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Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális és 

Szociális Bizottságának 2017. január 23-án, 13 órai kezdettel tartott soros, 
nyílt ülésén.  

 
 
Az ülés helye:             Városháza 
 földszinti tanácskozóterme  
 
 
 
Jelen vannak: Dr. Fritz Izabella                 elnök 

Zábrák Istvánné                      
Szűcs Judit                          bizottsági tagok 

 
 
 
Távolmaradását bejelentette:  

   
Havancsák Piroska               bizottsági tag 

 
 
 
Jelen volt még:  Varga Gusztáv polgármester 
                          Csepreghy Elemér alpolgármester 
                          Szénási István alpolgármester 
                          Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
                          Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
                          Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
                          Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
                          Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 
                          Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője 
                          Albertus László Könyvtár igazgatója 
                          Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezetője 
                          Szekeres Lajos Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottság elnöke 
                           
                             
D r. F r i t z    Izabella elnök: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális és Szociális Bizottság 
megjelent tagjait, Varga Gusztáv polgármester urat, Alpolgármester urakat, Dr. 
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Szilbereisz Edit jegyző asszonyt, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőt, valamint a meghívott 
vendégeket. 
 
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 4 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Havancsák 
Piroska bizottsági tag távolmaradását bejelentette. 
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
 
Dr. F r i t z  Izabella elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok 
megtárgyalását. 
 
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: Napirendi pontok elfogadása 
 

7/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. január 23-i soros, nyílt 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 
1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezete 

(Kt. 1. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető 
 
2./ A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi Üzleti 

terve (Kt. 3b. sz. előterjesztése) 
          Előterjesztő: Szlanyinka Tamara ügyintéző 
 
3./    A gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak beszámolója 

a 2016. évi tevékenységükről, a 2017. évi munkatervük 
elfogadása (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

          Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
4./   A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II. 

27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (Kt. 6. sz. 
előterjesztése) 

          Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
5./      A Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolója (Kt. 7. 

sz. előterjesztése 
          Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
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6./     A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi 
munkatervének elfogadása (Kt. 9. sz. előterjesztése) 

          Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
7./      A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2017. évi Cselekvési 

tervének elfogadása (Kt. 10. sz. előterjesztése) 
         Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
8./     Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló 
helyi rendelet módosítása (Kt. 14. sz. előterjesztése) 

         Előterjesztő: Szénási Gábor fogalmazó 
 
9./     A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (Kt. 16. sz. 

előterjesztése) 
         Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
10./   Mezőkovácsházáról szóló kiadvány szerkesztése (Kt. 18. sz. 

előterjesztése) 
         Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
11./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítása (Kt. 19. 

sz. előterjesztése)  
       Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
 
12./  Bejelentések 
 
  

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-
tervezete (Kt. 1. sz. előterjesztése)  

 
 
D r. F r i t z  Izabella elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 
irodavezetőnek. 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az előterjesztés 
tartalmazza a bevételek bemutatását, a normatívákat mindig ki részletezzük illetve a 
beszámítás összegének az alakulását is. Az előző évhez képest annyit kell elmondani, 
hogy 47 millió Ft-ra emelkedett a 40 millió Ft beszámítás összege. Ez a jó adóerőnkből 
kifolyólag növekedett meg. Jól látható, hogy ez a támogatás nagymértékben a 
zöldterület gazdálkodásból, a közvilágításból, az egyéb önkormányzati feladatok 
támogatásából illetve a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásából adódik. 
Személyi juttatásoknál, amit ki szeretnék emelni, hogy bemutatásra került a személyi 
állománynak az alakulása is a javaslatban. Az önkormányzatnál 5 fő közfoglalkoztatott 
személy van, 3 fő közalkalmazott. Ez az előző évhez képest 1 fő növekedést jelent, itt a 
háziorvosi asszisztenst értem. A Polgármesteri Hivatal létszámkeretéből jelenleg 1 fő 
Polgármester, 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 21 fő köztisztviselő, 3 fő ügyviteli alkalmazott, 
1 fő Kistérségi koordinátor, és 2 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozónk 
van, így összesen 30 fő a létszám. Azt ki szeretném emelni, hogy a Polgármester 
juttatásait az önkormányzaton kell megterveznünk a bizottsági tagokkal és az 
alpolgármesterekkel együtt.  



4 

 

 
Általánosságban elmondható, hogy a személyi juttatások a soros lépések, a kinevezések 
és a garantált bérminimumok alapján kerültek megállapításra. Arra törekedve, hogy az 
előző évhez képest a bére senkinek ne csökkenjen. A közfoglalkoztatottaknál a 
bérminimum megemelésével ez a probléma megoldódni látszott. A közalkalmazottaknál 
nagyobb problémák voltak. Az önkormányzatnál illetve a Polgármesteri Hivatalnál az 
alacsony bérezésű dolgozóknak volt egy magasabb béremelés, ami be is nyelte a 2016. 
július 1-től határozattal elfogadott bérmódosításokat, bérnövekedéseket. Az mondható 
el, hogy a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőknél, illetve 
közalkalmazotti állomány esetében a 161.000 Ft az nagyon sok mindenkinél rendezte a 
béremelést, de vannak olyan dolgozók, ahol továbbra is önkormányzati kiegészítésre 
van szükség ahhoz, hogy 2016. decemberéről 2017. januárjára ne csökkenjen a 
fizetésük.  
 
Sajnos a Kormány a normatívában nem rendezte a béremelésnek a fedezetét. Tehát az 
önkormányzati hivatal működtetésében látható az első táblázatból, hogy 320.000 Ft-tal 
kevesebbet kapunk. Ez abból adódik, hogy a 22,65 fős létszám az 22,58 főre csökkent, 
ezt pedig a lakosságszám csökkenése eredményezi.  
 
A munkaadói járulékok tervezésénél figyelembe vettük a szociális hozzájárulási 
alapoknak a csökkenését, amelyben 27 %-ról 22 %-ra csökkent. A cafetéria be lett 
tervezve a köztisztviselőknél és a közalkalmazottaknál illetve a munkatörvény hatálya 
alá tartozóknál is. Itt is egy kis adóteher csökkenés van, az 1,19-szeres szorzó 1,18-ra 
csökkent és a 15 % személyi jövedelemadó az EHO a 14 % illetve a 22 % erre 
számítódik. 
 
Összességében a kiadások tervezésénél törekedni kell arra, hogy a legszükségesebb 
dolgok kerüljenek majd betervezésre csak, amikor majd lefolytatjuk ezeket az egyeztető 
tárgyalásokat.  
 
Amit még én ki szeretnék emelni az a támogatás értékű működési kiadások. A strand 
üzemeltetése esetén is jelentős növekedések vannak az elmúlt évhez képest beállítva a 
költségvetésbe.  
 
