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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. március 9-én, 12 óra 30 perces 
kezdettel tartott rendkívüli, 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 
                         Csepreghy Elemér alpolgármester 
                         Szénási István alpolgármester 
                         Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
                         Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
                         Jankó Andrea EFI munkatárs 
                          
                             
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság megjelent tagjait, Varga Gusztáv polgármester urat, Alpolgármester 
urakat, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, 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 jelentette be.  
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Javaslom felvenni a napirendi pontok közé a ,, a 

Településgazdálkodási Kft Felügyelő Bizottságának ügyrendje” tárgyában készült 
előterjesztést. 
 
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: Előterjesztés napirendre vétele 
 

31/2017. (III. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága  
,, a Településgazdálkodási Kft Felügyelő Bizottságának 

ügyrendje” tárgyában készült előterjesztést napirendre 
vette. 

 

 
Z á b r á k     Istvánné elnök: Javaslom a meghívóban közölt, és az előzőekben 
napirendre vett 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 
 

32/2017. (III. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. március 9-i 
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 
1./ Az Icon Motoros Egyesület támogatása (Kt. 1. sz. 

előterjesztése) 
 Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
2./ A civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása (Kt. 3. sz. előterjesztése) 
          Előterjesztő: Szlanyinka Tamara ügyintéző 
 
3./ Az Egészségfejlesztési Iroda 2017. évi szakmai 

programtervének előkészítése (Biz. 1. sz. előterjesztése) 
          Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
 
4./  A Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 

Ügyrendje (Kt. 5. sz. előterjesztése) 
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          Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
          

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Icon Motoros Egyesület támogatása (Kt. 1. sz. 
előterjesztése)  

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s     Judit biz. tag: Olvastam egy másik előterjesztést, ami a rendeletünk 
változását mutatja be. Gondolom azért volt a rendelet módosításra szükség, mert nem is 
adhattunk volna olyan civil szervezetnek vagy egyesületnek támogatást, aki nem 
Mezőkovácsházi székhelyű. Ennek az akadálya megszűnt. A rendeletben vannak 
elsőbbségek,  
a.) pontban szerepel, hogy a vállalt feladatai ellátásával tevékeny részt vállal a város 

közéletében, programjai jelentős tömegeket tudnak megmozgatni, 
Véleményem szerint nagyon sok embert fog ez a koncert megmozgatni. A plakáton 
feltüntetve az van, hogy vasárnapi belépő 2.000 Ft/fő. Nekem az nem tetszik, hogy 
adunk közel 1 millió Ft-ot és a város lakói 2.000 Ft-ért tudnak ellátogatni a 
rendezvényre. Én is támogatom, hogy legyen 3 napos rendezvény, de kérünk-e a 
strandért bérleti díjat? Nem lenne-e elég az, hogy mi 3 napig rendelkezésre bocsájtjuk 
ingyen az egyesületnek a strandunkat. Ha ez így van, hogy nem kérünk érte pénzt, akkor 
tényleg megtehettük azt, hogy támogatjuk ezt a három napos rendezvényt.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Pénteken 1.500 Ft/fő, szombaton 2.000 Ft/fő, de ha valaki 
mind a két napra megvásárolja a jegyet, akkor 2.500 Ft-ba kerül. Tehát, ha megveszi 
valaki az egész hétvégére a jegyet, akkor kap 1.000 Ft-os kedvezményt, mert abban az 
esetben 2.500 Ft-ba kerül. Tehát kvázi a vasárnap az ingyen van.  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Ha a mi rendezvényeinkre, mondjuk a Kovácsházi Napokra 
adunk 2.210.000 Ft-ot, az összes rendezvényünket pedig a Mezőkovácsházi lakosoknak 
ingyen biztosítjuk, itt pedig adunk közel 1 millió Ft-ot és nem ad ingyen semmit. 
Tisztában vagyok vele, hogy kell és jó, hogy itt legyenek, csak soknak tartom az 
összeget a semmiből.  
 
