Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; / : 68 / 381 – 656;
3/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi,
Kulturális és Szociális Bizottságának 2017. március 20-án, 13 órai kezdettel
tartott soros, nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza
földszinti tanácskozóterme

Jelen vannak: Zábrák Istvánné
Szűcs Judit
Hajdú Dezső

bizottsági tagok

Távolmaradását bejelentette:
Havancsák Piroska

bizottsági tag

Távolmaradását nem jelezte:
Dr. Fritz Izabella

bizottsági tag

elnök

Jelen volt még: Szénási István alpolgármester
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Jankó Andrea EFI munkatárs
Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez.
Nagyné Csiffáry Anna gazdaságvezető
Farkas Károly Központi Orvosi Ügyelet vezetője
Körömi Norbert Icon Motoros Egyesület elnöke
Nagy János Icon Motoros Egyesület tagja
Majorné Balla Ildikó főtanácsos
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Z á b r á k
Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és
Szociális Bizottság megjelent tagjait, Alpolgármester urat, Szabóné Faragó Julianna
aljegyző asszonyt, valamint a meghívott vendégeket.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Havancsák
Piroska bizottsági tag távolmaradását bejelentette, illetve Dr. Fritz Izabella bizottsági
tag távolmaradását nem jelezte.
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Z á b r á k
megtárgyalását.

Istvánné elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása
36/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. március 20-i
soros, ülésének napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el:
1./

A működésre átadott központi orvosi ügyeleti feladatellátás
és a pénzeszközök felhasználásának értékelése az OMSZ
Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezetének beszámolója
alapján (Kt. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

2./

Az Egészségfejlesztési Iroda beszámolója a 2016. évi
tevékenységéről (Kt. 6. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

3./

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
megállapodásának módosítása (Kt. 7. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

4./

A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötendő Közművelődési Megállapodás (Kt. 9.
sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

5./

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány anyagi támogatása
(Kt. 14. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó
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6./

A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány kérelme (Kt. 15.
sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó

7./

Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XVII. 17.) sz.
önkormányzati rendelet módosítása (Kt. 16. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

8./ Gazdálkodási egységek átszervezése (Kt. 18. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési
irodavezető
9./

A vagyonrendelet módosítása (Kt. 19. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Zábrákné Nyári Edit főtanácsos

10./

A Javadalmazási Szabályzat elfogadása (Kt. 21. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

11./

Képviselő-testület munkaterv módosítása (Kt. 23. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

12./

A Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének
tiszteletdíj megállapítása (Kt. 24. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

13./

A 2016. évi Városi Idősek Napja, Városi Gyermek
Karácsony, újszülöttek köszöntése elszámolása (Biz. 1. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

14./

A 2017. évi rendezvénynaptár és a kiemelt rendezvények
program tervezete (Biz. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