Amiről még szólni szeretnék, az egy fejlesztési célú pénzeszköz átadás tervezés. 
Pénteken délelőtt folytattunk tárgyalást a Vis Medica Kft. igazgatójával. A köztünk lévő 
szerződésre alapozva kéri az épület felújításával kapcsolatban olyan keret 
megállapítását, amely alapján egyedi kérelemmel élhet az önkormányzat felé, 
amennyiben ez szükségessé válik. Itt ez már betervezésre került 1 millió Ft összegben. 
 
Az intézményekkel kapcsolatosan beállítottam egy pár határozati javaslatot amiről úgy 
gondoltam, hogy a Képviselő-testületnek dönteni kell. De ha vannak olyan határozati 
javaslatok, amelyekről szeretné a bizottság, hogy döntés szülessen, akkor azt kérem, 
hogy ezen az ülésen a bizottság jelezze.  
 
Igazából a Kulturális és Szociális Bizottságnak nem feladata minden egyes ponttal 
kapcsolatosan döntést hozni, inkább csak azokban, amelyek a bizottság hatáskörébe 
tartoznak. Ilyen például a Humán Szolgáltató Központ, a Négy Évszak Óvoda és 
Bölcsőde, a sport, és a Polgárőrség stb. 
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D r. F r i t z    Izabella elnök: Ha jól emlékszem 14 millió Ft-ra volt tervezve a Kalocsa 
Róza Kft. 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A Kalocsa Róza Kft. 
elkészítette az Üzleti Tervét és 14 millió Ft összegű támogatást igényel a működésére. 
Ez az elmúlt évben 12 millió Ft volt. A Kalocsa Róza Kft-nek a strand működtetésére 
átadott pénzeszköz is bekerült, ami 14,5 millió Ft. Ez 8 millió Ft-tal volt 2016-ban 
tervezve úgy, hogy 2 millió Ft-ot még év közben adtunk. Most ehhez képest van a 14,5 
millió Ft-os igénye. 
75 millió Ft-ra le kellene csökkenteni a 125.900.000 Ft-os hiányt. 
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Ez esetben mit javasolnál? 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Úgy gondolom, hogy az 
Üzleti terv szakmai alapon készült. Véleményem szerint nem nekem kell megítélni. 
Itt le kell folytatni az intézményi egyeztető tárgyalásokat. 
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: A költségvetési rendelet-tervezet péntekre készült el. 
Előtte az egyeztetések nem voltak olyan szorosak, mint más előterjesztéseknél, mert 
igen hosszú anyagról van szó. Ma délelőtt folytattunk tárgyalást Csepreghy Elemér 
alpolgármester úrral, Papp Zoltán Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökével, Dr. 
Szilbereisz Edit jegyző asszonnyal, Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 
irodavezetővel. Abban maradtunk, hogy valóban azt javasoljuk, hogy fogadjátok el, 
hogy ugyanúgy tárgyaljuk a költségvetési rendeletet, mint eddig is tettük. Tehát lesz egy 
második kör a mostani alapján. Ha a bizottság fogalmaz meg még a mai ülésen 
javaslatokat, azt szívesen vesszük. Február 7-én az intézményekkel tárgyaljuk meg 
egyenként a költségvetési tervezetünket, és ezeknek a tárgyalásoknak az eredményeként 
kerüljön vissza a végleges rendelet tervezet a februári Képviselő-testületi ülésre.  
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: A bizottság elfogadná-e azt a javaslatomat, hogy az 
egyik helyre beírnánk a 14 millió Ft-ot, a másikra a 14,5 millió Ft-ot azzal, hogy február 
7-én az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után kerüljön részletesen 
megtárgyalásra. Ez csak egy irányvonal lenne.  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Kérdezem, hogy a Hír 6-os megjelenés mit takar, mert ez egy 
új elem ebben a költségvetésben?  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A költségvetés a 
koncepciós határozat alapján készült el. Tehát azok a településmarketing és 
rendezvények száma szerepel benne, amit a koncepcióban elfogadtunk. Minden más, 
ami most be van tervezve, ez fogja változtatni a költségvetést. Ez nem egy rossz dolog, 
hogy megváltoztatja, nem az van betervezve, amit most lehet látni, hanem ami előzőleg 
határozattal elfogadva volt.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Annyit tudok, hogy a Hír 6-nak az újságírója itt volt 
a Megyei Vadásznapon és ott megemlítette, hogy az önkormányzatunk megjelenhetne 
náluk. Megkerestek bennünket egy szerződés-tervezettel, én elfogadásra javasoltam ezt 
Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonynak. Ez egy internetes portál, 5-6.000 
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látogatója van naponta, elsősorban Békés megye a célközönsége. Havi 20.000 Ft-ért 
biztosítanak 10 alkalommal való megjelenést az adott hónapban, mi állíthatnánk össze 
az írásokat. Két alkalomra már meg is kötöttük velük a szerződést, január és február 
hónapra, és ha jónak bizonyulnak, akkor éves szinten lehetne a havi 20-30.000 Ft-ot 
biztosítani erre a célra.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A Hír 6-ról ennél többet én sem tudok 
elmondani. Az eredeti szerződésünk ugyanezért az árért 5 alkalom volt, ezt feltornáztuk 
10-re. Alapvetően egy évre szólna ez a kedvezményes ajánlatuk. Mi elmondtuk, hogy 
még nincs elfogadott költségvetésünk, addig nem tudunk egy évre szerződni. Ezért két 
hónapra kötöttünk szerződést. Március 1-től 2018. februárjáig attól függően, hogy 
elfogadásra kerül vagy sem, fogjuk megkötni a szerződést.  
 
A rendezvénytervről még annyit szeretnék elmondani, hogy a koncepció tárgyalása 
során két rendezvény terv volt. Egy Kalocsa Róza Kft.-s és egy önkormányzati. Mind a 
kettőben korrigáltunk, az önkormányzatéba belekerült a 300.000 Ft, ami a Hír 6-hoz 
kapcsolódik, illetve egy minimális összeg a kitüntetéseknél. A Kalocsa Róza Kft-nél a 
munkaadói járulékokat húztuk ki, mint többlet költséget és 600.000 Ft értékben a 
Kovácsházi kiadványt. De arra olyan javaslat volt, illetve előterjesztés is készült a 
jelenlegi ülésre, hogy azt a Városi Könyvtár tervezze be és ő készítse el a kiadványt. 
Ezért került ez kihúzásra. A 38-39-ik oldalon a két rendezvény terv teljesen 
összefésülésre került, hogy a Kalocsa Róza Kft-nek ne kelljen fizetni a munkaadói 
járulékot. 
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Akkor ezek a Kalocsa Róza Kft. munkatervében nem 
fognak szerepelni? Tehát a 14 és a 14,5 millió Ft-ba nincsenek benne? 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Nincsenek.  
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Azok a rendezvények, amelyeket a Kalocsa 
Róza Kft. fog megrendezni és elszámolni az előirányzattal, ott az ügyvezető asszonynak 
lesz a szakmai teljesítéshez jogosultsága.  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Azt hiszem, hogy félreértettétek a mondanivalómat. Az egy jó 
dolog, hogy van ez a Hír6-os dolog. Azt szeretném javasolni a bizottságnak illetve a 
Képviselő-testületnek, hogy azoknál az intézményeknél akiknél marketing kiadás van, 
akkor ezt az összeget úgy biztosítsuk, hogy ne emelje a költségvetést, hanem minden 
honnan vegyünk el, ha esetleg úgy alakul. Ezzel a lehetőséggel éljen minden 
intézményünk, aki csak hírt szeretne megosztani. Nem hiszem, hogy ezzel az összeggel 
meg kellene emelni a költségvetést.  
 