H a j d ú   Dezső biz. tag: Egyetértek Szűcs Judit bizottsági tag véleményével. 
Vállalkozást csinálnak a motorosok ezzel a belépő díjjal. Azt még el tudnám fogadni, 
hogy ne fizessenek bérleti díjat a strand használatért. Mi kifizetjük a nagy koncertet, ő 
belépő díjat szed a műsorokra, ezzel szemben ad egy felvonulást a városban. 
Ugyanakkor a mi civil szervezeteinket pedig semmivel nem támogatjuk.  
 
H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Nem szeretném részletezni, teljes mértékben 
egyetértek Szűcs Judit és Hajdú Dezső bizottsági tagok véleményével.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Több kérdés is megfogalmazódott bennem. A rendet ki 
fogja a rendezvény alatt biztosítani, ki takarít fel a rendezvény után, ki fizeti a 
lehetséges kárt, és fizetnek-e a strandért? Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy 
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támogatnunk kell a koncertet, nagyon sok ember lesz jelen, ez akár a város reklámja is 
lehetne. Ez a koncert az összes településről ide vonzza az embereket. A két koncert, 
amit ők fizetnek, az is nagyságrendben ott lesz, amit mi fizetünk nekik. Nekem inkább 
az aggályom az, hogy akár az indulatok is elszabadulhatnak a strandon. Ki fogja fizetni 
akár az okozott kárt, stb. Ha itt két nap alatt 3 nagy koncertet tudunk ide hozni, akkor 
ezt nekünk mindenképpen támogatnunk kell.  
 
S z ű c s     Judit biz. tag: Ha mi támogatnánk azt, hogy ingyen biztosítjuk a számukra a 
strand területét 3 napra, és még esetleg a közüzemi díjakat is mi fizetjük, akkor 
véleményem szerint mi megtettük azt, ami az erőnkből telt. A rendeletben pedig le van 
írva, hogy annyi összegig mehetünk, amennyi meg van szavazva. Nincs is 
megszavazva, nekünk nincs is ilyen keretünk. Mi most a semmiből akarunk nagy 
vonalúak lenni, amikor az intézményeinktől a pénzeket pedig elvettük. Ha 200.000-
300.000 Ft-ról lenne szó, azt még támogatni is tudnám, de itt 889.000 Ft-ról van szó.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Ha mindent úgy közelítünk meg, hogy mennyibe 
kerül, és Szűcs Judit kitalálja, hogy adjunk másnak is, akkor soha nem fogunk tudni jó 
döntést hozni.  
 
