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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. február 20-án, 13 órai kezdettel 
tartott soros, nyílt ülésén.  

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

Szűcs Judit                           
Havancsák Piroska 
Hajdú Dezső                       bizottsági tagok 

 
 
 
Távolmaradását nem jelezte:  

   
Dr. Fritz Izabella                  bizottsági tag 

 
 
 
Jelen volt még: Varga Gusztáv polgármester 
                         Szénási István alpolgármester 
                         Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
                         Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
                         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 
                         Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
                             
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság megjelent tagjait, Varga Gusztáv polgármester urat, Alpolgármester 
urat, Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, 
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Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőt, valamint a meghívott 
vendégeket. 
 
A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása 
 

1/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. február 20-i 
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 
1./ Képviselő-testület munkaterv módosítása (Kt. 0. sz. 

előterjesztése) 
 Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
2./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezete 

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

irodavezető 
 
3./    Az ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálata (Kt. 5. sz. 

előterjesztése) 
          Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
 
4./  A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő 

Bizottsági tagsága (Kt. 7. sz. előterjesztése) 
          Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 
 
5./  Végegyháza víz,- szennyvíz veszteségének kompenzálása 

(Kt.11. sz. előterjesztése 
         Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

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

terve (Kt. 14. sz. előterjesztése) 
         Előterjesztő: Szlanyinka Tamara ügyintéző 
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7./  MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-nek 
nyújtandó visszatérítendő támogatás (Kt. 16. sz. 
előterjesztése) 

         Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
 
8./   A Játszótér Alapítvány feladat-ellátási megállapodás kötés 

iránti kérelme (Kt. 19. sz. előterjesztése) 
         Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
9./  Balogh György Honismereti Egyesület közművelődési 

közfeladat-ellátási szerződés kötése iránti kérelme (Kt. 20. sz. 
előterjesztése) 

         Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
10./ A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 16.) sz. 

önkormányzati rendelet módosítása (Kt. 21. sz. 
előterjesztése) 

         Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 
irodavezető 

 
11./ A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezető választása (Kt. 22. sz. előterjesztése) 
         Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
 
12./  A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, 

bölcsőde feladat-ellátási helyén álláshely megszüntetése (Kt. 
2. szóbeli előterjesztése)  

         Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
 
13./ A polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének 

jóváhagyása (Biz. 1. sz. előterjesztése) 
        Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
 
14./  A bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása (Biz. 2. sz. 

előterjesztése) 
         Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
15./ A 2017. évi rendezvényterv elfogadása (Biz. 3. sz. 

előterjesztése) 
         Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
16./ A 2016. évi Rendezvényterv elszámolása (Biz. 4. sz. 

előterjesztése) 
        Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
17./ A Bizottság Ügyrendjének elfogadása (Biz. 5. sz. 

előterjesztése) 
        Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
18./   Bejelentések 
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Képviselő-testület munkaterv módosítása (Kt. 0. 
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. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Képviselő-testület munkaterv módosítására javaslat 
 

2/2017. (II. 20.) 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 2017. évi munkatervét az alábbiak szerint 
módosítja: 
A februári soros ülés napirendjéről „A Polgármester éves 
szabadság-ütemtervének jóváhagyása” napirendi pontot 
törli. 
A februári soros ülés napirendjéről „A Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata” napirendi 
pontot törli azzal, hogy annak tárgyalását az áprilisi soros 
ülése napirendjére tűzi. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 

rendelet-tervezete (Kt. 2. sz. előterjesztése) 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 
irodavezetőnek.  
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Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A Képviselő-testület 
2017. január 26-án tárgyalta a költségvetési rendelet első tervezetét. Ezt követően 
megtörténtek az intézményi egyeztető ülések, illetve az Érdekegyeztető Tanács ülése is. 
Ennek végeredményeképp a költségvetés főösszege 1.325.037.000 Ft kiadási bevételi 
főösszeg lett. A fejlesztési hiány mértéke 60.294.000 Ft. A rendkívüli önkormányzati 
támogatás összege, amit a működési hiány miatt igénylünk 59.774.000 Ft. Ez a költség 
ebben a formában véleményem szerint megvalósíthatónak tűnik. Ezzel eleget teszünk 
annak a kötelezettségnek, hogy március 15-ig a rendelet-tervezetet el kell fogadnunk. A 
rendelet táblák módosítva lesznek, ugyanis a január 26-i ülésen döntött a Képviselő-
testület az EFOP pályázatnak a benyújtásáról. Már lezajlottak az ajánlatkérések, illetve 
az előkészítéssel kapcsolatosan megérkezett a szerződés tervezet is, ezt is be kell építeni 
a költségvetésbe. Ezek az információk azután érkeztek, miután mi a költségvetési 
előterjesztést elkészítettük. A holnapi bizottsági ülésre ezekkel a kiegészített táblákkal 
fog visszakerülni a költségvetésnek a rendelet-tervezete. A beruházások, illetve a 
fejlesztési hitelfelvétel előirányzatot 18.415.000 Ft-os összeggel fogjuk megemelni, ami 
az EFOP pályázat előkészítési költsége. Ez az az EFOP-os pályázat, amiről a 
Képviselő-testület január 26-án döntött, hogy konzorcium vezetőként részt vesz benne. 
A mellékletek hiánya miatt javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság a határozati javaslatról 
ne szavazzon.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a költségvetési rendelet-tervezettel, 
szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadására javaslat 
 