Ha már a Rendezvénytervnél tartunk, én a Felügyelő Bizottsági ülésen is elmondtam, és 
többeknek is említettem, hogy szeretném, ha a Mezőkovácsházi Ifjúság, óvodások, 
kisiskolások részesülhetnének egy olyan élményben, amely élményben szoktak 
részesülni a Városi Könyvtárban. Ezt az ügyvezető asszonynak is mondtam. E miatt 
szeretném a rendezvény tervből átcsoportosítani gyermekkoncertre a kommunizmus és 
egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja műsorra szánt 100 eFt-ot. A mi bizottságunk 
eddig sem javasolta, hogy 100.000 Ft-ot költsünk a kommunizmus és egyéb diktatúrák 
áldozatainak emléknapjára.  
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S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Most egy fő összeget kell elfogadnunk a 
rendezvényterv tekintetében. Úgy gondolom, hogy ha ez már megvan és végleges, 
akkor a Kulturális és Szociális Bizottság fogja még egy körben tárgyalni ennek a 
beltartalmát. 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A határozati javaslat 14. 
pontjánál a Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2017. évi  Rendezvényterv 
alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 10.952.000 Ft-ra 
változna. A 15. pontnál a Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval 
kapcsolatos feladatokra 3 M Ft kerülne. Településmarketingnél szerepel egy 2.600.000 
Ft-os és egy 400.000 Ft-os tétel, tehát ez 3 millió Ft. A sportrendezvényekkel 
kapcsolatosan pedig 610.000 Ft-ra volt tervezve, itt pedig 400.000 Ft-ot látok. Ez az 
összeg a 36. oldal alján szerepel. 
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Ismertetném a határozati javaslatban azokat a pontokat, 
amelyekről döntenünk kell, néhol javasolt összegekkel. 
 

4. A Települési támogatásra szánt keretösszeg: 
- Rendszeres települési támogatás 6.000 eFt 
- Rendkívüli települési támogatás 3.500 eFt 
- Köztemetés 800 eFt 

 
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
más javaslata? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a 4. pontban szereplő összegekkel, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
 

5. A Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 
létszámkeretével kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza: 2017. 
szeptember 01-től 1 fő óvodapedagógus álláshely, és 1 fő dajka álláshely 
megszűntetésre kerül. 
 

 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, 
más javaslata? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 5. ponttal, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
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7. A Képviselő-testület a Humán Szolgáltató Központ létszámkeretével 
kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza:  
- 1 fő családsegítő üres álláshely betöltését 2017. március 01-től engedélyezi. 
- 1 fő gondozó üres álláshely betöltését 2017. március 01-től engedélyezi. 
- 1 fő konyhalány üres álláshely betöltését 2017. február 16-tól engedélyezi. 
- 1 fő konyhalány üres álláshely betöltését 2017. február 16-tól engedélyezi. 

 
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a 7. ponttal, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
 

8. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. finanszírozását …………….. eFt-ban 
határozza meg. 

 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Javaslom ebbe a pontba beírni a 14 millió Ft-ot. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a 14 millió Ft-tal, szavazza meg. 

 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
 

10. A strandfürdő és kemping üzemeltetésére ……………… eFt átadott 
pénzeszközt biztosít. 

 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Ehhez a ponthoz javaslom a 14,5 millió Ft-ot. 
 
Kérdezem, hogy ehhez a ponthoz valakinek kérdése, véleménye, esetleg más javaslata? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a 14,5 millió Ft-tal, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
 

11. Az átadott működési célú pénzeszközök tekintetében az alábbi döntéseket 
hozza: civil szervezetek, egyházak működtetésére támogatást nem állapít 
meg. A Polgárőrség helyi szervezetével tárgyalásokat kezdeményez a 
közüzemi díjak áthárításáról. 
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D r. F r i t z   Izabella elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a 11. pontban leírtakkal, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
 

14. A Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2017. évi Rendezvényterv 
alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink 
költségére……………..Ft-ot biztosít. 
 

D r. F r i t z   Izabella elnök: Ehhez a ponthoz javaslom, a 10.952.000 Ft-ot. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a javasolt összeggel, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
 

15. Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos 
feladatokra …………………… eFt. 
 

D r. F r i t z   Izabella elnök: A 15. ponthoz javasolnám a 3 millió Ft-ot. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a 3 millió Ft-tal, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
 

16. A járóbeteg szakellátó központtal kötött szerződés alapján az ingatlan 
felújítására, karbantartására egyedi döntés alapján 1.000 eFt keretösszeget 
határoz meg. 
 

D r. F r i t z   Izabella elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a 16. pontban leírtakkal, szavazza meg. 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
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D r. F r i t z   Izabella elnök: Valamint megfogalmazásra került egy új 18. pont, mely a 
sportrendezvények előirányzatra 400.000 Ft-ot javasol. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül – a javaslattal egyetért. (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 3 fő) 
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Február 7-én az intézményvezetőkkel történt részletes 
egyeztetés után februári bizottsági és Képviselő-testületi ülésen külön részletesen kerül 
megtárgyalásra. 
 
Megállapítom, hogy a Kulturális és Szociális Bizottság a fenti rész szavazások 
eredményeként az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő 
bizottsági tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez javaslatok 

 
8/2017. (XI. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni:  
 
1. A települési támogatásra szánt keretösszeg: 

• Rendszeres települési támogatás 6.000 eFt 
• Rendkívüli települési támogatás 3.500 eFt 
• Köztemetés: 800 eFt 

2. A Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Négy Évszak 
Óvoda és Bölcsőde létszámkeretével kapcsolatosan az 
alábbi döntéseket hozza: 2017. szeptember 01-től 1 fő 
óvodapedagógusi álláshely, és 1 fő dajka álláshely 
megszűntetésre kerül. 

3. A Képviselő-testület a Humán Szolgáltató Központ 
létszámkeretével kapcsolatosan az alábbi döntéseket 
hozza: 

• 1 fő családsegítő üres álláshely betöltését 2017 . 
március 01-től engedélyezi. 

• 1 fő gondozó üres álláshely betöltését 2017. 
március 01-től engedélyezi. 

• 1 fő konyhalány üres állás hely betöltését 2017. 
február 16-tól engedélyezi. 

• 1 fő konyhalány üres állás hely betöltését 2017. 
február 16-tól engedélyezi. 