Amikor a Motoros Egyesület megkeresett, akkor a következő Képviselő-testületi ülésen 
a képviselő társaimhoz fordultam, hogy érkezett hozzám egy ilyen jellegű kérés, és mit 
tolmácsoljak vissza feléjük. Elkezdtünk támogatóktól összegyűjteni pénzt, és azt kértem 
a képviselő társaimtól, hogy amennyiben nem lesz elegendő az összeg, akkor járuljunk 
hozzá. Lesz egy nagy rendezvény Mezőkovácsházán, saját erőnkből egyik előadót sem 
tudnánk idehozni Mezőkovácsházára, most pedig 2.500 Ft-ért idehozunk nekik egy 
nagykoncertet. Motoros berkekben Mezőkovácsháza neve, ezáltal ismert lesz, benne 
lesz a híradásokban. Saját bevételéből még ehhez hozzátesz 2 millió Ft-ot, azért kéri a 
mi segítségünket, mert már ennél többet nem tudna hozzá tenni. Nyilván szednek 
belépőt attól, akik koncertlátogatók, szednek belépőt a motoros találkozó résztvevőitől, 
ezzel együtt ezen a rendezvényeken ezek a dolgok veszteségesek. Ez a Motoros 
Egyesület minden évben tart egy motoros találkozót. Ha mi most nem döntünk, akkor 
azt fogja jelenti, hogy Mezőkovácsházán nem lesz motoros találkozó. Ez azért került a 
Képviselő-testület elé, mert azt mondta a költségvetési irodavezető, hogy sokkal 
egyszerűbb, ha mi támogatásként átadjuk a Motoros Egyesületnek ezt az összeget, 
mintha mi rendelnénk meg a koncertet. Igyekszem összeszedni támogatóktól ezt az 
összeget, a különbözetet kell majd a Képviselő-testületnek megszavazni. Az 
egyesületnek a strandnál keletkezett közüzemi számlát le tudják számlázni is.  Nyilván a 
kempingnek is lesz bevétele, mert talán itt fognak nálunk megszállni. Azt kérném a 
bizottságtól, hogy ezt a határozati javaslatot fogadja el. A tisztázó kérdéseket pedig 
Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetőjének fel lehet majd a későbbiekben tenni.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: A civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 
rendelet nem ez az előterjesztés miatt került elénk, ugye? 
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Részben az előterjesztés miatt is. Arra nem 
tudok válaszolni, hogy milyen feltételekkel kerül bérbe adásra a strand. Az első 
koncepció az volt, hogy elküldte nekünk a Motoros Egyesület az Ossiánnal kötendő 
szerződést, ahol mi szerepeltünk volna, mint szerződő felek. Bennem felmerült egy 
dolog, hogy egy önkormányzatnál nem úgy van, hogy mi mindent vállalunk és a 
Motoros Egyesület azt mondja, hogy ebből ezt és ezt csinálom. Illetve felmerült bennem 
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még az is, hogy biztonsági terv szükséges, mert a koncert nagy tömegeket fog 
megmozgatni. Ha mi lettünk volna a szervezők, akkor ez is a mi felelősségünk lett 
volna. A támogatási szerződés került ki, így nekünk semmi felelősségünk nincs. Le van 
írva, hogy mire adjuk a pénzt és ezzel nekik el kell számolni. Azt tudom, hogy bérbe 
veszik a strandot, de, hogy milyen feltételekkel azt nem tudom megmondani.  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: Polgármester úrnak a mondanivalóját nem veszem magamra, 
azért mert elégtelen információkkal az ember olyan döntést, és olyan véleményt nem 
tud formálni, ami esetleg polgármester úrnak tetszik. Kaptunk egy előterjesztést, 
amelyben több nyitott kérdés van, amelyek nem csak bennem fogalmazódtak meg. 
Nyilván, hogy ha a strand normális feltételekkel X Ft-ért bérbe lesz adva és a 
közműveknek a fogyasztása is ki lesz számlázva akkor ebből bevétele lesz a városnak, 
és másik oldalon ellensúlyozva van. Úgy véleményt formálni, hogy az információknak a 
töredékét kapja meg a képviselő, nem lehet megfelelő döntést hozni. Az elvi 
beleegyezésünket adtuk, azt mondtunk, hogy ez egy jó dolog, de ha lett volna mögötte 
egy szerződés tervezet, ami a Kalocsa Róza Kft. szerződése, milyen feltételekkel és 
hogyan fog lebonyolódni, akkor azt az ember sokkal jobban tudja mérlegelni. Korábban 
nem volt megfelelő információ. Elnök asszonynak a jegyzőkönyv előtti 
megszólalásából próbálom fejtegetni, hogy a saját rendezvénytervünkben is lenne 100-
200.000 Ft, ha átcsoportosítanánk, mert ez Mezőkovácsházi rendezvény lenne 
valójában.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Teljes mértékben igaza van Szűcs Judit bizottsági tagnak. 
Akkor vitatkozunk általában, ha egy előterjesztés nincs megfelelően előkészítve. Ezért 
nem szeretem a rendkívüli Képviselő-testületi üléseket, mert egy-két nap alatt kell 
elkészíteni az előterjesztéseket. Az apparátust le akartam beszélni a rendkívüli 
Képviselő-testületi ülésről is, véleményem szerint ennek az egy előterjesztésnek a 
kivételével az összes többivel kapcsolatban nem szükséges a rendkívüli ülés tartása. 
Nem tudtam meggyőzni a jegyző asszonyt, illetve az apparátus. Szabóné Faragó 
Julianna aljegyző asszonytól is kérem, hogy még jobban készítsük elő az 
előterjesztéseket, hogy azzal már a képviselőknek a kérdéseire választ is tudjuk egyben 
adni. Nyilván rossz információkkal csak rossz döntéseket tudunk hozni. Ne döntsünk 
még a rendezvénytervünkben lévő forrásokról, először próbáljuk meg összegyűjteni az 
összeget, már vannak felajánlók. Ha nagy rendezvényt akarunk Mezőkovácsházán, 
akkor az önkormányzatnak a saját pénzéből hozzá kell járulnia. A Polgárőr 
Egyesületnek a rendezvénye akkor lesz nagy rendezvény, ha Kálmán Andrásnak sikerül 
a pályázata és nyer. Ha nem, akkor a saját eszközeinkkel és kis pénzzel kell 
hozzájárulnunk.  
 