3/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
2017. évi költségvetési rendelet-tervezetet az előterjesztés 
melléklete szerint javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

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

 
Határidő: 2017. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálata 

(Kt. 5. sz. előterjesztése) 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?  
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S z e k e r e s   Lajos FEB elnök: Ezt az indítványt a Településgazdálkodási Kft. 
Felügyelő Bizottsága nyújtotta be a Képviselő-testület felé. Indoklásunk az volt, hogy a 
Felügyelő Bizottság Ügyrendje rögzíti, hogy milyen napirendi pontokat kötelező a 
Felügyelő Bizottságnak megtárgyalni, mégpedig ez a napirendi pont a javadalmazás 
felülvizsgálata, nem szerepelt benne. Konzultáltam polgármester úrral illetve jegyző 
asszonnyal, azt a tájékoztatást adták, hogy tárgyalja meg a Felügyelő Bizottság ezt a 
napirendi pontot. Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt akkor érdemes tárgyalni, amikor a 
Településgazdálkodási Kft. évi beszámolóját tárgyalja a Képviselő-testület. Ott lehet 
érdemben dönteni az ügyvezető munkájával kapcsolatosan. Így ezt áprilisi ülésre kértük 
tárgyalni.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az 1. sz. határozati javaslatot. 
 
Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Az ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálatának napirendről történő 

levételére javaslat 
 

4/2017. (II. 20.) 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 mai ülése napirendjéről leveszi „Az ügyvezetők 
javadalmazásának felülvizsgálata” napirendi pontot azzal, 
hogy azt 2017. évi áprilisi soros ülésén tárgyalja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  

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

 
Határidő: 2017. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az 2. sz. határozati javaslatot. 
 
Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
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Tárgya: Javadalmazási Szabályzat módosítására javaslat 
 

5/2017. (II. 20.) 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 Javadalmazási szabályzatának módosítását 
kezdeményezi, a módosítás kerüljön előterjesztésre a 
2017. év márciusi soros ülésre. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 
Határidő: 2017. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 

Felügyelő Bizottsági tagsága (Kt. 7. sz. 
előterjesztése)  

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Lehet, hogy illendőbb lett volna, hogy ha a költségvetésnél 
szólalok fel. Egy módosító indítványom lenne, illetve szeretném, ha erre határozati 
javaslat is születne. Miután polgármester úrnak illetve mindenki másnak az a 
véleménye, hogy ha valaki munkát végez, azért fizetség jár és amikor valaki plusz 
munkát végez, azért plusz bér jár, így javaslom, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének 
havonta 10.000 Ft tiszteletdíjat tervezzen be a testület. Miután a strand még mindig a 
Kalocsa Róza Kft-nél marad, és sok munkát jelentett, ugyanis neki van egyedül olyan 
költsége, amit illő lenne már ennek a városnak megköszönni. A másik két bizottsági tag 
ilyen vagy olyan formában részesül tiszteletdíjban. Ezen kívül a három bizottsági 
tagnak javaslom az időszakos bérletet.  
 
Januári testületi ülésen tettem ezt a megjegyzést, amikor két bizottsági elnöknek 
megszűnt a tisztsége. Nem bírom már energiával ezt a sok munkát. Mondta nekem egy 
kedves ismerősöm, hogy soha senki nem fogja megköszönni azt, amit a városért teszel. 
Ez sajnos így igaz! Amikor megszűnt a két bizottsági elnöknek a tisztsége, egyik 
határozati javaslat sem tartalmazta azt, hogy megköszönjük a munkáját! Akkor sem és 
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most sem. Ez szerintem csúnya dolog, hogy eddig eljutott ez a város, hogy egy ilyen 
gesztust sem tesz senkinek. Legalább tegyük oda azt a mondatot, ha csak formálisan is, 
hogy ,,köszönjük”. 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Úgy emlékszem, hogy a korábbi nyílt ülésen polgármester 
úr megköszönte a távozó tagoknak a munkáját. Illetve a facebook oldalán leírta, hogy a 
bizottsági elnököknek illetve a külsős tagoknak köszöni a munkájukat. Köszönőlevelet 
is küldtek mindenkinek.  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: A határozati javaslatban nem szerepelt.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Bontovics Krisztián Kalocsa Róza Kft. FEB tagságára javaslat 
 

6/2017. (II. 20.) 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 Szűcs Judit, a Kalocsa Róza Nonprofit 
Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának 2017. 
február 20-i hatállyal történő lemondását tudomásul veszi. 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft 
Felügyelő Bizottsága megüresedett tagsági helyére 2017. 
február 20. napjától 2022. február 20. napjáig Bontovics 
Krisztián (név, személyi adatok) 5800 Mezőkovácsháza 
Árpád utca 188/B II. emelet 12. szám alatti lakost 
megválasztja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

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

 
Határidő: 2017. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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Z á b r á k  Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért azzal, amit Szűcs Judit bizottsági tag 
javasolt, azaz, hogy a volt külsős bizottsági tagoknak a munkáját köszönjük meg, illetve 
Szűcs Judit FEB tagságában végzett munkáját köszönjük meg.  
 