15./

Bejelentések

Z á b r á k
Istvánné elnök: Az Icon Motoros Egyesület képviselője a korábbi
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság ülésén nem tudott részt venni. De a mai
ülésen jelen vannak és ismertetnék a programjaikat.
Átadom a szót Körömi Norbert az Icon Motoros Egyesület elnökének.
K ö r ö m i Norbert Icon Motoros Egyesület elnöke: Június 23-24-én rendeznénk
meg a III. nemzetközi Icon Motoros Találkozót. Eddig különböző helyszíneken tettük
ezt, most ebben az évben Mezőkovácsházán valósítanánk meg a strandfürdő területén.
Pénteken, szombaton műsorok lesznek. Pénteken három blues zenekar lépne fel,
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szombaton pedig négy könnyű zenei rock zenekar, ebből a fő zenekarunk az Ossian
amit az önkormányzat támogatásával tudtunk meghívni. A belépő árakat úgy határoztuk
meg, hogy a támogatott összeg ne kerüljön bele a belépő árakba. Egy teljes hétvégi
belépőjegy 2.500 Ft, amiért kapnak hét könnyűzenei fellépőt, valamint az általunk
rendezett különböző játékokat illetve vetélkedőket a fesztivál területén. A támogatás
révén ingyenessé tettük a street fighter show-t, amely szombaton kerül megrendezésre
14-15 óra között a strand előtti területen. Lesz motoros felvonulás illetve egy
hagyományőrző bemutató, ahol ősi harcászati eszközök kerülnek bemutatásra. Ezek a
műsorok teljes mértékben ingyenesek lesznek.
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, véleménye?
Szűcs
Judit biz. tag. Örömmel vettem, hogy bővült azoknak a programoknak a
köre, amelyeket ingyenessé tettek a városlakók számára. Azok közé tartozok, aki
üdvözölte ezt a programot Mezőkovácsházán, de aggályosnak tartottam azt, hogy a
programoknak a nagy része belépőjegyes. Mi azt kértük polgármester úrtól, hogy tegye
lehetővé ebben a körben és témában ötleteljünk. Még elképzelhetőnek tartom, hogy a
megvalósulásig ha több ilyen ötletünk felmerül, akkor megkeressük önöket. Voltam már
motoros találkozón, azt szeretnénk, hogy mivel nagyobb összeget ajánlunk fel, akkor
minél többet kapjon vissza a város lakossága ebből. Bővíteni szeretnénk annak a körét,
ami a városlakók számára ingyen elérhető.
K ö r ö m i Norbert Icon Motoros Egyesület elnöke: A belépő árakat is úgy próbáltuk
behatárolni, hogy minél több réteget meg tudjunk szólítani, minél több látogatónk
legyen. Az Ossian együttesnek 3.000-4.000 Ft-tól kezdődnek a koncert jegyei. Ezen a
rendezvényen hét együttes fog fellépni. Mi ezzel egy hagyományt szeretnénk teremteni.
S z é n á s i István alpolgármester: A vendéglátással kapcsolatban már beszélgettünk,
most is jelen van a Humán Szolgáltató Központ vezetője.
K ö r ö m i
Norbert Icon Motoros Egyesület elnöke: Már beszéltünk ezzel
kapcsolatban. Nekünk úgymond mindegy, hogy a vendéglátást ki fogja végezni, mi
elsősorban a Mezőkovácsházi vállalkozókat kerestük meg. De véleményem szerint
részünkről ennek akadálya nincsen.
S z é n á s i István alpolgármester: Szeretném, hogy ha a Humán Szolgáltató Központ
is részt tudna venni a vendéglátásban.
S z ű c s
Judit biz. tag: Amikor a stranddal kapcsolatosan a belépő díjakat
megállapítottuk akkor is javaslatom volt, hogy a Mezőkovácsházi lakosságnak adjunk
kedvezményt. Ismét eszembe jutott ez, gondolom kivitelezni nagyon nehéz, de lehetne
egy ilyen fajta gesztus, hogy 10 %-os árengedményt kapnának kizárólag a
Mezőkovácsházi lakosok. De ez részemről csak egy ötlet.
K ö r ö m i Norbert Icon Motoros Egyesület elnöke: Nem rossz ötlet, de az a gond,
hogy nem lehet megvalósítani. Mi nem ellenőrizhetünk lakcímkártya alapján, egyedül a
korhatár miatt tudjuk ellenőrizni a személyi igazolványokat, mint rendezvény
szervezők. Ha motoros találkozót rendezünk, akkor a motoros társadalomnak az
érdekeit szeretnénk inkább képviselni. Szinte ez az egész dolog önköltségi áron megy.
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A motoros társadalom által elfogadott az elbrass festészet, melyek 3 dimenziósak, ezzel
szokták a motorokat festeni. Ezzel kapcsolatosan várok egy-két személytől portfóliót
kiállítás kapcsán. Azt is szeretném tudatni, hogy Mezőkovácsházáról elszármazott hölgy
is itt lesz reményeink szerint. Ezek a dolgok még egyeztetési szinten vannak. Lesznek
árusok, játékosok, próbálunk külön játék sarkot is rendezni, például darts, csocsó stb.
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérdezem, hogy körülbelül hány főre lehet számítani?
K ö r ö m i Norbert Icon Motoros Egyesület elnöke: Napi 400 fő szokott jelen lenni
egy ilyen rendezvényen. Mivel, hogy szabadtéri rendezvény, ezt rettentően befolyásolja
az időjárás is. Bízunk benne, hogy nagyon jó idő lesz. Májusban rendeztük eddig ezeket
a fesztiválokat, folyamatosan rossz idő volt, ezért is tettük át az időpontot júniusra.
Szénási

István alpolgármester: A rendezvénynek a biztosítását ki fogja végezni?