Z á b r á k      Istvánné elnök: De ez még annyira halvány körvonal mindenki előtt, 
hogy ennél sokkal többet nem tudott volna hozzátenni az előterjesztés készítője. Nem 
egy civil szervezetnek adjuk, hanem egy városi rendezvény programhoz adjuk a pénzt. 
Mindenképpen támogatom a határozati javaslatot.  
 
H a j d ú   Dezső biz. tag: Én kedvelem a motoros találkozókat, de még nem jártam 
olyan helyen, ahol a motoros találkozó zártkörű lett volna. A motoros találkozók 
nappali programjai mindenhol ingyenesek, és a koncerteken fizettetik meg a 
közönséggel a pénzt. Ettől a pillanattól nem tartom városi rendezvénynek, amikor a 
helyi lakosságot kizárják azzal, hogy belépő jeggyel lehet részt venni a rendezvényen. 
Az Arad-Békéscsaba-Arad városi rendezvényen civilek sora dolgozik ingyen, és 
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lelkesedésből. Az elmúlt években komoly vitákat folytattunk, hogy X összeget kapjanak 
támogatásként.  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Részemről lehetne ötletelni? 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Igen, vessétek fel az ötleteket, feljegyzetelem, 
Körömi Norbertet felhívom és megbeszélem vele a dolgokat. Kérdés, hogy a strandon 
való fellépés hogyan fog zajlani. Az előzetes megbeszélésen Körömi Norbert azt 
mondta, hogy azok a rendezvények amelyek a strand területén kívül lesznek, az egész 
lakosság részére ingyenes lesz. Azt megtudom ígérni, hogy a következő ülésre elhívom 
Körömi Norbertet és áttudjuk beszélni illetve, feltudjuk tenni a még nyitott kérdéseket.  
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Meghívást kapott bizottsági illetve 
Képviselő-testületi ülésre is Körömi Norbert, de hívott, hogy nem tud részt venni az 
üléseken. 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Megmondom őszintén, hogy ennek a rendezvénynek én 
nagyon örülök. Így ez a rendezvény is Mezőkovácsházát fogja népszerűsíteni.  
 
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: Az Icon Motoros Egyesület támogatására javaslat 
 

33/2017. (III. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni:  
 
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Icon Motoros Egyesület (Battonya, Hársfa u. 
18.) részére egyszeri, bruttó 889.000.- forint vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az általános célú tartalék 
terhére a 2017. június 23-25. időpontban 
Mezőkovácsházán megrendezésre kerülő Nemzetközi 
Motoros Találkozó keretében Ossian koncert 
megszervezésére. 
   
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét 
képező Támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
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Határidő: 2017. március 9. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A civil szervezetek és egyházak támogatásáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítása (Kt. 3. 
sz. előterjesztése) 

 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Az előterjesztés arról szól, hogy nem csak helyileg 
bejegyzett civil szervezeteket támogathatunk, hanem másokat is.  
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Annyi kiegészítést tennék, hogy eddig a 
támogatási rendszer úgy működött volna, hogy a költségvetésben megszavazunk egy 
bizonyos keretet, és erre pályázni lehet. Ez tavaly illetve az idei évben sem történt meg, 
ennek ellenére mindig érkeznek egyedi kérelmek. Egyedi kérelemre ítéltek is meg 
támogatást annak ellenére, hogy a rendeletünk azt nem tette lehetővé. Most beletettük 
azt is, hogy pályázat útján illetve egyedi kérelemre. Ez is egy fontos változás benne. 
Igen, egyrészt a Motoros Egyesület illetve a korábbi testületi ülésen felvetődött 
Koraszülött Mentőalapítvány, akik szintén nem Mezőkovácsházi székhelyűek.  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: Javaslattal élnék, mivel a költségvetésünkben erre nincsen 
külön fedezet. A pályázatok elbírálása 6.§. 1.) bekezdése azt mondja, hogy ,, a 

Képviselő-testület csak a költségvetésben a szervezetek támogatására elkülönített összeg 

erejéig dönthet a támogatások odaítéléséről”. Ez azért nem megfelelő, mert nekünk 
nincs ilyen elkülönített pénzünk. Ezt a mondatot én egyszerűen kihagynám a 
rendeletből.  
 