Kérem, aki e javaslattal egyetért, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az 
alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 
száma: 4 fő) 
Tárgya: Bizottsági tagok munkájának megköszönése 
 

7/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy köszönje meg 
Szűcs Judit képviselőnek a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságában végzett munkáját. Fejezze ki 
köszönetét továbbá Mucsi Tiborné és Liptákné Rigó 
Andrea külsős bizottsági tagoknak a bizottságokban 
végzett munkájukért. 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
 
 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért azzal az indítvánnyal, hogy Ádám 
Andrásné részére, a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 
havonta 10.000 Ft tiszteletdíjat állapítson meg a Képviselő-testület, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Ádám Andrásné FEB elnök tiszteletdíjára javaslat 
 

8/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Ádám Andrásné 
részére, a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. elnöke részére havi 
10.000.-Ft összegű tiszteletdíjat állapítson meg.  
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. február 23. 
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Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Végegyháza víz,- szennyvíz veszteségének 

kompenzálása (Kt. 11. 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: Arról van szó, hogy a 
Gyulai Közüzemi Kft-vel üzemeltetési szerződés van kötve Mezőkovácsháza illetve 
Végegyháza részéről is. A két településnek vannak közös művei, az egyik a szennyvíz 
tisztító telep, a másik pedig a víztorony. Az eredmény úgy van megállapítva, hogy a 
településekre vonatkozóan keletkezett árbevétel alapján van az eredmény kiszámítva. 
Azonban Végegyháza kérte, hogy itt is vegyük figyelembe a tulajdoni hányadoknak az 
arányát. Ez a szerződés van jelenleg ide beterjesztve. Mi kiegészítettük az ő 
szerződésüket annyival, hogy szeretnénk, hogy ha a felújításokat is tulajdoni hányad 
arányában állnák illetve még azzal, hogy a kockázatát vegyük figyelembe annak, hogy a 
baromfiüzem működése nagymértékben befolyásolja az árbevételnek az alakulását. Mi 
ezeket a szerződésbe belefoglaltuk, Végegyháza településnek a szerződést átküldtük. 
Kértünk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól is ez ügyben 
állásfoglalást illetve ügyvéd úrral is tárgyaltunk. Jelenleg nekünk, mint 
Mezőkovácsháza Önkormányzata úgymond nincs közünk Mezőkovácsháza település 
által megtermelődött eredményhez a Gyulai Közüzemi Kft-nél, mert a 
vagyonhasznosítás az az üzemeltetési díj. Tehát ez az eredmény, ami itt megképződik, 
nem illeti meg Mezőkovácsházát. Ugyanígy nem illeti meg Végegyháza települést sem, 
azonban a pótlásra vonatkozóan a szerződéseink tartalmaznak kötelezettséget, és ez 
alapján Végegyháza település úgy vélte, hogy az eredményt is a közös tulajdoni 
hányadok arányában kell kiszámítani. Mi kezdeményeztük azt, hogy ez az eredmény, 
ami ott megképződik, ez a saját közműveinkre legyen fordítható, ettől Gyula első 
körben nem is zárkózott el, azonban ha ez a szerződésen átvezetésre kerül, akkor itt is 
igaz lesz az, hogy a tulajdoni hányadokat érvényesíteni kell. Javaslom a szerződés 
elfogadását így ebből a szempontból.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Végegyháza víz,- szennyvíz veszteségének kompenzálására javaslat 
 

9/2017. (II. 20.) 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 jelen határozatával arról dönt, hogy a „Több 
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települést kiszolgáló viziközmű rendszer kezeléséről” 
szóló megállapodást a határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: Végegyháza Község Önkormányzata értesítésére 

azonnal,  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

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

évi Üzleti Terve (Kt. 14. sz. előterjesztése) 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Megköszönöm az ügyvezető illetve a pénzügyi 
szakembereknek a munkáját, nagyon sokat sikerült lefaragni az összegből. Kérném a 
későbbiekben az ügyvezető asszonytól, hogy próbáljanak meg a keretek között maradni. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakiken kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Terv elfogadására 

javaslat 
 

10/2017. (II. 20.) 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. 2017. 
évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
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             Jankó Erzsébet ügyvezető” 
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
 

 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató 

Bt-nek nyújtandó visszatérítendő támogatás 
(Kt. 16. 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. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató Bt-nek nyújtandó 

visszatérítendő támogatás elfogadására javaslat 
 

11/2016. (II. 20.) 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 MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató 
Bt-nek egyszeri, bruttó 950.000.-Ft visszatérítendő 
támogatást biztosít a II. számú háziorvosi körzet egy havi 
működtetési költségeire, az általános célú tartalék terhére, 
a határozat melléklete szerinti tartalmú támogatási 
szerződés alapján.  

    

Felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés 
aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. február 23. 
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Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
 
 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Játszótér Alapítvány feladat-ellátási 

megállapodás kötése iránti kérelme (Kt. 
19. 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 – 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: A Játszótér Alapítvány feladat-ellátási megállapodás kötésére javaslat 
 

12/2017. (II. 20.) 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 jelen határozatával arról dönt, hogy a Játszótér 
Alapítvánnyal (Székhely: 5600 Békéscsaba, Pongrácz 
András u. 63., Adószám: 18519321-1-04, Képviseli: Papp 
Zoltán - kuratóriumi elnök) 2017. február 28. napjától 
határozatlan időre közművelődési feladat-ellátási 
megállapodást köt. 
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
melléklete szerinti tartalmú feladat-ellátási megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására február 28. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
 
Határidő: 2017. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Balogh György Honismereti Egyesület 
közművelődési közfeladat-ellátási szerződés 
kötése iránti kérelme (Kt. 20. 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. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Balogh György Honismereti Egyesület közművelődési közfeladat-ellátási 

szerződés kötésre javaslat 
 

13/2017. (II. 20.) 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 jelen határozatával arról dönt, hogy a Balogh 
György Honismereti Egyesülettel 2017. február 28. 
napjától határozatlan időre közművelődési közfeladat-
ellátási megállapodást köt. 
 