K ö r ö m i Norbert Icon Motoros Egyesület elnöke: A rendezvény biztosítását mi. 20
fővel rendelkezünk jelen pillanatban. A Polgárőrséggel fel fogjuk venni a kapcsolatot a
motoros felvonulással kapcsolatban, valamint a rendőrséggel is.
F a r k a s
Károly Központi Orvosi Ügyelet vez.: Egy ilyen rendezvényen a
mentőszolgálat jelenléte is szükséges, kérem keressenek fel ez ügyben.
K ö r ö m i Norbert Icon Motoros Egyesület elnöke: Rendben van, fel fogjuk keresni
önöket ez ügyben.
Z á b r á k Istvánné elnök: Az esetlegesen okozott károkért, önök vállalják a
felelősséget, ugye?
Körömi

Norbert Icon Motoros Egyesület elnöke: Természetesen.

Z á b r á k
Istvánné elnök: Tehát a Polgárőrséget, a Rendőrséget, a
Mentőszolgálatot mindenképpen önök rendezik?
K ö r ö m i Norbert Icon Motoros Egyesület elnöke: Az összes szakhatóságot, aki
ehhez a rendezvényhez szükséges fel fogjuk keresni.
Zábrák

Istvánné elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatást.

Körömi

Norbert Icon Motoros Egyesület elnöke: Mi köszönjük a lehetőséget.