S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Javaslom, hogy maradjunk annyiban, hogy 
ezt a kérdést a Képviselő-testületi ülésig Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 
irodavezetővel megbeszélem.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Kértem a jegyző asszonyt, hogy nézze át az összes 
rendeleteinket és egy ütemtervet állítsanak össze, hogy mely rendeletek azok, amelyeket 
felül kell vizsgálni és ütemezzék a bizottság illetve a Képviselő-testület elé, hogy egy 
ülésre ne kerüljön több rendelet be. Bizonyára értesültetek róla, hogy a civil szervezetek 
tanácskoznak már körülbelül egy éve és egy civil koncepció előkészítésén dolgoznak. 
Ez a döntés véleményem szerint hamarosan meg is születik. Ebben is kérni fogják, hogy 
az önkormányzat biztosítson a számukra támogatást, amelyet majd ők fognak a civil 
szervezetek között szétosztani. 
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelettel, 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: Civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló rendelet módosítás 

elfogadására javaslat 
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34/2017. (III. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 
26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendeletet 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. március 9. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Településgazdálkodási Kft. Felügyelő 

Bizottságának Ügyrendje (Kt. 5. 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, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: A Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjének 

elfogadására javaslat 
 

36/2017. (III. 9.) 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, mint a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 
Kft. legfőbb szerve, a gazdasági társaság Felügyelő 
Bizottságának Ügyrendjét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: a FEB értesítése az ügyvezetőn keresztül 

azonnal 
 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba ügyvezető Mezőkovácsházi 

Településgazdálkodási Kft. „ 



9 

 

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

 
Határidő: 2017. március 9. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Egészségfejlesztési Iroda 2017. évi szakmai 

programtervének előkészítése (Biz. 1. sz. 
előterjesztése) 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
M a j o r n é    Balla Ildikó főtanácsos: A kötelezően megvalósítandó feladatok 
bekerülne a támogatási szerződésbe. Ezeket meg kell valósítani. A programelemekbe 
kell besorolni a programjainkat. A kitöltött tábla, amelyben szerepelnek összegek, amit 
lehet is látni, hogy munkapéldány. Tehát elkezdődött a tervezés és még nincs vége. 
Amelyek állandó programok és az idén a megvalósítandó programelemekhez sorolunk 
azokat már besoroltuk, körülbelül be költségeltük. De ez még mindig nem végleges, 
ezeken lehet módosítani. Az állandó rendszeres mozgás programok közül az Aerobic, a 
Gyógytestnevelés és az Ovitorna el is indult illetve folytatódott ebben az évben is. A 
többi programnak az elindítása még folyamatban van. Van főösszeg 18 millió Ft-ról de 
ebben még nem szerepelnek a bérek illetve még nincs benne ami most tisztázódott, 
hogy a rendszeres mozgásprogramok közé felvesszük a futball utánpótlás nevelést. 
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Ez csak az utánpótlást érinti, a nagycsapatot nem? 
 
M a j o r n é    Balla Ildikó főtanácsos: Csak az Ifi-től lefelé, azokat érinti. Itt három 
korcsoportot érint és az edzők a megbízási díjak illetve a járulékok még nincsenek 
benne. 
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Ez a bizottság a kezdetektől nagy figyelmet fordít az 
EFI-nek a tevékenységére. Valljuk be mindannyian, hogy sokaknak volt aggályuk az 
EFI-vel kapcsolatosan. Azt tudom mondani, hogy sport területen biztosan jól működött, 
illetve a települések rendezvényein vettek részt és ott szűrővizsgálatokat népszerűsítő 
vizsgálatokat végeztek azok szintén jók voltak. Az EFI-nek gyakorlatilag az egészséges 
életmód népszerűsítése illetve szemléletformálás volna a fő feladata. A foci esetében azt 
ígértük meg az MTE-nek Csepreghy Elemér alpolgármester úrral tárgyaltunk velük, 
hogy ebben az idényben az edzőknek a díjazását meg tudjuk oldani az EFI-vel. Amit 
beszéltünk és jó ötletnek tartottam, az óvodával beszéltük, hogy az úgynevezett kiégés 
elleni, tehát egy csapatépítés szerű programot tartanának. Ezt támogatnám, ha nem is fér 
bele minden intézmény, akkor el tudnánk osztani, hogy két éves ciklusban egyik évben 
egy-két intézmény, a másik évben pedig a többi intézmény.  
 