4. A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. finanszírozását 14 
millió Ft-ban határozza meg.  

5. A strandfürdő és kemping működtetésére 14,5 millió 
Ft átadott pénzeszközt biztosít. 
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6. Az átadott működési célú pénzeszközök tekintetében 
az alábbi döntéseket hozza: civil szervezetek, 
egyházak működtetésére támogatást nem állapít meg. 
A Polgárőrség helyi szervezetével tárgyalásokat 
kezdeményez a közüzemi díjak áthárításáról. 

7. A Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 
2017. évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi 
ünnepeink, megemlékezéseink költségére 10.952.000 
Ft-ot biztosít  

8. Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval 
kapcsolatos feladatokra 3 millió Ft, 

9. A járóbeteg szakellátó központtal kötött szerződés 
alapján az ingatlan felújítására, karbantartására egyedi 
döntés alapján 1.000 eFt keretösszeget határoz meg.  
 

10. sportrendezvények költségeire 400.000 Ft-ot biztosít. 
 

Határidő: A költségvetési rendelet-tervezet benyújtására 
2017. 02. 23-i képviselő-testületi ülés 

                                                Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. 

évi Üzleti terve (Kt. 3b. sz. előterjesztése) 
 
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: A Felügyelő Bizottság javasolta, hogy a strandfürdővel 
kapcsolatban a Képviselő-testület adjon meghatalmazást a Kft. ügyvezetőjének a 
legsürgősebb felújítások, karbantartások megrendelésére a meghatározott összegig. 
Javaslom, hogy ez a határozati javaslat része legyen. Erről a Képviselő-testület fog 
dönteni, mi ezt javasoljuk.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
J a n k ó   Erzsébet ügyvezető: A Felügyelő Bizottsági ülésen azért írtuk bele ezt a 
javaslatot, hogy amennyiben a Kalocsa Róza Kft-nél marad a strand működtetése, 
időben elkezdődjenek a munkálatok az április 1-jei nyitáshoz. Ne az utolsó pillanatban 
kelljen javításokat és felújításokat végezni.  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: A Közművelődési tervvel nagyon gyorsan végeztünk és 
pontosan tudtuk, hogy ott mit kell figyelni és mi a dolgunk. Az Üzleti tervnél a 
stranddal kapcsolatban megrekedtünk, nagyon sok mindent nem tudtunk, többek között 
kérdeztük a bérköltségeket, a szakmai gárdát, hogy hogyan lesz megoldva az 
úszómester gondja. A Borostyán Fürdő és kemping Üzleti tervéhez nem sok mindent 
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tudtunk hozzá tenni, csak a véleményünket. A Felügyelő Bizottság elnöke a Képviselő-
testületi ülésre el fog jönni és ő is meg fogja erősíteni a tanácstalanságunkat.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Pályázattal kapcsolatban az előző ülésen döntött a 
Képviselő-testület, hogy közbeszerzéssel meghirdeti a strandfürdőt és a környező 
területeket. A közbeszerzésre nem jelentkezett senki, ettől kezdve az eljárás folytatása 
az, hogy három általunk tehetségesnek tartott beruházót mi keresünk meg, akiket 
alkalmasnak tartunk arra, hogy olyan feltételekkel elvállalja, és ajánlatot is tesz. Ennek 
a három pályázónak a keresése folyamatban van. Ha már meglesznek akkor ők 
meglesznek hívva tárgyalásra és a tárgyalás alapján dől el, hogy lesz-e pályázó azokkal 
a feltételekkel, amelyeket a korábbiakban megfogalmazott a Képviselő-testület. A 
költségvetés elkészítésénél nincs más lehetőségünk, csak az, hogy a Kalocsa Róza Kft. 
működtesse a strandot, és úgy készülni, hogy ő is el tudja látni.  
 
Ami szerintem aggályos az az, hogy egy korábbi együttes bizottsági ülésen limitet 
határozott meg a strandfürdő következő évi költségeire illetve javaslatokat dolgozott ki, 
hogy hogyan lehetne csökkenteni a költségeket a 10 millió Ft-hoz képest. Ehhez képest 
14, 5 millió Ft önkormányzati támogatás van tervezve. Miért így szerepel benne és 
vannak-e már olyan tervek, hogy hogyan lehetne a kiadásokat csökkenteni? 
 
Arról is volt szó, és talán volt is benne már előrelépés, hogy az 5.450.000 Ft 
fejlesztésekre fordítandó összeg még nincsen benne a költségvetésben.  
 
Nekünk úgy kell készülnünk, hogy ha nem lesz pályázó, akkor is legyen megoldás a 
kezünkben. Ha 1 millió Ft-ot ráköltünk és lesz rá pályázó, akkor is megspórolunk 9 
millió Ft-ot.  
 
Kálmán Andrásnál járt már egy Budapesti vállalkozó jelölt, akit érdekelt a strandfürdő. 
A Járáson belül is vannak olyan civil szervezetek, akik a Területi Operatív Programban 
idegenforgalmi fejlesztésekre pályázhatnak. Őket igyekszünk megkeresni.  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Megtaláltam a Kalocsa Róza Kft. Üzleti Tervében az 1 millió 
Ft marketinget. Nem szeretném, ha minden egyes intézménynél tetemes összegű 
marketing szerepelne. Véleményem szerint ezt az 1 millió Ft-ot le lehetne csökkenteni. 
Ha lehet úgy úszómestereket felvenni, hogy saját költségükön elvégezzék az 
úszómesteri képzést, akkor itt is lecsökkenne a 300.000 Ft. Tudomásom szerint van már 
érdeklődő. 
 
Dr. F r i t z    Izabella elnök: Módosító javaslat, hogy az 1 millió Ft-os marketing 
költséget, illetve a 300.000 Ft-os úszómester tanfolyam díját is csökkentenénk, így 
lenne 14,5 millió Ft, helyett 13.200.000 Ft az önkormányzati hozzájárulás. A 
felújításokról illetve a karbantartásokról meghatározott összegig a Képviselő-testület 
döntsön. Amelyből a legsürgősebb felújításoknak az összegét különítsük el és azok 
legyenek megjelölve, tehát nem az 5 millió Ft-os összeg, hanem az 1 millió Ft körüli 
összeg legyen, mint felújítási összeg. A határozati javaslatot pedig változatlanul 
elfogadnánk.  
 
J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: Az úszómesterképzésre azért terveztem 300.000 Ft-ot, 
mert ez évek alatt megtérülne. Nem lenne gond, hogy minden évben februártól májusig 
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úszómestert kelljen keresni. Mert ha valaki vállalja, hogy önmaga kifizeti az 
úszómesteri tanfolyam díját, bármikor elmehet.  
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Most arról beszélünk, hogy valószínű, valaki át fogja 
venni a strandot. Ez már nem nekünk fog megtérülni.  
 
