosítást véghezvinni, hogy 
találkozzanak az elképzelések. 
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem támogatunk 
civil szervezeteket. Most ezt annyiban módosítottuk, hogy az október-novemberi ülésre 
kerüljenek a Képviselő-testület elé a kérelmek.  
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Benne maradhat, hogy különítsünk el 
minden évben a költségvetésben a Civil Kerekasztal Fórumnak egy összeget, de ennek a 
folyósítás feltételei a rendeletbe kell, hogy bekerüljenek, ha módosítást is szeretne a 
fórum illetve az elnöksége eszközölni. Tehát egy helyen legyen szabályozva.  
 
B o n t o v i c s    Krisztián Türr István Képző és Kutató Intézet Innovációs Oktatási és 
Közösségi Központ vezetője: Azért kértük az együttműködési megállapodást, mert az 
együttműködési megállapodást két fél írja alá. Annak a felbontása az nem egy 
önkormányzati döntés, hanem egy önkormányzati és egy civil együttműködés két félnek 
a közös döntése. Mi garanciákat akartunk beépíteni a jövőbeni együttműködésre, ami 
mindenkinek profitot termelne. Ezért akarunk együttműködési megállapodást kötni és 
nem rendeletben akarjuk hagyni ezt.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Személy szerint örülök neki, hogy ezt a Civil Kerekasztalt 
létrehoztátok. Köszönjük előre is a munkátokat.  
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy a pénzügyi 
támogatás feltételei kerüljenek egyeztetésre, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Civil Koncepció elfogadásáról előterjesztés készítése a májusi soros 

Képviselő-testületi ülésre 
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84/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
arról dönt, hogy a májusi soros képviselő-testületi ülésre 
készüljön előterjesztés Mezőkovácsháza Város Civil 
Koncepciójának elfogadása tárgyában, azzal, hogy a 
pénzügyi támogatás feltételei kerüljenek egyeztetésre és a 
civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati 
rendelettel összehangolásra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné 

 
 
 
XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a 
bizottság nyílt ülésének napirendjén nem szerepel és bejelentés sem érkezett, a nyílt 
ülést 13 óra 35 perckor bezárom, és zárt üléssel folytatjuk munkánkat.  
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

Zábrák Istvánné                     Havancsák Piroska 
       elnök               jkv. hitelesítő  



Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
         Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
����: 68 / 381 – 011; ����/����: 68 / 381 – 656; 
 
4/2017.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 2017. április 24-én, 13 órai kezdettel 
tartott soros, nyílt ülésén.  

 
 
Az ülés helye:             Városháza 
 földszinti tanácskozóterme  
 
 
 
Jelen vannak:  Zábrák Istvánné                  elnök                     

Havancsák Piroska                           
Hajdú Dezső                       bizottsági tagok   

 
                  
 

Távolmaradását bejelentette:  
                           

Szűcs Judit                         bizottsági tag 
 
 
 
Távolmaradását nem jelezte: 
                           

Dr. Fritz Izabella                 bizottsági tag 
 
 
 
Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
                          Kovalik Angéla Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ vezetője 
                          Szedlacsekné Farsang Margit Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde vezetője 
                          Nagyné Csiffáry Anna gazdaságvezető 
                          Albertus László Mezőkovácsházi Könyvtár vezetője 
                          Szekeres Lajosné Civil Kerekasztal Fórum elnöke 
                          Elekiné Macsányi Melinda Civil Kerekasztal Fórum alelnöke 
                          Bontovics Krisztián Türr István Képző és Kutató Intézet Innovációs 

Oktatási és Közösségi Központ vezetője  
                          Kisházi Beáta 
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                          Kása Zsanett  
                          Gyuri Mónika 
                          Zacsok Nikolett 
                          Róka Dávid  
                          Krizsán Kitti a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 

Zatykó Attila János érdeklődő állampolgár 
 
 
                                                                                       
Z á b r á k    Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság megjelent tagjait, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, 
valamint a meghívott vendégeket. 
 