A Klubok közé elég sok felírásra került, ezek közül mindegyik szükséges? Ugyanis a 
Minisztérium két Klubra fektette a hangsúlyt amely a kötelező. Ezeket át lehetne esetleg 
gondolni.  
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Jár ide egy birkózó edző, aki tartja az edzéseket az általános iskolai gyermekeknek. 
Szívesen tartana viszont az óvodás korosztálynak is. Békéscsabáról jár ez az edző. Úgy 
nyilatkozott, hogy 1-2 millió Ft-tal tudna pályázni a Birkózó Szövetség, annyit kér, 
hogy az útiköltségét térítsük meg, amikor nálunk tartja az edzéseit. Ők szívesen 
tarkítanák a városi rendezvényeinket, elhoznának még híresebb birkózókat.  
 
Lipták János keresett meg a napokban és a Kangoo nevű sportágat indították el a 
Művelődési Házban. Ez költséggel jár, ezt fizetik a tagok, de nyilvánvaló, hogy az 
ügyvezető asszony is kér bérleti díjat. Lipták János kérdezte, hogy ezt valamilyen 
módon az EFI nem-e tudná támogatni.  
 
A Reformátuskovácsházi Közösségi Háznak új fenntartója van a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, azóta új szabályokat vezettek be és közüzemi 
költségekhez hozzájárulást kérnek. Eddig nekünk mindent ingyen szervezett Bontovics 
Krisztián, de most neki is valamennyi bevételt produkálni kell. Azt szeretném javasolni, 
hogy ezek közül a foglalkozások közül amelyről Reformátuskovácsházán is lenne 
érdeklődő vigyünk már ki párat, hogy ők is tudjanak valamit prezentálni. Nekünk csak 
közüzemi költséget kellene prezentálni.  
 
M a j o r n é   Balla Ildikó főtanácsos: Egy kicsit zavarba jöttem, amikor a facebookon 
láttam, hogy Lipták János a Zumbát is azzal hirdette meg, hogy az EFI támogatja a 
bérleti díját. Erről semmit nem tudunk. Zumba oktató lenne Mezőkovácsházi is, lenne, 
aki ingyen megcsinálná.  
 
H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Engem Veszprémi Mária megkeresett hely ügyben 
Aerobic és Kangooval kapcsolatosan. Ezt beszéljétek meg mindenképpen azt javaslom. 
 
M a j o r n é    Balla Ildikó főtanácsos: Bennünket nem keresett meg ezzel senki.  
 
J a n k ó   Andrea EFI munkatárs: Aerobicot is szeretne a Noémi bevezetni? 
 
H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Nekem Marcsi az Aerobicot illetve a Kangoot 
mondta. A birkózásra óvodások is járnak, igaz nem nagy számmal. Tavasszal 
szeretnének két birkózó versenyt hozni Mezőkovácsházára. Ha tudnánk segíteni az EFI-
vel karöltve az jó lenne.  
 
M a j o r n é   Balla Ildikó főtanácsos: Utánpótlás műhely gála ez az lenne?  
 
H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Így van. Benne lenne a karate, aerobic is. Ez a 
tavaszi időszakban lenne.   
 
Z á b r á k    Istvánné biz. tag: Ehhez az iskola biztosítaná a helyet, vagy a Művelődési 
Ház? 
 
H a v a n c sá k    Piroska biz. tag: A két szőnyeges birkózáshoz véleményem szerint a 
Művelődési Háznak kellene biztosítani a helyet. 
 