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A működésre átadott központi orvosi ügyeleti
feladatellátás és a pénzeszközök felhasználásának
értékelése az OMSZ Dél-Alföldi Regionális
Mentőszervezetének beszámolója alapján (Kt. 2.
sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
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S z ű c s Judit biz. tag: A beszámolóhoz gratulálok, a munkát valóban magas
színvonalon végzik évek óta. Ami folyamatosan probléma, hogy nem biztosít minden
település háziorvosa ügyeletet. Mindig azt az ígéretet kaptuk, hogy a Kistérségi
megbeszéléseken ez irányban történni fog valami. Ez a probléma mi miatt áll fenn, azért
mert elzárkóznak a háziorvosok, a településvezetők, vagy azért, mert a mi orvosaink
annyira ragaszkodnak az ügyeleti rendszerhez. Azt gondolom, hogy ez ügyben már
történni kellett volna valaminek. Akik nem biztosítanak ügyeletet, azok többet
fizessenek.
M a j o r n é
Balla Ildikó főtanácsos: Az előterjesztésben szerepel, hogy a
Mezőkovácsháza és Térsége Társulási ülés is foglalkozott a beszámolóval. Tavalyi
ülésen volt jelen Zentay főorvos úr a Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezet igazgatója
aki valamennyi érintett település képviselőivel, jegyzőivel, polgármestereivel beszélt, és
ott már elindult egy tárgyalási folyamat. Települések saját maguknak úgy tudnak
háziorvost biztosítani, hogy igyekszenek a háziorvosokkal úgy megegyezni, hogy
ténylegesen maradjanak. Valamikor kikötés a háziorvos részéről, hogy ő nem vesz részt
az ügyeleti ellátásban. Ezt egyes települések így oldják meg. Akik orvosok részt
vesznek az ügyeleti ellátásban, zökkenő mentesen folyik az ügyeleti ellátás. A
települések inkább vállalták, a 74 Ft/lakosok iránti hozzájárulást, ha így a 3.000 Ft/órás
óradíjjal biztosítani lehet az orvosokat, akár külsős orvost is, nem csak a háziorvosokat.
De jelenleg megoldott a probléma, egyébként elöregszik az orvos társadalom is és
nagyon nehezen lehet ezt pótolni a térségben.
F a r k a s Károly Központi Orvosi Ügyelet vez.: Ha körbe nézzük az ellátási
területünkön található településeket, akkor melyik háziorvosra tetszett gondolni, mert,
hogy nincs több. Nagybánhegyesen nincs orvos, Magyarbánhegyes nyugdíjas háziorvos
van, aki majdnem 80 éves ő biztosan nem fog ügyeletet vállalni, Farkas László
háziorvos egy hős, hogy ezzel a korral, amellyel ő rendelkezik és azzal a leterheltséggel
is szolgálja még egyáltalán az ügyeletet, tehát miért ragaszkodna ő már ehhez, szó sincs
róla. Nagyon nehéz feladatot vállal el, és minden elismerést megérdemelt, mert az
ügyeleti ellátásunk egyik kimagaslóan teljesítő orvosává vált a mellettünk eltöltött
hosszú idő alatt. Battonya város volna az, aki háziorvosilag mellénk tudna állni. Azt
tudni kell, hogy munka alkalmassági vizsgálat után jöhetnek az orvosok hozzánk
dolgozni, Battonya háziorvosa ezt nem vállalta. Nem tudom, hogy kire tetszett még
gondolni, mert nincs más lehetőségünk. Most belépett az ügyeleti ellátásba Rigler
doktornő ez nagy megkönnyebbülés a másik két háziorvosnak, valamint Dr. Névery
Kitti doktornő aki a Szegedi sürgősségi osztályon betöltött feladata mellett vállal
ügyeleti ellátást illetve Dr. Gógucz doktornő is nagyon sokat segít nekünk ő is külsős,
aki megszerette az ügyeleti ellátást, de ennél többet nem tud vállalni. A férfi
háziorvosaink kényszerűségből is dolgoznak ennyit. Ha meg akarjuk őrizni a háziorvosi
karunkat a további bomlástól, akkor biztosítani kell számukra a megélhetési hátteret.
Azt tudni kell, hogy a háziorvos saját praxisából nem tudna megélni. Ha ez az ügyeleti
ellátás pluszban nem támogatná a havi megélhetését, nagyon nagy bajban lennének. Ez
nem negatív, ez pozitív folyamat, ami az orvosaink között zajlik. Az ő nevükben
tisztelettel megköszönjük azt a támogatást, amit 2016-os évben egy kicsit zajos
formában sikerült megoldani. Megnyugodott ez a folyamat, jól érzik magukat ebben a
környezetben és mindent megtesznek annak érdekében, ami emberileg tőlük lehetséges,
hogy magas szinten, méltó képen lássák el ezt a munkát. Azt tudni kell, hogy piaci
helyzet alakult ki az Országban rajtunk kívül álló okok miatt. 4.500 Ft-ért dolgoznak
orvosok ügyeleteken és ez a minimál díj most már, plusz útiköltség térítés. Amikor
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pedig meghallják, hogy 3.000 Ft az óradíj csóválják a fejüket, hogy ez nekik nem
rentábilis. A megoldás az megoldás volt, de a kiélezettség fennáll a továbbiakban is.
Z á b r á k
Istvánné elnök: Ehhez hozzá teszem, hogy két év óta, harmadszor
emeltünk az ügyeleti díjon. Ez a bizottság mindig az mellett érvelt, hogy igenis meg kell
fizetni az orvosainkat, ahhoz, hogy elvállalják az ügyeletet.
F a r k a s Károly Központi Orvosi Ügyelet vez.: Az ellentét onnan indult, hogy ők
magukhoz véve az irányítást megmakacsolták magukat, mert úgy érezték, hogy a
megbecsülésük az nem megfelelő. Én a másik oldalon találtam magam valami oknál