V a r g a     Gusztáv polgármester: Később tényleg hasonló szerepel a munkatervben. 
Fontosnak tartja az ügyvezető asszony a tanfolyam szervezését, az informatikai és a 
idegen nyelvi képzésekre pedig próbáljon nagyobb hangsúlyt fektetni. Bátran lehet 
informatikai képzéseket tervezni. Az angol nyelvtanfolyamokat el kellene kezdeni 
népszerűsíteni és próbálkozni, mert az angol nyelv az informatika megértéséhez is 
szükséges.  
 
A Művelődési Ház tevékenységei között szerepel, hogy az ifjúsági programokra is nagy 
hangsúlyt kellene fektetni. Az ifjúság részéről folyamatosan jelzett gond az, hogy 
amikor a középiskolás diákok is itthon vannak, vagy vakáció van, nincs nekik olyan 
közösségi hely, ahol szórakozhatnának. Azt javaslom, hogy az ügyvezető asszony 
vizsgálja meg, hogy a büfé működtetésével saját hatáskörben nem tudnának-e pénteki 
vagy szombati nyitva tartást produkálni, ha nem is minden alkalommal, de legalább 
kéthetente egyszer és akár programot is szervezni. 
 
Érdemes volna körbe járni az iskolával és óvodával együtt működve a mozgó mozit 
Mezőkovácsházára hozni és megvalósítani, legalább egy évben kétszer háromszor. A 
gyermekek részére bérletes előadások formájában, utána vagy önkormányzati 
támogatással, saját támogatással, vagy esetleg pályázatból. Délután vagy kora este pedig 
piaci alapon, ahogyan tárgyaltuk, van egy szervezet, aki akár egy premier filmet is ide 
tudna hozni. 3 előadást kellene neki vetítenie egy nap, kettőt nekünk kellene fizetni a 
harmadikat pedig ő fizetné, piaci alapon. Véleményem szerint egy ilyet mindenképpen 
érdemese volna kipróbálni, van-e fizető képes kereslet Mezőkovácsházán. Nagyon sok 
pályázat az emberek képzésével foglalkozik. Tehát megjelennek a képzők 
Mezőkovácsházán és olyan sok képzés lesz, hogy az lesz a nehézség, hogy mindenhová 
embert találjunk. Állítólag ezek a képzők már ismertek. Javaslom az ügyvezető 
asszonynak, hogy vegye fel a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, kérje el a 
képzőknek az elérhetőségét és ajánlja fel Mezőkovácsházát, hogy mi szívesen lennénk 
ezeknek a képzéseknek a házigazdája. Így talán plusz bevételhez is juthatna a Kalocsa 
Róza Kft.  
 
Z á b r á k    Istvánné biz. tag: Az informatikai tanfolyamról az a véleményem, hogy 
nincs is megfelelő gépparkja a Kalocsa Róza Kft-nek. Tehát véleményem szerint ezt a 
tanfolyamot nem tudnák megtartani. A stranddal és a Művelődési Házzal kapcsolatosan 
én is felvetettem, hogy lehetne egy élő zenekaros diszkót is rendezni, ha lenne még 
hozzá büfé is az még jobb lenne.  
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért a módosított határozati javaslattal, 
szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
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Tárgya: Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi Üzleti tervének 
elfogadására javaslat 

 

9/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. 
évi Üzleti tervét a következő módosítással javasolja 
elfogadni: a Borostyán Camping és Strandfürdő alapítótól 
származó tervezett bevétele 13.200 eFt.  
 
Az egyeztetést követően a Képviselő-testület adjon 
meghatalmazást a Kft. ügyvezetőjének a legsürgősebb 
felújítások, karbantartások megrendelésére meghatározott 
összegig. 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 
 

 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. 

évi munkatervének elfogadása (Kt. 9. sz. 
előterjesztése) 

 
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel, nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi munkatervének 

elfogadására javaslat 
 

10/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni:  
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,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. 
évi munkatervét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak 

beszámolója a 2016. évi tevékenységükről, a 
2017. évi munkatervük elfogadása (Kt. 4. sz. 
előterjesztése) 

 
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Kérdezem, hogy van-e valakiken kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s   Judit biz. tag: A beszámolóhoz nem kívánok semmiféle észrevételt tenni. 
2016. évben azt a kijelentést tettem a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben a 
Kalocsa Róza Kft. berkeiben marad a strandfürdő és kemping akkor a Felügyelő 
Bizottsági tagságomról lemondok. Jelen pillanatban úgy áll, hogy a Borostyánfürdő és 
kemping a Kalocsa Róza Kft-hez tartozik, szeretném, hogy ha a testületi ülésre utána 
nézne valaki, hogy mi az a leghamarabbi időpont, amivel lemondhatok a tagságról. 
 
S z e k e r e s    Lajos Településgazdálkodási Kft. FEB elnök: Szóbeli kiegészítésem 
nincs. Most jelentem meg először Kulturális és Szociális Bizottsági ülésen, napirend 
kapcsán. Annyit szeretnék elmondani, hogy a beszámolónk az Ügyrendünk alapján 
készült. A munkatervünket is szintén az Ügyrendünk kapcsán készítettük el. A kötelező 
négy napirendi pontot megtárgyaltuk, és volt egy rendkívüli ülésünk a 
munkatervünkben.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Szűcs Judit bizottsági tag akkor mond le, 
amikor szeretne. Ezt úgy kellene megtenni, amikor már a Képviselő-testületi ülésen 
meg tudjuk választani az új Felügyelő Bizottsági tagot. Így a cégbírósági átvezetés 
egyszerre megtörténhet. Ennyi a kitétel. Bizottságnak semmi köze nincs ahhoz, hogy a 
Felügyelő Bizottsági tag mikor és hogyan mond le. A Képviselő-testülethez kell 
benyújtani a lemondást írásban. Szűcs Judit bizottsági tagnak a jegyző asszonnyal 
kellene egyeztetni illetve Polgármester úrral, hogy kit jelöl helyette a bizottságba. Ha ez 
valamilyen szinten egyeztetésre kerül, erről majd előterjesztés készül a Képviselő-
testületi ülésre. 
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg. 
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A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadására javaslat 
 

11/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és 
köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság tagjainak 
tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 
 
 

D r. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkatervének 

elfogadására javaslat 
 

12/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának 
2017. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
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Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

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

 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 
 
 

D r. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. 

évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására javaslat 
 

13/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójában foglaltakat elfogadja és köszönetét fejezi 
ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért. 
 