A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
melléklete szerinti tartalmú feladat-ellátási megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: a szerződés aláírására február 28. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.16.) 

sz. önkormányzati rendelet módosítása (Kt. 21. 
sz. előterjesztése) 
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 16.) sz. önkormányzati rendelet-

tervezet elfogadására javaslat 
 

14/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 
(II. 11.) 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. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

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

Bölcsőde intézményvezető választása (Kt. 22. sz. 
előterjesztése) 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, Szedlacsekné Farsang Margit 
intézményvezetőtől, hogy zárt ülésen tárgyaljuk-e ezt az előterjesztést? 
 
S z e d l a c s e k n é   Farsang Margit intézményvezető: Nem, nyílt ülésen. 
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Lehetőséget ad a törvény arra, hogy ha az óvoda 
tantestülete, dolgozói beleegyeznek abba, és egyetértenek az eddigi vezetővel, akkor 
nem köteles új pályázatot kiírni. Így is rengeteg pályázatot írtak más témában, nagyon 
sokat dolgoznak az óvoda dolgozói. Köszönjük az eddigi tevékenységedet.  
 
Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Polgármester úrnak köszönhetjük, hogy ezzel a lehetőséggel a 
nevelő testület élhetett, mert a törvényi lehetőséggel élve nem kívánta, hogy az 
intézményvezető pályázzon, mi pedig éltünk a lehetőséggel és nagy munkát 
megspóroltunk mindenki számára.  
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Köszönjük az intézményvezető asszony eddigi munkáját, 
úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület is meg van elégedve az eddig elvégzett 
munkájával.  
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezető kinevezésére javaslat 
 

15/2017. (II. 20.) 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 67. § (7) bekezdése valamint a 326/2013 
(VIII.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése alapján, 
egyetértve a nevelőtestület határozatával, nyilvános 
pályázat kiírásának mellőzésével a Mezőkovácsházi Négy 
Évszak Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladataival 
határozott időre 2017. augusztus 1. napjától 2022. július 
31. napjáig megbízza Szedlacsekné Farsang Margit (5800 
Mezőkovácsháza, Kossuth u. 200.) jelenlegi 
intézményvezetőt. 
 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 
alapján besorolás szerinti illetménye 2017. augusztus 01-
től:  345.379.- forint, intézményvezetői pótléka 97.415.- 
forint. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
Határidő: 2017. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A polgármester 2017. évi szabadsága 
ütemezésének jóváhagyása (Biz. 1. 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: A polgármester 2017. évi szabadsága ütemtervének jóváhagyása 
 

16/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
Varga Gusztáv polgármester 2017. évi szabadságának 
ütemtervét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 225/C § (2) bekezdése szerint, valamint 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2013. (II. 19.) sz. rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott átruházott hatáskörében eljárva a határozat 
melléklete szerint hagyja jóvá.  
 
Határidő: folyamatos, értelem szerint  
Felelős: Zábrák Istvánné biz. elnök 
             Dr. Szilbereisz Edit jegyző  
 

 
XIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A bizottság 2017. évi munkatervének 

elfogadása (Biz. 2. sz. előterjesztése) 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: A tavalyi évben már kérés volt, hogy minden 
évben két intézményegységünket ellenőrizzük, így került beépítésre a Négy Évszak 
Óvoda és Bölcsőde, melynek a Bölcsődei intézményegysége a tavalyi évben került 
törvényességi felülvizsgálatra. Az idei évre beterveztük az óvodai intézményegységet, 
illetve a Humán Szolgáltató Központ Támogató Szolgálatának a működésének 
ellenőrzését. Vezetői értekezleten felvetődött jegyző asszony illetve polgármester úr 
részéről, hogy a bizottság a Munkatervében egy-egy rendeletnek a felülvizsgálatát is 
tervezze, így került be szeptember hónapra Mezőkovácsháza Helyi védettségű egyedi 
értékeiről szóló rendelet felülvizsgálata. Erre már többször volt igény. A műszaki iroda 
vezetőjével egyeztetve került ez szeptember hónapra.  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: A 2017. évi rendezvény tervben szerepel egy 2. sz. határozati 
javaslat, kérdezem, hogy nem kellene-e átvezetnünk a Munkatervünkbe, hogy a kiemelt 
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rendezvények után ezeknek a beszámolóknak legyen helye. Emlékezetem szerint a 
Karácsonyi rendezvény kiemelt rendezvény, nem emlékszem rá, hogy januárban erről 
beszámoló készült volna. Azt gondolom, hogy ha beemelnénk a munkatervünkbe, 
minden kiemelt rendezvény után a Kalocsa Róza Kft. beszámolóját, akkor nem 
felejtődne el. 
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Az Idősek Napja illetve a Karácsonyi 
Rendezvény is kiemelt rendezvény volt. Ezekről azért nem történt elszámolás, mivel 
átadott pénzeszközként át lett adva a Kalocsa Róza Kft. részére, tehát az ő Üzleti 
Tervükbe lett feltüntetve. Ügyvezető asszony májusban tud elszámolni, illetve a 
Felügyelő Bizottság tudja ellenőrizni, mivel ott vannak a számlák így ott keletkeztek a 
kiadások is. Ennek a kettőnek ez az oka.  
 
