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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
2015. november 13-i soros ülésén 

 
   
Az ülés helye: Városháza  

földszinti tanácskozó terme 
 
 

Jelen vannak: Dr. Fritz Izabella                  Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat 
Borsodi János   Battonya Városi Önkormányzat  
Magyar Zsolt István    Kisdombegyház Községi Önkormányzat 
Csürhés István           Kaszaper Községi Önkormányzat 
Farkas Sándor  Nagybánhegyes Községi Önkormányzat 

                        Dús Ildikó Magyardombegyház Községi Önkormány-
zat 

Varchó István                        Végegyháza Községi Önkormányzat  
 

 
Távolmaradását bejelentette: 
 
                        Süli Ernő                                Kunágota Községi Önkormányzat 
 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
                          Majorné Balla Ildikó referens 

  Farkas Sándor Nagybánhegyes Községi Önkormányzat képviselője 
 
 
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 8 tagjából 7 fő 
jelen van. Süli Ernő Kunágota polgármestere távolmaradását bejelentette. 
 
Az ülés határozatképes. A Tanács ülését megnyitom.  
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőnek Varchó István Vég-
egyháza polgármesterét megválasztani.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
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A Társulási Tanács 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
  

28/2015. (IV. 30.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a 2015. november 13-i soros ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Varchó István Végegyháza 
polgármesterét megválasztotta.  

 
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: A napirend elfogadása előtt javaslom a „0”-ás jelű elő-
terjesztés tárgyalását, mely a 2015. évi munkaterv módosítása tárgyában készült. A 
munkaterv módosítása az előterjesztésben írt okok miatt szükséges.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati ja-
vaslattal, szavazza meg.  
 
A Társulási Tanács 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő) 
Tárgya: Munkaterv módosítása  
   

29/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a 2015. évi munkatervét az alábbiak szerint 
módosítja: 
A májusi soros ülése napirendjéről „A gyermekjóléti szol-
gálat tevékenységének éves átfogó értékelése”, októberi 
soros ülése napirendjéről  „A Társulás keretében a szemé-
lyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató te-
vékenység éves értékelése” című napirendi pontjait törli 
azzal, hogy azt a novemberi ülésen tárgyalja meg.  
 
A novemberi soros ülése napirendjéről törli a  „A Társulás 
2016. évi költségvetési koncepciója”, a decemberi soros 
ülése napirendjéről a  „Tájékoztató az önkormányzat gaz-
dálkodásának háromnegyed éves helyzetéről”  című napi-
rendi pontokat. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Fritz Izabella  
                    elnök 
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Dr. F r i t z   Izabella elnök: Javaslom, a Társulási Tanács a meghívóban közölt napi-
rendi pontokat tárgyalja meg.  
 
Van-e ettől eltérő javaslat?  
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Társulási Tanács 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása  
   

30/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a 2015. november 13-i soros ülése napi-
rendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 

1. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének éves átfogó 
értékelése 

    Előadó: Kovalik Angéla intézményvezető 
  

2. A Társulás keretében a személyes gondoskodás köré-
ben ellátott szociális szolgáltató tevékenység éves érté-
kelése  

   Előadó: Kovalik Angéla intézményvezető  
 

3. Társulási megállapodás módosítása  
Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 

4. Bejelentések 
 

 
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének éves 

átfogó értékelése 
 
 

D r. F r i t z   Izabella elnök: A beszámolót írásban mindannyian megkaptuk. Az alap-
ján készült előterjesztés határozati javaslatot is tartalmaz, mely a Társulási Tanács ne-
vében elismerését fejezi ki a gyermekjóléti szolgálat dolgozóinak e területen végzett 
eredményes tevékenységükért.  
 
A beszámolóval és az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért a beszámolóval és az előterjesz-
tésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.  
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A Társulási Tanács 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő) 
Tárgya: Gyermekjóléti szolgálat tevékenysége 

 
31/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 

 
A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa a gyermekvédelmi és gyermekjóléti el-
látásai, a személyes gondoskodást nyújtó intézmény 
szakmai munkájának éves átfogó értékeléséről készült be-
számolót megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
A Társulási Tanács egyben elismerését fejezi ki a gyer-
mekvédelem területén dolgozó szakembereknek a beszá-
molási időszakban végzett munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Dr. Fritz Izabella  
                    elnök 
 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás keretében a személyes gondoskodás 

körében ellátott szociális szolgáltató tevékenység 
éves értékelése  

 
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: E napirend előterjesztését is megkaptuk írásban. Az átta-
nulmányozás után kérdezem, hogy a beszámolóval, és az előterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kérdés, vélemény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg. 
 
A Társulási Tanács 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő) 
Tárgya: Személyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgáltató tevékenység ér-

tékelése  
32/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás a 
személyes gondoskodás körében ellátott szociális szolgál-
tató tevékenységéről szóló éves beszámolót megtárgyalta 
és azt elfogadja. 
 
A Társulási Tanács egyben elismerését és köszönetét feje-
zi ki a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ szo-
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ciális intézményegységeiben dolgozó szakembereknek a 
beszámolási időszakban végzett munkájukért. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Dr. Fritz Izabella  
                  elnök 

 
 

 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Társulási Megállapodás módosítása 

 
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: A Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztésben 
írt okok indokolják. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg. 
 
A Társulási Tanács 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő) 
Tárgya: Társulási Megállapodás módosítása  
 

33/2015. (XI. 13.) sz. TT. határozat 
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa az alábbi határozati javaslat elfogadását 
javasolja a tagtelepülések Képviselő-testületeinek 

 
„Határozati javaslat:  
 
……………. Városi/Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete módosítani kívánja a Mezőkovácsháza és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását 2016. 
január 1. napjával a határozat mellékletét képező 
tartalommal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős:……………. polgármester” 

 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosítás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatosan szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2015. december 10. 

                                               Felelős: Dr. Fritz Izabella  
                   elnök 
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Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A társult önkormányzatoknak a Társulási Tanács 
Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó döntését meg fogjuk küldeni annak ér-
dekében, hogy a Képviselő-testületek a szükséges döntéseket mielőbb meg tudják hoz-
ni, amelyek szükségesek a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetéshez.  
 
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése?  
 
Mivel bejelentés nem hangzott el, köszönöm a megjelenteknek az ülésen való részvételt, 
az ülést 11 óra 10 perckor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Fritz Izabella                  Varchó István  
        elnök                  jkv. hitelesítő 
 
 
 
 