fogva a munkáltató felől. Ez csak az orvos bér, az asszisztencia csendben figyelt. Az
orvosi ügyelet át lett szervezve. A gépkocsivezetői karból azoknak a kollegáknak a
munkáját megköszöntük akiknek gépkocsivezetői funkciókon kívül más feladatot
nyújtani nem tudtunk és most jelenleg 2 mentőtiszt, 1 kiemelt kategóriájú mentőápoló,
és 1 mentőápoló dolgozik akinek gyógyszervizsgája van ügyeleti gépkocsin
gépkocsivezetőként, azért, hogy a betegágy mellett erősítsük az orvosi ügyeletnek a
munkáját. Tudni kell, hogy egy háziorvosi praxisban felmerülő problémák, ellátási
gondok X képességet fejlesztenek, a mentőszolgálat pedig Y képességet. Ha ezt
összeadjuk, akkor az ABC összes képessége ott áll a beteg ágynál. Ezért volt ez nagyon
fontos, hogy ebbe az irányba mozduljunk. Az asszisztencia aki bent van az ügyeleten ott
is kivétel nélkül vagy főiskolás vagy kiemelt, emelt szintű ápolói vizsgával rendelkezik
február 12. óta, ez egy óriási előre lépés. Ilyet nem tudnak a környezetünkben máshol
felmutatni.
Judit biz. tag: Köszönöm Farkas Károly úrnak a hosszas szakmai
S z ű c s
magyarázatát a felvetésemre. Elfogadok minden érvet. Mint beteg szeretném azt
megcáfolni, hogy az említett orvos a hosszú évek során kiváló szakmai tudásra tett
szert. Nagyon örülök annak, hogy olyan mentő tisztek és olyan mentő ápolók vannak a
mentőállomáson, akik orvos nélkül is magas színvonalon végzik a munkájukat.
Tapasztalatból tudom, hogy sokszor az ő hozzáértésük kell ahhoz, hogy az odaforduló
beteg a megfelelő ellátást kapja. Viszont nagyon örülök annak, hogy az új doktornő a
Rigler Magdolna beállt az ügyeleti rendszerbe. Ugyanis nekem a meggyőződésem az,
hogy a magas színvonalú szakmai munka a legfontosabb. Engem annyira nem érdekel,
hogy megélhetési problémája van X orvosnak és azért akar sokat ügyelni. Azért akarjon
sokat ügyelni, hogy az odaforduló betegek a legmegfelelőbb ellátást kapják. Sokszor
orvos nélkül tudja megkapni a beteg a megfelelő szakmai ellátást. Azt sem tudtam, hogy
munka alkalmassági vizsgálatnak nem veti alá magát. Ez borzasztó!
F a r k a s
Károly Központi Orvosi Ügyelet vez.: A környezetünkben dolgozó
háziorvosi kar egy adottság. Ez áll rendelkezésünkre. A probléma az Országé.
Megnyugtató az a fajta ellátási szemlélet, amit mi tudunk nyújtani a betegnek. Az, hogy
ki szokott alakulni az ellátott beteg és az orvos, vagy az ellátott beteg részéről az
orvosról vélemény, az is egy teljesen természetes folyamat. Feszített pszichés
helyzetben amikor a beteg aggódik vagy önmagáért vagy bárkiért azért adódnak
konfliktusok és a konfliktusok szoktak generálódni. Ennek szakmai háttere nem szokott
általában lenni. Végén, hogy ha szokott beszivárogni egy-két vizsgálati anyag hozzánk,
utána járunk, kivizsgáljuk és kiderül, hogy nem volt mögötte semmifajta hiányosság.
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Z á b r á k Istvánné elnök: Szűcs Judit bizottsági tag ezzel a hozzászólásával
személyiségi jogokat sértett meg. Mint bizottsági elnök, ezt szóvá kell, hogy tegyem!
Ilyet még egyszer nem szeretnék az ülésen tapasztalni.
S zé n á s i
István alpolgármester: A legnagyobb problémák a későbbiekben az
ügyeleti díjak lesznek. Meggyőződésem az, hogy az orvos társadalom fog kifogyni, a
nagyobb városok pedig 6.000-7.000 Ft-os óradíjakat is fognak adni. Ezt viszont egy kis
település vagy egy kis város nem fogja tudni megtenni. Ezt jeleztem polgármester úrnak
is, hogy az országgyűlési képviselő úrnak hívja fel a figyelmét erre. Annak örülnék,
hogy ha egy országos fix tarifa lenne.
Fa r k a s
Károly Központi Orvosi Ügyelet vez.: A Magyar Kormány mindent
megtesz, hogy a sürgősségi betegellátás meggyógyuljon. Felemelték duplájára az összes
sürgősségi beteg ellátó osztálynak a finanszírozását február 1-től visszamenőleg. Tehát
duplájára. Ez azt jelenti, hogy az a kórházi osztály, aki 35 millió Ft-ot kapott havonta az
valóban 70 millió Ft-ot kap havonta. Ez tovább fog gördülni, pluszba a mentőszolgálat
fog odaállni az ország sürgősségi betegellátásának megoldása érdekében, a háttérben
olyan megoldásokkal, hogy a dolgozóinak a kompetencia szintjét különböző
képzésekkel rohamosan fejleszti. Ma a mentőtiszti állományunk az orvosi beavatkozás
minden fajta szintjére alkalmas. Az emelt kategóriás mentőápolók, akik most végeztek,
mentőtiszti beavatkozásra alkalmasak, és így fogjuk emelni folyamatosan a
kompetenciákat. Elindítottak egy egyetemi képzést a mentő dolgozók részére, ez 2,5
éves. Aki ott végez sürgősségi ellátó osztályokon és orvosi ügyeletekben, orvosi
munkakörben lesz alkalmazható. Így fogják megoldani ezt a problémát.
M a j o r n é Balla Ildikó főtanácsos: A Magyar Orvosi Kamara minden hasonló
típusú Központi Orvosi Ügyeleti ellátó fenntartójától adatokat és javaslatokat kér be,
hogy az ügyelettel kapcsolatban milyen problémáink vannak, kik az ellátók és
lobbiznak a mellett, hogy az óradíj illetve a finanszírozásban támogassák a fenntartókat,
mert ez Országos probléma.
Z á b r á k
előterjesztést.