Egyébként pedig jól kell meghatározni az időpontot, hogy melyik ülésen számoljon be, 
annak tudatában, hogy melyik rendezvény mikor van. Véleményem szerint nincs 
akadály, hogy bekerüljön a Munkatervbe.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Így a Karácsonyi rendezvénysorozatról januárig kellene 
elszámolni, mert akkor van 30 napon belül. 
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Igen, de nincs nálunk a pénz, mivel 
döntöttünk arról, hogy átadjuk nekik.  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Azt gondolom, hogy ebben az esetben módosító indítvánnyal 
élek. Ha pénzről nem tud beszámolni, akkor egy szakmai beszámolót készítsen. Azt 
gondolom, hogy ennek a városnak az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
felelős azért, hogy a városban milyen rendezvények valósulnak meg. Ha nem tudunk 
beleszólni, se szakmai iránymutatást nem tudunk adni, sem javaslatot évek óta, akkor 
legalább azt a jogunkat had vonjuk magunkhoz, hogy erről beszámoljon az ügyvezető 
asszony, hogy milyen szakmai programokat valósított meg. De én még mindig azt 
tartom, hogy egy szakmai iránymutatást ennek a bizottságnak kellene adni! Attól 
függetlenül, hogy a pénz nem itt van, abban az esetben is készüljön beszámoló.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Az 1. sz. határozati javaslatot kiegészítenénk azzal, hogy 
a kiemelt rendezvények 30 napon belül kerüljenek elszámolásra, beszámoló készítése.  
 
J a n k ó   Erzsébet ügyvezető: A Városi Karácsonyi rendezvény-sorozatot több 
megbeszélés előzte meg, ahol el lehetett mondani a véleményeket illetve hozzá lehetett 
szólni. Nem készült szakmai beszámoló, de ha meghozza a bizottság ebben a döntését, 
akkor el fog készülni. Úgy gondolom, hogy 2017. évben teljesen az önkormányzatnál 
marad a pénz a rendezvényekre. Tehát minden rendezvényt követő hónapban akkor el 
kell számolni. Nem tudom, hogy ebben az esetben minden rendezvényhez szükséges-e 
szakmai beszámoló. A kiemelt rendezvények a Majális, a Mozdulj Kovácsháza!, ezek 
júniusban, Fürdőfesztivál júliusban, tehát így augusztusban kell elszámolni vele, de 
mivel ott Ünnepi Képviselő-testületi ülés van, ezért szeptemberben esedékes, illetve a 
Kovácsházi Napok is. Az Itthon van Magyarországnak annyira kevés költségvetése 
maradt, hogy úgy gondolom, hogy nem kiemelt rendezvény.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Szűcs Judit bizottsági tagtól kérdezem, hogy pénzzel 
együtt kérnéd a beszámolót, vagy pedig szakmailag? 
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S z ű c s    Judit biz. tag: Mindannyiunk előtt ismert az elmúlt év szomorú tapasztalata, 
hogy 10.000 Ft-os virágcsokrok voltak elszámolva egy sportrendezvényre, vagy az 
önkéntesek vendéglátása több pénzbe került, mint a műsor, illetve Kádár Ferkót egy 
évben többször is láttuk. Azt gondolom, hogy a szakmai elveket, többször próbáltuk az 
ügyvezető asszonynak megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak 
lehetősége lehetne, hogy évente Kádár Ferkó egyszer lépjen fel, a városi gyerekek 
kapjanak évente egy koncertet. Az, hogy mi ezt tudjuk szakmailag is és pénzügyileg is 
teljes nyugodt szívvel vállalni, ahhoz nekünk ezt a lehetőséget kellene, hogy 
megkapjuk. A bizottság előtt szeretném, hogy ha beszámolna, a három kiemelt 
rendezvényről a Kovácsházi Napok, Mozdulj Kovácsháza, Karácsony rendezvény 
sorozatról.  
A mostani farsangi Csiga Duó koncert is annyira jó volt, és színvonalasan volt 
megszervezve, nem kellett hozzá önkéntes, semmi nem kellett hozzá és mégis nagyon 
jó hangulatú volt a műsor. Ilyet már nem kaptak két éve a várostól a Mezőkovácsházi 
gyermekek.  
 
J a n k ó   Erzsébet ügyvezető: Minden kiemelt rendezvényt megbeszélések sora előz 
meg. Minden egyes alkalomra meghívtuk a Kulturális és Szociális Bizottság elnökét, ez 
által a tagokat is.  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Nekem van munkahelyem, idő hiányában nem tudok 
mindenhol jelen lenni, de polgármester úr illetve ügyvezető asszony is tanúsíthatja, 
hogy amikor nem tudok elmenni egy-egy megbeszélésre, akkor e-mailben a 
javaslataimat elküldöm. Ezt én 2,5 éve mondom. Egy ilyen, amit most Kovalik Angéla 
véghez vitt illetve amit végez a Könyvtár rendszeresen, ez a rendezvény tervbe 
szerepelni kell.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Azzal a kiegészítéssel fogadnánk el a határozati 
javaslatot, hogy a kiemelt rendezvények elszámolása 30 napon belül történjen meg, 
illetve kerüljön beépítésre a munkatervünkbe. 
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, illetve a kiegészítéssel, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 2017. évi munkatervének 

elfogadása 
 

17/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
2017. évi munkatervét a határozat melléklete szerint 
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a kiemelt 
rendezvények elszámolásai kerüljenek bele a 
munkatervbe. 
 