A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Szűcs Judit 
bizottsági tag távolmaradását bejelentette, illetve Dr. Fritz Izabella bizottsági tag 
távolmaradását nem jelezte.  
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Z á b r á k     Istvánné elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok 
megtárgyalását. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása 
 

72/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. április 24-i 
soros, ülésének napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el:  

 
1./ Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a 2016. évi 

maradvány jóváhagyásáról (Kt. 2. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető 
 
2./ Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és 

gyermekek napközbeni ellátásainak éves átfogó értékelése 
(Kt. 4. sz. előterjesztése) 

          Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 
 
3./  A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi 

egyszerűsített éves beszámolója (Kt. 5. sz. előterjesztése) 
          Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó 
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4./   Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
ügyvezetői javadalmazásának felülvizsgálata (Kt. 7. sz. 
előterjesztése) 

         Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
 
5./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának 

kiegészítése (Kt. 9. sz. előterjesztése) 
          Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
 
6./    A Védőnői Szolgálatnál megüresedett álláshely betöltése 

iránti kérelem (Kt. 13. sz. előterjesztése) 
         Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 
 
7./  A Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény működtetésének átadása (Kt. 17. 
sz. előterjesztése) 

         Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 
 
8./ A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, bölcsőde 

intézményegységének Szakmai programja és SZMSZ 
módosítása (Biz. 1. sz. előterjesztése) 

          Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 
 
9./      A Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum megalakulása 

(Biz. 2. sz. előterjesztése) 
           Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
10./     Bejelentések 
            

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a 

2016. évi maradvány jóváhagyásáról (Kt. 2. sz. 
előterjesztése)  

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A 2016. évi 
zárszámadásról szóló rendeletet illetve a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló határozat 
elfogadásának a kötelezettségét az Államháztartási törvény 91. §-a írja elő. Ennek 
értelmében a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell 
elfogadni a Képviselő-testületnek, hogy az a május utolsó napjáig hatályba lépjen. 
Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal elkészítette a zárszámadási rendeletet. A 
bevételi főösszeg eredeti előirányzata 1.286.835.000 Ft, ennyi a kiadási előirányzat, is 
az eredeti. A módosított bevételi és kiadási előirányzat 1.945.988.900 Ft, a bevételi 
teljesítés pedig 1.945.643.287 Ft-tal, a kiadás 1.839.865.420 Ft-tal teljesül. Maga az 
előterjesztés tartalmazza mind az önkormányzat, mind az intézményeinek a 
zárszámadásáról szóló tájékoztatót. Az önkormányzat az év folyamán az intézményein 
keresztül a feladatait ellátta. Tehát megvalósított minden olyan célkitűzést, amely 
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lehetőségeihez mérten megvalósítható volt. Azok a program végrehajtódtak, amelyek a 
költségvetésben tervezésre kerültek. Az ennek megfelelő teljesítési adatok látszódnak a 
zárszámadásban. A maradványt külön határozati javaslat tartalmazza. 105 millió Ft volt 
az önkormányzatnak a maradványa. Úgy fogalmaznám meg, hogy nyilvánvalóan 
mindig vannak kötelezettségei az önkormányzatnak, amely éven túl áthúzódik, hiszen 
december 31-vel az élet nem áll meg. A maradvány fedezetet nyújtott minden olyan 
kötelezettségünkre, amely szerepel a mérlegben, a kimutatásokban. Nem volt olyan 
lejárt, kifizetetlen kötelezettsége, amelynek ne tudott volna eleget tenni. A szabad 
maradvány pedig beépítésre került a 2017. évi költségvetésbe. 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Pénzmaradványok elfogadására javaslat 
 

73/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni:  

 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2016. évi maradványát 105.777.867,- Ft összeggel hagyja jóvá.  
A Képviselő-testület az intézmények 2016. évi maradványát az intézmények 
beszámolójában lévő feladatok megvalósítására az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
alaptevékenység kötelezettséggel terhel maradványa 90.157.164,- Ft, az intézmények 
szabad, feladattal nem terhelt maradványa 15.620.703,-Ft. 
 
1./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának maradványa 93.944.269.-Ft 
 

A Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának alaptevékenység maradványa a 
beszámolás időszakban 93.944.269 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt, kötött 
felhasználású maradvány 86.165.976 Ft. A szabad felhasználású maradvány összege 
7.778.293 Ft. A maradvány felhasználását a Képviselő-testület az alábbi táblázat szerint 
hagyja jóvá: 

Adatok Ft-ban 

Megnevezé
s 

Személyi j. Munkaa
dói jár. 

dologi Felújításo
k 

Finanszíro
zási 

műveletek 

Össz. 