S z ű c s    Judit biz. tag: A Kangooval és a Zumbával szeretnék észrevételt tenni. 
Majorné Balla Ildikó véleményével teljes mértékben osztozom. Olyan mozgási 
lehetőségeket, amelyeket helybeni közreműködővel is meg tudunk valósítani azt 
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mindenképpen helyi edzővel tartom ésszerűnek. Ami hiány terület az a Kangoo, az akár 
lehet vidéki is, de mindenképpen azt gondolom, hogy a saját edzőinket kell megfogadni. 
Úgy tudom, hogy a Kangoo 1.300 Ft/alkalom, a Zumba pedig 800 Ft/ alkalom, és nem 
mindegy, hogy az EFI támogatásával egy olyan lehetőséget biztosít ingyen, az 
mindenképpen támogatható.  
 
Tasi János elvállalta a Szupermaraton kapcsán, hogy nagyon szívesen edzi a kis 
iskolásokat. Neki van minden héten egy napja arra, hogy tudjon velük foglalkozni. 
Nekem az idősek illetve a hasonló testalkatú hölgyek mondják, hogy jó az, hogy vannak 
ezek a mozgás lehetőségek, de például aki sérves, stb. Olyan nincs, hogy ami laza, 
könnyed, idősebb korosztálynak való. Én voltam a nyugdíjas gyaloglókkal is, 2 km-t 
sem tudtam gyalogolni.  
 
J a n k ó   Andrea EFI munkatárs: Jövő héten hétfőn igénybe vehető a jóga 
Mezőkovácsházán ingyen.   
 
S z ű c s    Judit biz. tag: A Hoffmanné Erika által tartott edzés, az már nem 
gyógytestnevelés. 
 
M a j o r n é     Balla Ildikó főtanácsos: Megkérjük majd Hoffmanné Erikát, hogy 
térjen vissza a gyógytestnevelésre, mert valóban eltolódott már az edzése.  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Több mindenki azért nem jár különböző programokra, mert az 
EFI kér fényképet és borzasztó kellemetlen, amikor belemegy az arcába és fotózza.   
Engem ezzel a problémával személyesen kerestek meg.  
 
J a n k ó    Andrea EFI munkatárs: Távoli fényképet készítek, közeli fényképeket 
akkor szoktam készíteni az emberekről, amikor kérik.  
 
H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Azt gondolom, hogy diplomával rendelkező olyan 
pedagógus aki gyógytestneveléssel foglalkozik és diplomája van róla meg tudja 
különböztetni az Aerobicot a gyógytestneveléstől. Nem gondolom azt, hogy itt bárkinek 
rivalizálni kellene Mezőkovácsházán bárkivel. Azt gondolom, hogy mindenkinek 
megvan az EFI-n belül a feladata. Azt gondolom, hogy mindenki ahhoz tartsa magát. 
Aki diplomával rendelkezik és gyógytestnevelő vagy gyógytornász, tudja azt, hogy mi a 
határ és meddig mehet el a szakmában. Ezt én így gondolom. 
 
M a j o r n é   Balla Ildikó főtanácsos: Teljesen félreérthette intézményvezető asszony 
a mondandómat. Amikor elindult a gyógytestnevelés én is elmentem, és akkor 
ténylegesen azokkal az eszközökkel, ami a gyógytestneveléshez szükséges azokkal 
tornáztunk. Erre járt a 60-70 éves korosztály, ami ténylegesen ezért indult. De én nem 
gondolnám, hogy ebből rivalizálás lenne, az igények miatt visszaterelnénk a 
gyógytestnevelés irányába.  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Lesz-e egy olyan táblázat, hogy igen, amiben megegyeztünk 
az benne van? 
 
J a n k ó   Andrea EFI munkatárs: Igen, lesz.  
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M a j o r n é    Balla Ildikó főtanácsos: Az iskola nyári táborát is belevennénk, csak 
nem tudom, hogy milyen programon belül. 
 
