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JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális és
Szociális Bizottságának 2017. január 16-án a Képviselőt-testületi ülést
követően tartott rendkívüli, zárt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza
földszinti tanácskozóterme

Jelen vannak: Zábrák Istvánné
Szűcs Judit
Havancsák Piroska
Távolmaradását bejelentette:
Dr. Fritz Izabella

elnök-helyettes
bizottsági tagok
elnök

Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Majorné Balla Ildikó főtanácsos
Dr. Csepregi Magdolna Mónika ügyintéző
Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális és Szociális
Bizottság megjelent tagjait, Aljegyző asszonyt valamint referenseinket.
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy Mucsi Tiborné bizottsági tag írásban
lemondott a bizottsági tagságáról. Így ezen túl a bizottság 4 fő bizottsági taggal fog a
későbbiekben tanácskozni.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 4 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Dr. Fritz
Izabella elnök asszony távolmaradását bejelentette.
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pont
megtárgyalását.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
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A 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 pont elfogadása
1/2017. (I. 16.) sz. KSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Kulturális és Szociális Bizottsága 2017.
január 16-i rendkívüli, zárt ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ Rendkívüli települési támogatás (Biz. Z1. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika
ügyintéző
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Rendkívüli települési támogatás (Biz. Z1. sz.
előterjesztés)
Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: Javaslom, hogy egyenként tárgyaljuk meg a
kérelmezőket.
S z ű c s Judit biz. tag: Azt javasolnám, hogy aki évente egyszer kér segélyt, az
valamivel többet kapjon. Valamint már tudjuk, hogy olyan is előfordul, hogy egyik
hónapban az egyik családtag ad be kérelmet, a másik hónapban pedig a másik családtag,
abban az esetben pedig vagy kevesebbet, vagy hagyjuk meg az összeget.
Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: Most az idén a hidegre való tekintettel ezt a
8.000 Ft-ot nem venném lejjebb.
Szűcs

Judit biz. tag: Rendben.

Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: Az első kérelmező Varga Béla.
S z ű c s Judit biz. tag: Én többet javasolnék.
M a j o r n é Balla Ildikó főtanácsos: A keretre azért figyeljünk oda.
Szűcs

Judit biz. tag: Miért?

S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Azért, mert még nincsen költségvetési
rendeletünk az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet van hatályban, melynek
értelmében a tavalyi segélykeret 1/13 részét költhetjük el január hónapban.
Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: Javaslom, hogy maradjunk a 8.000 Ft tűzifa
vásárlásnál, a Humán Szolgáltató Központ közreműködésével.
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M a j o r n é Balla Ildikó főtanácsos: Az előterjesztés végösszege 108.000 Ft, jó
lenne ha ehhez tartanánk magunkat.
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Már 42 rendkívüli támogatás kiment és a
108.000 Ft, tehát 80.000 Ft marad még a következő ülésre.
S z ű c s Judit biz. tag: Javaslom, hogy Varga Béla kérelmezőnek a 8.000 Ft helyett
10.000 Ft-ot adjunk tűzifa vásárlásra a Humán Szolgáltató Központ közreműködésével.
Zábrák
Szűcs

Istvánné elnök-helyettes: A 2. sz. kérelmező Miklósik Béla.

Judit biz. tag: Javaslom, az előterjesztésben szereplő támogatást.

Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: Tinti Ibolya a következő kérelmező.
S z ű c s Judit biz. tag: Ő a Faragó József élettársa?
Z á b r á k
Istvánné elnök-helyettes: Igen. Javaslom, hogy az előterjesztésben
szereplő 8.000 Ft helyett 6.000 Ft-ot adjunk tűzifa vásárlásra a Humán Szolgáltató
Központ közreműködésével.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Tinti Ibolya támogatása
2/2017. (I. 16.) sz. KSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Kulturális és Szociális Bizottsága a rendkívüli
települési támogatás megállapításáról az alábbiak szerint
döntött:
Tinti Ibolya Mezőkovácsháza, Sármezey u. 96. sz. alatti
lakos részére az előterjesztésben szereplő 8.000 Ft helyett
6.000 Ft tűzifa vásárlásra a Mezőkovácsházi Humán
Szolgáltató Központ közreműködésével.
A Bizottság Elnöke – a Polgármesteri Hivatal útján –
gondoskodjon az alakszerű közigazgatási határozat
kiadásáról.
Határidő: 2017. január 20.
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök
Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: A 4. kérelmező Nagy Erzsébet. Neki nem kellett
volna tűzifa, ő sem szokott soha kérni.