Határidő: a FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 

 
 
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
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Tárgya: Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. 
évi munkatervének elfogadására javaslat 

 

14/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2017. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: FEB értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 
 

 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

5/2015. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítása (Kt. 6. sz. előterjesztése) 

 
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Átadom a szót Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
asszonynak. 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Annyi kiegészítést szeretnék tenni az 
előterjesztéshez, hogy a módosításra azért került sor, mert a Kormányhivatal vizsgálta a 
rendeletünket és szakmai segítségnyújtás címen leírta, hogy mi az, amit kifogásol. Ez a 
rendelet tervezet időközben megküldésre került a Kormányhivatal részére. 
Visszajelzésük alapján egyetértenek a módosítással. Kovalik Angéla a Humán 
Szolgáltató Központ vezetőjével egyeztettünk és még egy módosítást javasolt. Ez pedig 
a 14 §. (2) bekezdését kellene módosítani mégpedig, hogy ,,az intézményvezető a napi 
gondozási szükséglet mértékéről értékelő adatlapot ad ki az igénybevevőnek”. Így lenne 
kerek az egész. 
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, annak ismertetett 
módosításával együtt, kérem szavazza meg. 
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A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 5/2015. (II.27.) sz. önkormányzati 

rendelet módosítás elfogadására javaslat 
 

15/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága a szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra a következő módosítással:   
 
A rendelet 14 §. (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg 
kerül: „az intézményvezető a napi gondozási szükséglet 
mértékéről mértékelő adatlapot ad ki az igénybevevőnek”. 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 

 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Települési Értéktár Bizottság féléves 

beszámolója (Kt. 7. sz. előterjesztése) 
 
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Ennek kapcsán jelezték, hogy továbbra sem jelentek meg 
a facebookon illetve az interneten a Települési Értéktárnak a kívánt közzétételei. Ha a 
Hír6-nak lesz együttműködése, akkor a Települési Értéktárnak a megjelenését is 
próbáljuk erősíteni.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
A l b e r t u s    László Könyvtár igazgató: Nem az a probléma, hogy a médiában nem 
jelenik meg, hanem elméletileg előírás van, hogy a honlapon kellene bizonyos 
feltételekkel megjelennie. Eddig csak az Excel táblázat jelent meg, amelyben felsorolva 
voltak az értékek, sem a leírás sem pedig a hozzá kapcsolódó mellékletek. Ezt kérte az 
elnök asszony, hogy ezek jelenjenek meg.  
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Ezek szerint az önkormányzat informatikusát kellene 
megkérni? 
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Mikor a teljesítmény-követelményeket 
tárgyaltuk, akkor az informatikai résznél Mucsi Tiborné kérésére megfogalmazásra 
került a Települési Értéktár Bizottság városi honlapon történő megjelenése. Erről 
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határozat is van. Nyílván a Hír6 portálon nem ez a formátum jelenne meg, de jó ötletnek 
tartom, hogy jelentessük meg a helyi értékeinket.  
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Települési Értéktár Bizottság 2016. II. féléves beszámolójának elfogadására 

javaslat 
16/2016. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár 
Bizottság 2016. II. féléves beszámolóját, egyúttal 
köszönetét fejezi ki a Bizottság tagjainak elhivatott 
munkájukért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 

 
 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2017. évi 

Cselekvési tervének elfogadása (Kt. 10. sz. 
előterjesztése) 

 
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Az előterjesztés címe, mint Cselekvési terv nagyon 
tetszett, mert nem egy megszokott megfogalmazás. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 



21 

 

Tárgya: A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2017. évi Cselekvési tervének 
elfogadására javaslat 

 

17/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2017. évi 
Cselekvési tervét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 

 
 
X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházáról szóló kiadvány szerkesztése 

(Kt. 18. sz. előterjesztése) 
 
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s   Judit biz. tag: Szeretném megköszönni Polgármester úr támogatását, hogy 
hosszú egyeztetések következtében eljutottunk addig, hogy a Könyvtár költségvetésébe 
ez az összeg meg fog jelenni. Ha ilyen dolgok lesznek, amiért küzdeni és egyeztetni 
kell, akkor ugyanilyen elhivatott leszek, mint ahogy a másik ügyben is a 3. sz. óvoda 
bezárásával kapcsolatosan, amit folyamatosan hangoztatni fogok, hogy a 2. sz. óvoda 
felújítása előtt ne költözzünk be.  
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatását, hogy eddig eljutottunk és bízok 
benne, hogy egy remek kiadvány születik. Az egyeztetésen a vázlatot Ádám Andrásné 
elmondta, a könyvtár igazgató az árajánlatot beszerezte.  
 
Z á b r á k   Istvánné biz. tag: Hiába mondjuk el, mint Felügyelő Bizottsági tagok a 
Művelődési Ház ügyvezetőjének, hogy előremutatónak, előre tervezőnek kellene lennie, 
nem csak az, hogy mi fog beesni, hanem nekem is vannak saját elgondolásaim, amit 
meg fogok valósítani. Ezt nem látom, csak a ,,totyogást” egyhelyben, ilyen a honlap is, 
amelyet már 2 éve kérünk. Az ügyvezető asszonynak is előre mutatóbbnak kellene, 
hogy legyen. Ebből a szempontból már volt más probléma, hogy nagyon megdicsértétek 
a Könyvtár vezetőt ő vele ellentétben és neki ez rosszul esett. Ami jó, az jó, de 
amelynek nem látjuk, az előremutatását az nem jó. Ugyanazt az anyagot kapjuk évek 
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óta, hiába mondjuk, hogy mit szeretnénk látni az ügyvezető asszonynak, és olykor még 
ezek hallatán meg is sértődik.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Valóban a ti érdemetek, hiszen ti forszíroztátok ezt a 
kérdést, hogy veszélyben látjátok a kiadványnak a megjelenítését. A Könyvtárnál 
nagyon jó helyen lesz, vállalták a feladatot. Ma délelőtt, amikor egyeztettünk az 
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke sokallta a 900.000 Ft-ot a 600.000 Ft-tal 
szemben. Azt el kell mondani, hogy a ti hatásotokra is és közreműködéseteknek a 
hatására is sokkal részletesebb és sokkal előremutatóbb Cselekvési Terve van a 
Művelődési Ház programtervezetének is. Tehát ő is felsorolja azokat az állandó 
programelemeket, amelyek benne vannak a tevékenységébe. Örüljünk neki, hogy két 
ilyen jól működő intézményünk van. Azt kell az ügyvezető asszonynál forszírozni, hogy 
a hiányzó területekre, rétegekre próbáljon meg valamit találni. Valóban büszkeséggel 
töltött el bennünket, ahogy a Könyvtár szervezte az éves munkáját.  
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Mezőkovácsházáról szóló kiadvány szerkesztésére javaslat 
 

18/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi 
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete arról dönt, hogy a 
Mezőkovácsházáról szóló jubileumi kiadvány 
elkészítésével a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárat 
bízza meg.  
A kiadvány elkészítésének fedezetét, bruttó 900 eft-ot az 
intézmény 2017. évi költségvetésébe tervezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 
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VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 
valamint a bérleti díjakról szóló helyi rendelet 
módosítása (Kt. 14. sz. előterjesztése) 

 
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Egyetértek a visszavonással. Azt jelezném, amit már 
korábban is jeleztem a Képviselő-testületi ülésen, hogy akkor szavazom meg ezt a 10 
%-os emelést, ha ez minden rétegre vonatkozik. Amennyiben ezt a kettőt kivesszük 
belőle, akkor javaslom, hogy állítsuk vissza az eredeti állapotot. Emlékszem, hogy én 
ezt kihangsúlyoztam, hogy akkor szavazom meg, ha párhuzamosan emelkednek a 
dolgok. Nem vagyok annak a pártján, hogy pont a szociális alapú és költségalapú 
bérlakások bérleti díja emelkedjen, a piaci alapú bérlakások bérleti díja pedig ne. 
 