Kiegyenlítet
len szállítói 
tartozások 

  9.741.029   9.741.029 

közmunkapr
ogram 

54.399.052 7.343.872    61.742.924 

Felújítások    7.778.293  7.778.293 
ÁHT-n 
belüli 
megelőlege

    14.682.023 14.682.023 
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zés 
visszafizeté
se 

Összesen: 54.399.052 7.343.872 9.741.029 7.778.293 14.682.023 93.944.269 
 
 

2./ A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének 2016. évi 
maradványa 1.187.467,- Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 583.095,.- Ft, 
szabad maradvány 604.372,-Ft. A maradvány felhasználását a Képviselő-testület az 
alábbi táblázat szerint hagyja jóvá: 
 

Adatok Ft-ban 

Megnevezés Személyi 
j. 

Munkaa
dói jár. 

dologi Össz. 

Kiegyenlítetl
en szállítói 
tartozások 

  340.710 340.710 

népszavazás 195.000 47.385  242.385 
Összesen: 195.000 47.385 340.710 583.095 

A szabad maradvány összege 604.372 Ft elvonásra kerül. 
 
3./ A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ alaptevékenység 
maradványának elfogadása az alábbiak szerint: 
Az intézmény 2016. évi működési célú pénzmaradványa 7.250.357 Ft. Az összegből 

kötelezettséggel terhelt maradvány 2.253.807 Ft. Ez az összeg tartalmazza az OEP 
1.238.198 Ft maradványát is. A maradvány felhasználását a Képviselő-testület az 
alábbi táblázat szerint hagyja jóvá: 

Adatok Ft-ban 

megnevezés Személyi j. Munkaadói  dologi Össz. 

OEP         293 893                 79 351              864 954             1 238 198    

iskola játszótér                830 000                830 000    

reprezentációs járulék                18 074                   18 074    

étkezési               167 535                167 535    
kötelezettséggel terhelt 
összesen 

       293 893                 97 425           1 862 489             2 253 807    

szabad maradvány 
      

              4 996 
550    

Pénzmaradvány összesen 
            293 
893     

                   97 
425     

           1 862 
489     

              7 250 
357     

 

4./ A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alaptevékenység 
maradványának elfogadása az alábbiak szerint: 
Maradványa az intézménynek a beszámolás időszakában 1.067.165 Ft lett. Ebből az 
összegből kötelezettséggel terhelt 340.286 Ft, míg a szabad maradvány összege 726.879 
Ft. 
A maradvány felhasználását a Képviselő-testület az alábbi táblázat szerint hagyja jóvá: 
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Adatok Ft-ban 

megnevezés Személyi j. Munkaadói  dologi Össz. 

megbízási díj      126 000            24 948             150 948    

SNI foglalkozás             8 000               8 000    

útiköltség           17 481             17 481    

reprezentáció járuléka           20 357               20 357    

továbbképzés          123 500           123 500    

kitüntetés           20 000             20 000    

kötelezettséggel terhelt 
összesen 

     126 000            45 305         168 981           340 286    

szabad maradvány              726 879    
pénzmaradvány 
összesen         126 000                 45 305            168 981            1 067 165    
 
5./ A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár alaptevékenység maradványának 
elfogadása az alábbiak szerint: 
A Könyvár 2016. évi pénzmaradványának összege 2.328.609 Ft, mely maradványból 
814.000 Ft kötelezettséggel terhelt.  
A maradvány felhasználását a Képviselő-testület az alábbi táblázat szerint hagyja jóvá: 
 

                                                                                                                           Adatok Ft-ban 

megnevezés Személyi j. Munkaadói  dologi Össz. 
KKETTKK 56-os 
pályázat 

       100 000                 19 800              144 200                264 000    

előadás               250 000                250 000    

rendezvényszervezés               300 000                300 000    

kötelezettséggel terhelt 
összesen 

       100 000                 19 800              694 200                814 000    

szabad maradvány                1 514 609    

mindösszesen        100 000                 19 800              694 200             2 328 609    
 
Határidő a 2017. évi költségvetési rendeleten történő átvezetésre: a következő 

költségvetési rendelet-módosítás 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot ismertesse a 
Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
 

 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg. 
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadására 

javaslat 
 

74/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet 
az előterjesztés melléklete szerint javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni.   
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő  ülésen. 
 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné 
                  elnök 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

és gyermekek napközbeni ellátásainak éves 
átfogó értékelése (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Gyermekjóléti alapellátásai keretében biztosított gyermekjóléti szolgálat és 

bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai munkájának 
éves átfogó értékeléséről készült beszámoló elfogadására javaslat 

 
75/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 

 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, 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. 
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A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a 
szakembereknek a beszámolási időszakban végzett 
munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. 