4

M a j o r n é Balla Ildikó főtanácsos: Élelmiszercsomagra adta be a kérelmét, és
most hozta be a kolleganőnek a férje papírját, hogy gyógyszerre kellene. Ugye ketten
nem adhatják be. A gyógyszerrel még kibírják a következő bizottsági ülésig, de
élelmiszercsomagot kértek.
Szűcs

Judit biz. tag: Javaslom, az előterjesztésben szereplő támogatást.

Zábrák

Istvánné elnök-helyettes: Balázs György a következő kérelmező.

S z ű c s Judit biz. tag: Javaslom, hogy adjunk az előterjesztésben szereplő 10.000 Ft
helyett 16.000 Ft-ot lakbér hátralék befizetésre a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központ közreműködésével.
Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: A 6. sz. kérelmező Dalicsek Beáta. Javaslom, az
előterjesztésben szereplő támogatást.
Faragó Gyöngyi a 7. sz. kérelmező. Javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő 8.000
Ft helyett 6.000 Ft-ot adjunk tűzifa vásárlásra a Humán Szolgáltató Központ
közreműködésével.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Faragó Gyöngyi támogatása
3/2017. (I. 16.) sz. KSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Kulturális és Szociális Bizottsága a rendkívüli
települési támogatás megállapításáról az alábbiak szerint
döntött:
Faragó Gyöngyi Mezőkovácsháza, Sármezey u. 113. sz.
alatti lakos részére az előterjesztésben szereplő 8.000 Ft
helyett 6.000 Ft tűzifa vásárlásra a Mezőkovácsházi
Humán Szolgáltató Központ közreműködésével.
A Bizottság Elnöke – a Polgármesteri Hivatal útján –
gondoskodjon az alakszerű közigazgatási határozat
kiadásáról.
Határidő: 2017. január 20.
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök
Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: Mesterházi Józsefné a következő kérelmező.
S z ű c s Judit biz. tag: Javaslom, az előterjesztésben szereplő támogatást.
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Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: A 9. sz. kérelmező Tinti Mária. Javaslom, az
előterjesztésben szereplő támogatást.
A következő kérelmező Lole Elisabeta. Véleményem szerint maradhat a támogatás.
S z ű c s Judit biz. tag: Ő már volt az előző ülésen is.
Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: Javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő
8.000 Ft helyett 6.000 Ft-ot adjunk tűzifa vásárlásra a Humán Szolgáltató Központ
közreműködésével.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Lole Elisabeta támogatása
4/2017. (I. 16.) sz. KSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Kulturális és Szociális Bizottsága a rendkívüli
települési támogatás megállapításáról az alábbiak szerint
döntött:
Lole Elisabeta Mezőkovácsháza, Dózsa u. 182. sz. alatti
lakos részére az előterjesztésben szereplő 8.000 Ft helyett
6.000 Ft tűzifa vásárlásra a Mezőkovácsházi Humán
Szolgáltató Központ közreműködésével.
A Bizottság Elnöke – a Polgármesteri Hivatal útján –
gondoskodjon az alakszerű közigazgatási határozat
kiadásáról.
Határidő: 2017. január 20.
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök
Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: Asztalos Gyöngyi a következő kérelmező.
M a j o r n é Balla Ildikó főtanácsos: Asztalos Gyöngyi, Kovács Katalinnal felváltva
kérik a segélyt.
Z á b r á k
támogatást.