Határidő: azonnal 



20 

 

Felelős: Zábrák Istvánné bizottsági elnök 
 

 
 
XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2017. évi rendezvényterv elfogadása (Biz. 3. 

sz. előterjesztése) 
 

 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Örülök, hogy jelen van polgármester úr a bizottsági 
ülésünkön. Polgármester úr egy facebookos bejegyzésben hírül adta a város 
lakosságának, hogy 37 rendezvényt valósít meg ebben az évben Mezőkovácsháza és 37 
rendezvényt valósít meg a Városi Könyvtár. Azt gondolom, hogy ennél jóval többet fog 
megvalósítani az Egészségfejlesztési Iroda és még nem beszéltünk a Csanád Vezér 
Általános Iskoláról illetve a Négy Évszak Óvodáról. Múlthéten az aljegyző asszony 
tájékoztatott, hogy a rendezvénytervben szereplő költségeken is szűkíteni kell. Akkor is 
azt javaslatom, ahogyan most is, hogy elérkezett az ideje  annak, hogy ezeknek a 
rendezvényeknek az összefésülése megtörténjen. Nagyon megválogatják az emberek, 
hogy melyek azok a rendezvények, ahová elmenjenek. Véleményem szerint rendezvény 
naptárt kellene készíteni. Oda kell több pénzt csoportosítani, ahova tömegek mennek el.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: A rendezvény naptárnak az elkészítésével én a 
kezdetektől egyetértek, és én magam is kezdeményeztem és készül is rendezvény 
naptár, melyben a nagyobb, a város egészét megmozgató rendezvényeket össze fogjuk 
fésülni. Amire bejegyzést tettem az a Kalocsa Róza közművelődési programjában 
szerepelt, a másik pedig a Könyvtár cselekvési tervének a mellékletében. Ezt szóvá 
tettem, hogy ezek valósuljanak meg. A kettő nem teljesen fedi le egymást. A Kalocsa 
Róza Kft-é a közművelődési megállapodásban számára előírt rendezvényeknek az 
előkészítését jelenti. A Könyvtár programjához, a cselekvési tervéhez illeszkedő, 
esetleg pályázatból megvalósuló programokat jelenti. Kalocsa Róza Kft-nél vannak 
azok a rendezvények, amelyek az egész város lakosságát célozzák meg. Az EFI-nek 
külön önálló rendezvénye nincs, hanem a tervében szereplő, a számára kötelezően előírt 
feladatok vannak. Ha programot szervez, akkor csatlakozik valamelyik 
rendezvényünkhöz. Véleményem szerint a rendezvény naptár már megfelelő 
stádiumban van. A decemberi rendezvényeket szoktam sokallani, ott az intézményeknek 
önmérsékletet kellene tanúsítani. A karácsony az követhetetlen, mert rengeteg 
rendezvény van. Az ügyvezető asszonyt kérdezzük meg, hogy hogyan áll ez a 
rendezvény naptár. 
 
J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: A rendezvény naptár háromnegyed részben elkészült. 
Van olyan civil szervezet, amely még nem küldte meg a kért anyagot. Ebben a 
rendezvény naptárban csak is városi rendezvények kerülnek szerepeltetésre, ami a 
várost érinti. Olyan rendezvényeket, programokat teszünk bele, amelyek kizárólagosan 
városi rendezvények.  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: Javaslom, hogy a márciusi Képviselő-testületi ülésre a 
rendezvény naptár készüljön el. Volt szó a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottsági 
ülésén egy 12 oldalas szórólap kiadvány elkészüléséről, ez hogy áll? Korábbi Pénzügyi 
bizottsági ülésen Nagyné Csiffáry Anna bizottsági tag hozzánk szegezte a kérdést, hogy 
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a Kulturális és Szociális Bizottság adott-e iránymutatást a Kalocsa Róza Kft-nek azzal 
kapcsolatban, hogy milyen Mezőkovácsházi szóróanyagok, reklám anyagok készüljenek 
el. Szeretném kérni, hogy ezt is a következő bizottsági ülésre, ami el van különítve 
település marketingre, az ügyvezető asszony számoljon be, hogy milyen anyag készül. 
Ezek, amelyek a város település marketingjéből készülnek, ide a Polgármesteri 
Hivatalban kerüljenek tárolásra. Ha polgármester úrhoz vendég érkezik, vagy esetleg 
polgármester úr megy vendégségbe, itt legyenek helyben az ajándékok.  
 
H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Egészségfejlesztési Iroda egyik munkatársa Jankó 
Andrea megkeresett minden intézményt a programjaikkal kapcsolatosan. Felajánlottam 
neki azt a lehetőséget, hogy ha bármilyen szülői klubbot szerveznek, szervezzék meg 
helyszínként nyugodta,, iskolát illetve véleményem szerint az óvodát, mert talán a 
szülőket, felnőtteket könnyebb úgy elérni, hogy ha az adott intézményben vannak. A 
szülők nem biztos, hogy munkaidő után elmennek a Művelődési Házba. Ebben tudnánk 
segíteni az Egészségfejlesztési Irodának.  
 