évi egyszerűsített éves beszámolója (Kt. 5. sz. 
előterjesztése)  

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést, 
átnézte a 2016. évi költségvetési beszámolót. A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal 
az a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Ismerteti a határozati javaslatot.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadására javaslat 
 

76/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. 
év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi adatokkal 
elfogadja: 

- egyező Eszköz-Forrás oldal: 22.020 e Ft 
- mérleg szerinti eredmény:         312 e Ft   
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Az eredmény felhasználása: Az adózott eredményt a Kft. 
az eredménytartalékba helyezi, közhasznú tevékenységére 
fordíthatja. Osztalék kifizetés nem lesz. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  

            Jankó Erzsébet ügyvezető” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok ügyvezetői javadalmazásának 
felülvizsgálata (Kt. 7. sz. előterjesztése) 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő) 
Tárgya: Pap Csaba személyi alapbérének 2016. évi szinten tartására javaslat 
 

77/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Pap Csaba, a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője személyi 
alapbérét 2017. január 1. napjától 2016. évi szinten, bruttó 
310.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő) 
Tárgya: Jankó Erzsébet személyi alapbérének 2016. évi szinten tartására javaslat 
 
 

78/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Jankó Erzsébet, a Kalocsa Róza Kulturális 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője személyi alapbérét 
2017. január 1. napjától 2016. évi szinten, bruttó 310.000 
Ft/hó összegben állapítja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatának kiegészítése (Kt. 9. sz. 
előterjesztése) 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának kiegészítésére javaslat 
 

79/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megállapítja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program meglévő felülvizsgálata tartalmazza a pályázati 
illeszkedést, jelen felülvizsgálat ennek megerősítését 
szolgálja, melyet a Képviselő-testület jóváhagy.    
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Védőnői Szolgálatnál megüresedett álláshely 

betöltése iránti kérelem (Kt. 13. sz. előterjesztése) 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Dicséret illeti az előterjesztést készítőt. Korábban arról 
döntöttünk, ha megüresedik egy álláshely, akkor azt csak Képviselő-testületi döntés 
alapján lehet betöltetni. Úgy gondolom, hogy erre az álláshelyre nagyon nagy szükség 
van. Támogatom a határozati javaslatot. Kérdezném, hogy erre az álláshelyre van már 
jelentkező? 
 
K o v a l i k   Angéla intézményvezető: Igen. 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Védőnői üres álláshely betöltésére javaslat 
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80/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató 
Központban a Védőnői Szolgálatnál 1 fő védőnői álláshely 
határozott idejű betöltéséhez 2017. május 1. napjától 2018. 
december 31. napjáig. 

 
Határidő: értesítése azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Kovalik Angéla intézményvezető” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
 

 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Csanád Vezér Általános Iskola és 

Művészetoktatási Intézmény 
működtetésének átadása (Kt. 17. sz. 
előterjesztése) 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Annyi kérésem lenne, hogy az előterjesztésben az 
intézmény nevét ki kellene javítani, mivel nem Művészetoktatási Intézmény, hanem 
Alapfokú Művészeti Iskola. Az alapdokumentumban és az iskola minden hivatalos 
dokumentációjában Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola szerepel. 
A Békéscsabai KLIK-nek adjuk át működtetésre. 
 
Z á b r á k  Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, valamint az 
elhangzott módosítással, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: A Csanád Vezér Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola 

működtetésének átadásra javaslat 
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81/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola működtetését a hozzá kapcsolódó 
ingatlan és ingó vagyont, a jogokat és kötelezettségeket az 
Nkt.  74. § (4) bekezdése, a 99/G. § (1) bekezdése, és a 
99/H. § (1) bekezdése és az állami köznevelési közfeladat 
ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 134/2016.(VI. 10.) 
Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján a 
Békéscsabai Tankerületi Központ (5600 Békéscsaba, Kiss 
E. u. 3., képviseli Bánki András tankerületi központ 
igazgató) vagyonkezelésébe adja. 
Egyidejűleg jogszabályi változás miatt Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzatának a Gyulai Tankerületi 
Központtal megkötött vagyonkezelési szerződése a 
szerződés 35/b pontja értelmében 2017. január 31. napján 
megszűnt. A feladat ellátási kötelezettsége a Békéscsabai 
Tankerületi Központhoz került át. 
Jelen szerződésben átadott vagyonkezelői jog jogosultja 
2017. február 01. napjától a Békéscsabai Tankerületi 
Központ. 
A Képviselő-testület a Vagyonkezelési Szerződést a 
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
Felhatalmazza a Polgármestert, a határozat melléklete 
szerinti szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde, bölcsőde intézményegységének 
Szakmai programja és SZMSZ módosítása 
(Biz. 1. sz. előterjesztése) 
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Z á b r á k   Istvánné elnök: Dicséret illet az előterjesztés készítőjét. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Bölcsőde intézményegység szakmai programjának elfogadása 
 