Istvánné elnök-helyettes: Javaslom, az előterjesztésben szereplő

A 12. sz. kérelmező Rafael Mária.
M a j o r n é Balla Ildikó főtanácsos: Ő a Lole Elisabetának az anyósa.
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Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: Az előterjesztésben szereplő 8.000 Ft helyett
6.000 Ft-ot javaslok tűzifa vásárlásra a Humán Szolgáltató Központ közreműködésével.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Rafael Mária támogatása
5/2017. (I. 16.) sz. KSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Kulturális és Szociális Bizottsága a rendkívüli
települési támogatás megállapításáról az alábbiak szerint
döntött:
Rafael Mária Mezőkovácsháza, Dózsa u. 184. sz. alatti
lakos részére az előterjesztésben szereplő 8.000 Ft helyett
6.000 Ft tűzifa vásárlásra a Mezőkovácsházi Humán
Szolgáltató Központ közreműködésével.
A Bizottság Elnöke – a Polgármesteri Hivatal útján –
gondoskodjon az alakszerű közigazgatási határozat
kiadásáról.
Határidő: 2016. október 20.
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök
Z á b r á k Istvánné elnök-helyettes: A 13. sz. kérelmező Faragó Ibolya. Javaslom az
előterjesztésben szereplő támogatást.
Az utolsó kérelmező Lénárt Monalisa. Javaslom, az előterjesztésben szereplő
támogatást.
S z ű c s Judit biz. tag: Egyetértek vele.
Z á b r á k
Istvánné elnök-helyettes: Kérem, aki a többi kérelmek előterjesztés
szerinti elfogadásával egyetért, szavazza meg.
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Rendkívüli települési támogatásokról döntés
6/2017. (I. 16.) sz. KSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Kulturális és Szociális Bizottsága a rendkívüli
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települési támogatások megállapításáról az alábbiak
szerint döntött:
1.) Varga Béla, Mezőkovácsháza, Vásárhelyi u. 31. sz.
alatti lakos részére, 10.000 Ft tűzifa vásárlásra a
Mezőkovácsházi
Humán
Szolgáltató
Központ
közreműködésével,
2.) Miklósik Béla, Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 22. sz.
alatti lakos részére, 8.000 Ft lakbérhátralék
befizetéséhez, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központ közreműködésével,
3.) Nagy Erzsébet, Mezőkovácsháza, Móra u. 31. sz. alatti
lakos részére, 5.000 Ft élelmiszercsomag vásárlásra a
Humán Szolgáltató Központ közreműködésével,
4.) Balázs György, Mezőkovácsháza, Táncsics u. 35/D sz.
alatti lakos részére, 16.000 Ft lakbér hátralék
befizetésre a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központ közreműködésével,
5.) Dalicsek Beáta, Mezőkovácsháza, Csillag u. 1. sz.
alatti lakos részére, 8.000 Ft tűzifa vásárlásra a
Mezőkovácsházi
Humán
Szolgáltató
Központ
közreműködésével,
6.) Mesterházi Józsefné, Mezőkovácsháza, Sármezey u.
98. sz. alatti lakos részére, 8.000 Ft tűzifa vásárlásra a
Mezőkovácsházi
Humán
Szolgáltató
Központ
közreműködésével,
7.) Tinti Mária, Mezőkovácsháza, Szabadság u. 127. sz.
alatti lakos részére, 8.000 Ft tűzifa vásárlásra a
Mezőkovácsházi
Humán
Szolgáltató
Központ
közreműködésével,
8.) Asztalos Gyöngyi, Mezőkovácsháza, Árpád u. 31. sz.
alatti lakos részére, 8.000 Ft tűzifa vásárlásra a
Mezőkovácsházi
Humán
Szolgáltató
Központ
közreműködésével,
9.) Faragó Ibolya, Mezőkovácsháza, Deák u. 218. sz.
alatti lakos részére, 5.000 Ft élelmiszercsomag
vásárlásra a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központ közreműködésével,
10.) Lénárt Monalisa, Mezőkovácsháza, Vásárhelyi u.
8. sz. alatti lakos részére, 8.000 Ft tűzifa vásárlásra a
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