Az én javaslatom az, hogy az egész rendeletet vonjuk vissza és tárgyaljuk újra az 
egészet.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Ebben az egy kérdésben nem értünk egyet. A piaci alapú 
bérlakásoknak akkora a bérleti díja, hogy a 10 % jelentős összeget jelentett volna. A 
magyarázatot elfogadom. A reklamálóknak a jogorvoslati lehetőségét taglalja. Azt 
gondolom, hogy ha vissza is vonjuk a rendeletet, akkor is helytálló lesz. 
 
Z á b r á k   Istvánné biz. tag: Pontosan ugyanaz a problémám, mint Szűcs Judit 
bizottsági tagnak, hogy nem volt egyértelmű az a szavazás. Mert én azt úgy szavaztam 
meg, hogy csak a szociális bérlakásokra.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Korábban, amikor az első emelésről döntöttünk, 
minden bizottságnak és a Képviselő-testületnek az volt a szándéka, hogy a piaci alapú 
bérlakások lakbérein kívül az összes többit 10 %-kal megemeljük. Szerintem erről is 
döntöttünk. A jegyzőkönyv írásnál történhetett valami, ami miatt még is úgy jelent meg, 
hogy még is megemeljük. Én ezért hoztam ide az elmúlt testületi ülésen, hogy 
korrigáljuk ezt a hibát, és ezt a hibát úgy korrigáltuk, hogy gyakorlatilag megemeltük 10 
%-kal a piaci alapú bérlakásokat is. Elnök asszony kérésére szavaztunk arról, hogy 
nagyon összeérnének a lakbérek és szavazzuk meg ezt is. A többi lakásnál a lakbérek 
amit mi kérünk illetve amelyek a piacon vannak, ott körülbelül 60 %-os arányban állnak 
egymással.  
 
Dr. F r i t z     Izabella elnök: A piaci bérlakások állapota olyan is, de a költségalapú 
lakásoké nem. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Azok, akik a piaci alapú bérlakásokat bérlik, nem 
gazdag emberek, de még is 40.000 Ft-ot fizetnek érte. Az Orosházi úton lakók a bérleti 
díjat megfizették, mert abban maradtunk velük, hogy ha módosítjuk a rendeletet, akkor 
majd elszámolunk egymással. Ha most visszavonnánk, akkor ismét kapnának egy 
levelet, ezt is mérlegelni kellene.  
 
C s e p r e g h y     Elemér alpolgármester: Az előző testület utolsó éveiben 
csökkentettük ezeknek a lakásoknak a lakbéreit azon apropóból, hogy a 13 lakás nagy 
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része kihasználatlan, üresen áll, olyan magas volt a lakbér, hogy nem volt jelentkező. 
Ezt a csökkentést úgy tette meg a testület, hogy az akkori Kft. töltse fel, tegyenek meg 
mindent ennek érdekében. Ez megtörtént, innentől kezdve egy kicsit etikátlan is, hogy 
ha most felemeljük, mert ezért lettek tele az ingatlanok. Nem nagyon van bérbe vehető 
lakás a városban, és egy lakótelepi lakásért is elkérnek 30-35.000 Ft-ot. Igazából itt 
most konkrét javaslat is megszülethet, hogy nem 10 % hanem kevesebb, csak bohócot 
ne csináljunk már magunkból.  
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a rendelet kerüljön vissza 
az eredeti állapotába, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 1 igen szavazattal – 2 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül – a javaslatot nem fogadta el: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért a kiküldött rendelet-tervezettel, 
szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló 18/2008. (VI. 30.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítására  javaslat 

 

19/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról 
szóló 18/2008. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 

 
 
IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

(Kt. 16. sz. előterjesztése) 
 
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Átadom a szót Varga Gusztáv polgármester úrnak. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Elmúlt alkalommal a Képviselő-testület döntött arról, 
hogy február 1-től két bizottság szervezésével kívánja működtetni az önkormányzatot. 
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A Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint a bizottságok összetételére javaslatot 
nekem kell tenni. Mindenkivel beszéltem, a beszélgetés alapján konszenzus alakult ki. 
Elnök asszonnyal beszéltem utoljára telefonon. Elnök asszony a telefonbeszélgetés 
alkalmával nem mondott sem igent, sem nemet. 
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Igen is sérelmezem, hogy mint bizottsági tag sem 
szerepelek. Polgármester úr azt mondta, hogy alkalmatlan vagyok a bizottság vezetésére 
és tagnak is alkalmatlan vagyok. Ezt jobb, hogy ha az egész város tudja, hogy azért 
vagyok innen kitúrva, mert Polgármester úr alkalmatlannak tart bizottsági tagnak is.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Azzal, hogy elnök asszony Szegeden van és nincs 
Mezőkovácsházán a bizottsági elnök címre nem jó szívvel javasolnám, ami az én 
jogom. Igazából megkérdeztem tőle, hogy melyik variáció lenne, hogy egyik 
bizottságnak sem lenne tagja, vagy hogy valamelyik bizottságnak tagja legyen. Ezen 
felháborodott és gyakorlatilag ezek után már rendesen nem tudtunk beszélni. Azt el kell 
mondanom, hogy a Képviselő-testületnek a többsége a mellett volt, hogy legyen tagja 
valamelyik bizottságnak. Erre is kértem jegyző asszonyt, hogy úgy készítse el ezt a 
rendelet-tervezetet, hogy két döntési lehetőség legyen. Az egyik, hogy elnök asszony 
tagja a Kulturális és Szociális Bizottságnak illetve a másik, hogy nem tagja egyik 
bizottságnak sem, mert hogy nem adott nekem választ. A Képviselő-társaimmal 
beszélgetve, ha elnök asszony te azt mondod, hogy szívesen lennél tagja a Kulturális és 
Szociális Bizottságnak, akkor én most azonnal módosítom a határozati javaslatomat arra 
az összetételre amely a következőképpen nézne ki, hogy az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottságból kikerülne Sütő Lajos, és helyére elnök asszony kerülne.  
 
Elnézést kérek mindenkitől, hogy nem így ment ki az előterjesztés, ez olyasmi hiba 
lehet, mint a lakásrendelet esete. Hozzá kell tenni, hogy a múlthéten nagyon kevés időm 
volt Mezőkovácsházán lenni, nem tudtam átnézni minden kimenő előterjesztést, ezért 
nem észleltem ezt a hibát.  
 
Elnök asszony innentől a Te kezedben van a döntés.  
 