82/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, 
bölcsőde intézményegységének Szakmai programját és a 
szakmai program mellékletét képező házirendet a 
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné 
 

 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek elfogadása 
 

83/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 
SZMSZ-ét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné 
 

 
IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum 

megalakulása (Biz. 2. sz. előterjesztése) 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
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B o n t o v i c s    Krisztián Türr István Képző és Kutató Intézet Innovációs Oktatási és 
Közösségi Központ vezetője: 2016. évben kezdtük el a közös gondolkodást, amelynek 
az eredménye, hogy 8 kerekasztal fórum és egy elnökségi ülés után egy 
szándéknyilatkozat aláírásával, ügyrenddel, megalakult elnökséggel ide került ez a 
kérelem. Ez a kérelem több dolgot is tartalmaz. Bízunk a pozitív támogatásban és 
döntésben. 15 civil szervezet tartozik bele, mégpedig, akik a legaktívabbak 
Mezőkovácsházán.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Jól értelmezem, hogy ennek tagja polgármester úr is, vagy 
résztvevője volt az összeállításban? 
 
B o n t o v i c s   Krisztián Türr István Képző és Kutató Intézet Innovációs Oktatási és 
Közösségi Központ vezetője: Polgármester úr a Civil Kerekasztal vezetője.  
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: A koncepció pénzügyi támogatásánál 
részletesen le van írva egy elképzelés. Nem javaslom külön szabályozni. A civil 
szervezetek támogatásáról szóló rendeletnél kellene módosítást véghezvinni, hogy 
találkozzanak az elképzelések. 
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem támogatunk 
civil szervezeteket. Most ezt annyiban módosítottuk, hogy az október-novemberi ülésre 
kerüljenek a Képviselő-testület elé a kérelmek.  
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Benne maradhat, hogy különítsünk el 
minden évben a költségvetésben a Civil Kerekasztal Fórumnak egy összeget, de ennek a 
folyósítás feltételei a rendeletbe kell, hogy bekerüljenek, ha módosítást is szeretne a 
fórum illetve az elnöksége eszközölni. Tehát egy helyen legyen szabályozva.  
 
B o n t o v i c s    Krisztián Türr István Képző és Kutató Intézet Innovációs Oktatási és 
Közösségi Központ vezetője: Azért kértük az együttműködési megállapodást, mert az 
együttműködési megállapodást két fél írja alá. Annak a felbontása az nem egy 
önkormányzati döntés, hanem egy önkormányzati és egy civil együttműködés két félnek 
a közös döntése. Mi garanciákat akartunk beépíteni a jövőbeni együttműködésre, ami 
mindenkinek profitot termelne. Ezért akarunk együttműködési megállapodást kötni és 
nem rendeletben akarjuk hagyni ezt.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Személy szerint örülök neki, hogy ezt a Civil Kerekasztalt 
létrehoztátok. Köszönjük előre is a munkátokat.  
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy a pénzügyi 
támogatás feltételei kerüljenek egyeztetésre, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Civil Koncepció elfogadásáról előterjesztés készítése a májusi soros 

Képviselő-testületi ülésre 
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84/2017. (IV. 24.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
arról dönt, hogy a májusi soros képviselő-testületi ülésre 
készüljön előterjesztés Mezőkovácsháza Város Civil 
Koncepciójának elfogadása tárgyában, azzal, hogy a 
pénzügyi támogatás feltételei kerüljenek egyeztetésre és a 
civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati 
rendelettel összehangolásra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné 

 
 
 
XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a 
bizottság nyílt ülésének napirendjén nem szerepel és bejelentés sem érkezett, a nyílt 
ülést 13 óra 35 perckor bezárom, és zárt üléssel folytatjuk munkánkat.  
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

Zábrák Istvánné                     Havancsák Piroska 
       elnök               jkv. hitelesítő  