H a v a n c s á k   Piroska biz. tag: 6 hét az iskolai tábor, szervezünk és pályázunk 
Vöröskeresztes táborra illetve Erzsébet táborra is.  
 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Véleményem szerint ha 6 napot bevállal az EFI 
hetente 1 napot, az úgy megoldható. 
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Az Ovitornával kapcsolatban felmerült az ötlet, hogy minden 
óvodában lehetne ovitorna. Itt most már alkalmanként 6-10 gyermek tornázik. Azt 
találtuk ki közösen, hogy lehetne az első héten az 1. sz. óvoda, a második héten a 2. sz. 
óvoda, a harmadik héten a 3. sz. óvoda, a negyedik héten a 4. sz. óvoda épületében, így 
havonta egyszer minden óvodás gyermek részesülhetne ovitornában, nem volna 
megterhelő a szülőnek illetve az óvodapedagógusnak. Minden óvodának van eszköze, 
minden óvodapedagógus a saját helyszínén és így az esélyegyenlőség biztosított. 
Tegnap pedig az a hír jött, hogy nincs az óvodapedagógusnak erre végzettsége. Amikor 
az óvodásnak a nagymozgást tanítom, akkor milyen végzettség kellene még? Az 
intézményvezető és a szülők is örültek neki, minden óvodában is van vállalkozó 
személy.  
 
M a j o r n é    Balla Ildikó főtanácsos: Azt nem tudtuk, hogy ez most nem működik, 
vagy ha működik hogyan. 
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Feketéné Gábor Anikóék nem szeretnének kimenni a 4. sz. 
óvodában, mert nem ismerik a gyermekeket.  
 
J a n k ó   Andrea EFI munkatárs: Az a probléma, hogy a szülők nem veszik a 
fáradtságot, hogy elhozzák a gyerekeiket az ovitornára.  
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Legalább megpróbálás erejéig tennénk egy ilyen lépést, hátha 
beválna a dolog.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal az elhangzott 
irányelvekkel, 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 Egészségfejlesztési Iroda 2017. évi szakmai programtervének előkészítése 
 

35/2017. (III. 9.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Szociális és Kulturális Bizottsága 
az Egészségfejlesztési Iroda 2017. évi szakmai 
programtervében megvalósításra az alábbiakat javasolja az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kibocsátott 
szakmai irányelvek figyelembe vételével:  
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- MTE utánpótlás 
- Kiégés elleni tréning 
- Birkózási edzések tartása óvodás korosztálynak 
- Birkózási verseny támogatása 
- nyári iskolai tábor 
- Ovitorna hetenként mindig más óvodában 
- Kangoo bevezetése 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  

 
 

 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Nekem lenne bejelentésem. Az egyik, hogy biztonsági őr 
alkalmazása a hivatalba, egyszerre csak egy fő mehessen fel, ne történhessen meg az, 
ami a múlthéten is megtörtént. Volt, hogy a lent ülő portás hölgyet inzultálták, illetve a 
segélyekkel foglalkozó hölgyet.   
 
Szénási István alpolgármester úr amikor tárgyalt Dr. Fritz Izabella doktornővel, akkor 
kérte a doktornő, hogy a rokkantsági járadékos orvos írnoka megmaradhasson.  
 
S z é n á s i    István alpolgármester: Úgy tudom, hogy megmaradt neki. 
 
Z á b r  á k    Istvánné elnök: Nem, mert egy fiatal hölgy az írnoka az új doktornőnek. 
Őt elküldték58 évesen, kicsi a rokkantsági járadéka és nem tud sehol dolgozni. 
 
M a j o r n é   Balla Ildikó főtanácsos: Úgy lehetséges, hogy a rehabilitációs 
támogatást 9 vagy 12 hónapra a munkáltatója igényli. Most már a MEDIFONTANA 
lesz a munkáltatója és a könyvelő illetve a doktornő intézik, hogy megpályázzák a 
Munkaügyi Központtól. 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Ezek szerint ez folyamatban van. 
 
M a j o r n é   Balla Ildikó főtanácsos: Igen.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Köszönöm szépen. 
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Egy kérést szeretnék, hogy minden intézményhez a kondi 
gépek használatának a rendjét kellene szabályozni.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Folyamatban van.  
 
 
 
 
Z á b r á k     Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy  egyéb tárgyalandó előterjesztés a 
bizottság nyílt ülésének napirendjén nem szerepel a nyílt ülést 13 óra 45 perckor 
bezárom. 
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K.m.f. 
 
 
 
 
Zábrák Istvánné                             Havancsák Piroska 
       elnök                     jkv. hitelesítő  