S z a b ó n é     Faragó Julianna aljegyző: A marketing keret összege nincs egy az 
egyben átadva a Kalocsa Róza Kft-nek. Mikor képviselő asszony nálam járt, akkor is 
gondolkoztunk, hogy milyen dolgokat lehetne megvásárolni. Ennek egy része biztos, 
hogy itt kerül beszerzésre, nem feltétlenül a Kft. fogja őket beszerezni. Nyilván ott is 
vannak olyan rendezvények, amikor erre szükség van és adni kell. Tehát az 
ajándékoknak a nagy része itt lesz elhelyezve a Polgármesteri Hivatalban.  
 
A rendezvényterv azért került módosításra, mert az intézményi egyeztető tárgyaláson a 
10.952.000 Ft-os keret 9 millió Ft-ra csökkent. A sportrendezvénynél illetve a 
marketingnél nem változott az eredetihez képest. A költségek kicsit saját fejem után, 
kicsit az ügyvezető asszonnyal egyeztetve, képviselő asszonnyal folytatott beszélgetés 
kapcsán kerültek összeállításra. Ezzel egyetért a bizottság, kell, hogy módosítsunk rajta? 
 
S z ű c s   Judit biz. tag: Polgármester úrral illetve Havancsák Piroska bizottsági taggal 
értek egyet. Igen, nagyon sok az intézmény és össze kellene hangolni ezeket a 
rendezvényeket. A karácsonyi ünnep, advent körül kellene valamit szűkíteni. Így 
azonnal meg is fogalmaznám a javaslatomat, hogy a Mosolyért Alapítvány 
közreműködésével, a várostól kaphatnának karácsonyra az óvodások illetve az alsó 
tagozatos gyerekek egy koncertet, és már megspóroltunk bizonyos összeget.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Amikor a karácsonyi előkészületeket szerveztük, 
nagyon sokan vettünk részt rajta, akkor az hangzott el, hogy a felső tagozatosoknak már 
nem felel meg a kézműves foglalkozás, azon változtatni kell. De a jelenlévők abban 
maradtunk, hogy az óvodásoknak illetve az alsós tagozatosoknak igen is jó a kézműves 
foglalkozás. Ha most egy páran azt mondják, hogy az óvodásoknak illetve az alsó 
tagozatosoknak inkább ez legyen, akkor az jó. A nyugdíjasokat is nagyon nehéz 
megmozgatni.  
Azt javaslom, hogy üljetek össze egy megbeszélt időpontban, vagy akár egy bizottsági 
ülésen ezzel kapcsolatban. Ugyanez a helyzet a marketing eszközökkel illetve a 
tárgyakkal. Többször kerestek meg azzal, hogy milyen javaslatom van a megvásárlandó 
tárgyakkal kapcsolatban. Az Egészségfejlesztési Irodának most készül a Cselekvési 
programja. Úgy tudom, hogy ennek a bizottságnak azt is el kell fogadnia. Elképzelhető, 
hogy jó volna, hogy ha még az előkészület stádiumában a bizottság megismerkedne 
ezzel az elképzeléssel. Akár még rendkívüli ülésre is be lehetne hozni. 
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H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Kovalik Angéla intézményvezető nagyon jól 
kialakította a kapcsolatot ezzel az alapítvánnyal. A fiatalember engem is megkeresett, ez 
az Alapítvány keresi a partner kapcsolatokat. Azt gondolom, hogy ha felkeresik a 
Kalocsa Róza Kft-t biztos vagyok benne, hogy ilyen programok kapcsán 
együttműködőek lesznek. Véleményem szerint a városnak ők egy nagyon jól 
együttműködő partnerei lehetnének.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: A változatosságra kell a későbbiekben törekedni. Amit az 
elmúlt évben Kovalik Angéla intézményvezető illetve Jankó Erzsébet ügyvezető 
dolgozott azért köszönet jár.  
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 2017. évi rendezvénytervének 

elfogadása 
 

18/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
2017. évi rendezvény- és településmarketing tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.  
 

                  Határidő: azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
 

 
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Ismerteti a 2. sz. határozati javaslatot. Erre érkezett 
kiegészítés, hogy a márciusi Képviselő-testületi ülésre rendezvény naptár készüljön 
illetve a település marketing tervben a szórólapok illetve az ajándékok a Polgármesteri 
Hivatalban legyenek elhelyezve. 
 
De véleményem szerint ezt ne tegyük határozati javaslatba. 
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt 2. sz. 
határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Kiemelt rendezvényekről beszámoló készítése 
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19/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
arról dönt, hogy a Rendezvénytervben kiemelt 
rendezvényként megjelölt rendezvényekről, a 
megtartásukat követő 30 napon belül készüljön beszámoló 
a költségek részletes kimutatásával. 
 
A teljes Rendezvényterv teljesítéséről készüljön éves 
beszámoló a 2018. februári soros ülésre. 
 

                 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
 

 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Az újonnan megfogalmazott határozati javaslatként a 
következőket javaslom elfogadni: „Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága arról dönt, hogy legkésőbb a 
márciusi soros bizottsági ülésre kerüljön előterjesztésre  
- a városi rendezvénynaptár – rendezvénytervben kiemelt rendezvényként megjelölt 

rendezvények programtervezete,  
- - az EFI 2017. évi szakmai programjának tervezete.” 