Dr. F r i t z    Izabella elnök: Az én lelkiismeretem tiszta. Az egy dolog, hogy 
elköltöztem Mezőkovácsházáról. Szerintem, a mai napig mindent megteszek, ahol 
tudok, segítek Mezőkovácsházának. De amennyiben engem a város alkalmatlannak tart 
bizottsági tagnak is, akkor én ezt tudomásul veszem. Azt ne kérjétek, hogy erre igennel 
szavazzak. Saját magamra nem fogok módosító javaslatot tenni.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Dr. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Gondolkodtam azon, hogy két nevet írjak, vagy 
pontozzam ki, de végül arra a megfontolásra jutottam, hogy beírok egy nevet és egy 
módosító javaslattal pedig bármikor lehet ezen változtatni. Sajnos az SZMSZ az utolsó 
pillanatban készült el. Ezt most magamra kell, hogy vállaljam, és nem szeretném, hogy 
ebből vita alakulna ki. Ez egy szakmai hiba, ezt lehet korrigálni.  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: Örömmel hallottam itt Polgármester úr illetve jegyző 
asszonynak a ,,bocsánatkérését” véleményem szerint nevezhetjük annak. Mind a ketten 
elismerték, hogy hibáztak. Nagyon örülök, hogy a Polgármester úr elmondta, hogy a 
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képviselők többség azt fejezte ki, hogy Te az Ügyrendi, Kulturális és Szociális 
Bizottságnak a tagja legyél.  
 
Én az SZMSZ módosításával a bizottsági átalakítással 90 %-ban egyetértek. Egyetlen 
egy feltételem volt, hogy Te továbbra is tagja legyél a bizottságnak. Azt gondolom, 
hogy elindultunk egy szakmai úton, a változás, hogy Mucsi Tiborné lemondott már 
eleve egy olyan szakmai tekintélynek a segítségétől vonja meg a bizottságot, amiről mi 
nem tehetünk. Nekünk mindenképpen szükségünk van arra, hogy Te a bizottságban 
dolgozz velünk és szakmai hozzáértésedet tedd bele minden egyes döntésbe.  
 
Azt kell mondjam, hogy Polgármester úrnak igaza van, most neked kell elnök asszony 
döntened. 
 
Módosító javaslatként Sütő Lajos helyett Dr. Fritz Izabella képviselőt javaslom az 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottságba. 
 
Dr. F r i t z    Izabella elnök: Csak már ott tartok, hogy nem biztos, hogy akarom ezt az 
egészet.  Annyi bántást kapok annak ellenére, hogy mi mindent megteszek.  
 
C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Bár egyetértek Szűcs Judit bizottsági taggal, 
én is hasonlóképpen elmondtam Polgármester úrnak a véleményem. Azért úgy 
gondolom, hogy Mezőkovácsházán sétálva biztosan sokan elmondják neked is, hogy 
gratulálunk, nyilván e mellett sokan azt fogják megfogalmazni, hogy nem csináltál 
semmit. Annak ellenére úgy gondolom, hogy biztosan vannak az ismeretségi körödben 
Mezőkovácsházán olyanok, akik bíztatnak és esetleg köszönetet is mondanak. 
Véleményem szerint ezekért dolgozzál tovább. Általánosságban nem fogod megkapni a 
köszönetet, majd az utókor esetleg.  
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért Szűcs Judit bizottsági tag módosító 
indítványával, valamint az SZMSZ módosításával, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: SZMSZ módosítására javaslat 
 

20/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága a Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 19.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra, azzal a módosítással, hogy az 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság tagjaként Sütő 
Lajos helyére Dr. Fritz Izabella kerüljön be bizottsági 
tagnak.  

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
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Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 

 
 
XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az egészségügyi alapellátási körzetek 

megállapítása (Kt. 19. sz. előterjesztése) 
 
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Nagyon nehéz ez a döntés ebben a helyzetben. De sajnos 
pont ebben a helyzetben kénytelenek vagyunk intézkedni. Javasolták, hogy vegyem le 
napirendi pontról, pont azért, mert Dr. Rónavölgyi Erzsébet körzetét is érinti ez az 
összevonás, viszont a szerződések és a finanszírozási oldal miatt nem lehet halogatni ezt 
a rendeletet.  
 
A korábbi kéréseim be lettek építve, olvastam az előterjesztésben. Ebben a formában azt 
kell, hogy kérjem, fogadjátok el.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
M a j o r n é    Balla Ildikó főtanácsos: Múlthéten csütörtökön, az érintett 
alapellátókkal is megtörtént az egyeztetés, véleményezték és el is fogadták.  
 
Azt szeretném kérdezni jegyző asszonytól, hogy a határozati javaslatban még szerepel, 
hogy az alapellátást végző háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, védőnők ezt 
kivegyük, vagy maradhat? 
 
D r. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Javaslom, hogy vegyük ki. 
 
D r. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal az elhangzott 
módosítással, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítására javaslat 
 

21/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága a határozati 
javaslatot az alábbi módosítással javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő–
testülete  
 
1. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 

rendelettervezetet a határozat melléklete szerinti 
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tartalommal és formában megtárgyalta és azt 
jóváhagyja. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt 
rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg 
az Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 
Budapest, Nagyvárad tér 2.). 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak 
alapján véleményezett rendelettervezetet mielőbb 
terjessze elő.  

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Dr. Fritz Izabella elnök 

 
 
 
D r. F r i t z    Izabella elnök: Javaslom, hogy szóbeli előterjesztés készüljön a 
csütörtöki Képviselő-testületi ülésre, amit egy sajnálatos tragédia alapozott meg. Sajnos 
az önkormányzatnak nincs rendelete az önkormányzat saját halottjának való 
tekintéséről.  Ezért javaslom Dr. Rónavölgyi Erzsébet Reformátuskovácsháza 
háziorvosát az önkormányzat tekintse saját halottjának egyedi elbírálással. Ezt 
továbbítani kell a Képviselő-testületi ülésre. A határozati javaslatban szerepeljen, hogy 
saját halottjának tekinti az önkormányzat Dr. Rónavölgyi Erzsébetet és 300.000 Ft-tal 
hozzájárulna a temetés költségeihez az általános célú tartalék terhére. Az önkormányzat 
pedig személyes képviseletében venne búcsút tőle a temetésen.  
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az elhangzott határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági 
tagok száma: 3 fő) 
Tárgya: Dr. Rónavölgyi Erzsébet háziorvos halálával kapcsolatos intézkedés 

 
22/2017. (I. 23.) sz. KSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Kulturális és Szociális Bizottsága javasolja, 
hogy készüljön szóbeli előterjesztés a Képviselő-testületi 
ülésre, arról, hogy Dr. Rónavölgyi Erzsébet 
Reformátuskovácsháza háziorvosát egyedi elbírálással az 
önkormányzat tekintse saját halottjának.  
 
Továbbá javasolja a bizottság, hogy a Képviselő-testület 
300.000 Ft-tal járuljon hozzá a temetés költségeihez a 
költségvetés általános célú tartaléka terhére. 
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