 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Rendezvénynaptár és EFI szakmai programjának elkészítésének kérése 
 

20/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
arról dönt, hogy legkésőbb a márciusi soros bizottsági 
ülésre kerüljön előterjesztésre  
- a városi rendezvénynaptár – rendezvénytervben kiemelt 

rendezvényként megjelölt rendezvények 
programtervezete,  

- - az EFI 2017. évi szakmai programjának tervezete. 
 
Határidő: 2017. március 20. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
 
XVI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2016. évi rendezvényterv elszámolása (Biz.  

4. sz. előterjesztése) 
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Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Ez a kimutatás a főkönyvi könyvelés alapján 
készült el a pénzügyi munkatársunk által. Sok mindent nem tudunk hozzá tenni vagy 
elvenni.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza 
meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 2016. évi Rendezvényterv 

elszámolásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele 
 

21/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
2016. évi Rendezvényterv éves elszámolásáról szóló 
tájékoztatást tudomásul vette.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 
 
XVII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Bizottság Ügyrendjének elfogadása (Biz. 5. 

sz. előterjesztése) 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Az Ügyrendben a lényegi változás a bizottság 
elnöke illetve az akadályoztatása esetén történő helyettesítése, amit az érintettekkel meg 
is beszéltünk. A bizottsági ülésnek az ideje, amelyet úgy határozatunk meg, hogy keddi 
napon 13 órai kezdettel kezdődjenek a bizottsági üléseink. Ehhez annyi információt 
tennék hozzá, hogy a másik bizottságunknak az Ügyrendjében kedden 8.30 perces 
kezdet szerepel.  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Mivel már nem vagyok a Pénzügyi Bizottság tagja, de mivel 
vagyok olyan lelkiismeretes, hogy azt érezném, hogy ott részt kellene vennem, 
kérdezem, hogy nem-e lehetne mégis csak hétfői napon a mi bizottsági ülésünk. Ez 
megfelelőbb lenne a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének is.  
 
Z á b r á k        Istvánné elnök: Én azért örültem a kedd délutánnak, mert vannak olyan 
átfedő dolgok, ami mind a két bizottságot érinti. Sokszor ott világosodok meg, hogy 
esetleg előző nap nem jól döntöttünk. A másik megoldás véleményem szerint, hogy mi 
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felmennénk a kisterembe és ott elkezdenénk az ülést, és amikor végeztek, akkor 
lemennénk a nagyterembe. Nem tudom, lehet, hogy ennek nincs értelme.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Ha mindig ennyi előterjesztés lesz, illetve még a zárt 
ülésen szerepelnek a segélyek, akkor elképzelhető, hogy tovább tart. Bizottsági tagként 
részt vehettek bármelyik bizottságnak az ülésén.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Ebben az esetben tartsuk tiszteletben Szűcs Judit 
bizottsági tag kérését és maradjunk a hétfő délutánban.  
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a módosítással, hogy hétfői napon 
legyen a bizottsági ülés 13 órakor, szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság Ügyrendjének elfogadása 
 

22/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
bizottság Ügyrendjét a határozat melléklete szerint, az 
alábbi módosítással fogadja el: a IV. pont 1.) bekezdése a 
következőkre módosul: 
 
„A bizottság munkaterv szerinti üléseit a Képviselő-
testületi ülés hetének hétfői napján 13 órai kezdettel 
tartja.” 

 
Határidő: a módosítás átvezetésére: azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné 
 

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

Bölcsőde, bölcsőde feladat-ellátási helyén 
álláshely megszüntetése (Kt. 2. szóbeli. 
előterjesztése) 

 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
D r. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Egyeztetések folytak a MÁK-kal, hiszen 
köznevelési intézményről van szó, ahol jogi problémát vetett fel az Alapító Okirat 
módosításának lehetősége. Felmerült annak a kérdése, hogy ez átszervezésnek minősül-
e vagy sem. Egy olyan feladat-ellátási helyen történő létszámcsökkentés, ahol oktatás és 
nevelés folyik, az átszervezés. Reméljük, hogy nem fogják kifogásolni, de utóbb derült 
ki, hogy akkor mehet így, hogy férőhely csökkentés lesz a vége. Tekintettel arra, hogy 
nem a köznevelési törvény hatálya alá eső intézmény részben történik a 
létszámcsökkentés és így meglehet csinálni. Ez így jogszerű, csak ezért van egy 
fordított logikával felépítve az előterjesztés.  
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Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, 
szavazza meg. 
 
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde feladat-ellátási 

helyén álláshely megszüntetésére javaslat 
 

23/2017. (II. 20.) 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 Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 
Bölcsőde, Bölcsőde feladat ellátási helyén 2 
kisgyermekgondozói álláshelyet megszüntet 2017. május 
15-től.  
 
Felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy tegye meg a 
szükséges munkáltatói intézkedéseket.  
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. február 23. 
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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Módosító Alapító 

Okiratának elfogadására javaslat 
 

24/2017. (II. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
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az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 
Bölcsőde Módosító Alapító Okiratát a határozat melléklete 
szerinti tartalommal módosítja.  
 
Határidő: a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetésre: 

azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
 
Határidő: 2017. február 23. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése? 
 
Mivel bejelentés nem hangzott el és egyéb tárgyalandó előterjesztés a bizottság nyílt 
ülésének napirendjén nem szerepel a nyílt ülést 14 óra 50 perckor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Zábrák Istvánné                                Szűcs Judit 
       elnök                     jkv. hitelesítő  