Istvánné elnök: Véleményem szerint nagyon körbe jártuk ezt az

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Központi Orvosi ügyelet éves beszámolójának elfogadására javaslat
37/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat
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feladatellátásáról és a pénzeszközök felhasználásáról szóló
éves beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a
feladatot ellátó szakembereknek az ügyeleti szolgálatban
való elismerésre méltó feladatellátásért, valamint az
Országos
Mentőszolgálat
Dél-alföldi
Regionális
Mentőszervezetnek
a
hatékonyabb
munkavégzés
érdekében kifejtett együttműködésért.
Határidő: értesítésre: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv elnök”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Egészségfejlesztési Iroda beszámolója 2016.
évi tevékenységéről (Kt. 6. 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 – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: EFI beszámolójának elfogadása
38/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a
feladatot ellátó szakembereknek elvégzett munkájukért.
Határidő: értesítésre: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása (Kt.
7. 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 – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására javaslat
39/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulása Társulási megállapodását a határozat
mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás
aláírására.
Határidő: a határozat megküldésére a munkaszervezet
részére 2017. március 31.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötendő Közművelődési
Megállapodás (Kt. 9. 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: Azt gondolom, hogy minden olyan területre kiterjed, amit mi
korábban beszéltünk és egyeztettünk. Örömmel üdvözlöm ezeket a változásokat a
Közművelődési Megállapodásban.
A Közművelődési Megállapodásban a nyitva tartás pirossal jelent meg nekem az
előterjesztésben.
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: törzs nyitva tartás: H – P: 700 - 1630
Munkaszüneti napokon és hétvégéken: programoktól függően.
Z á b r á k Istvánné elnök: Átadom a szót Jankó Erzsébet ügyvezetőnek.
J a n k ó Erzsébet ügyvezető: Nehéz meghatározni a nyitva tartást, azért írtuk be,
hogy 7 órától 16.30-ig, mert az biztos, hogy ott vagyunk. Utána pedig rendezvényektől
és programoktól függően. Ha mi beírjuk, hogy 17 órától 20.00 óráig, akkor ott kellene
ügyeletet tartani. De ha nincs program, akkor nem vagyunk nyitva.
Zábrák
J a n k ó
házban.

Istvánné elnök: A szolgáltatások miatt ügyelet van tartva?
Erzsébet ügyvezető: Nem tartunk ügyeletet, hogy ha nincsen senki a

Z á b r á k Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő)
Tárgya: A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal
Közművelődési Megállapodás kötésére javaslat
40/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozatával arról dönt, hogy a Kalocsa
Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal 2017. március 23. napjától határozatlan időre
közművelődési megállapodást köt.
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A testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
melléklete szerinti tartalmú közművelődési megállapodás
aláírására.
Határidő: a szerződés aláírására azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány anyagi
támogatása (Kt. 14. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Délelőtt háttérbeszélgetésen vettem részt polgármester
úrnál a bizottsági vezetőkkel illetve alpolgármester urakkal. Azt a javaslatot adta
polgármester úr, ha lehet októberre halasszuk el, mivel minden más intézménynél a
cafetériát zároltuk. Arra törekszünk, hogy adósságmentesen vigyük végig ezt az évet.
Erre októberben visszatérnénk a féléves beszámolónál.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
S zű cs
Judit biz. tag: Egyetértek polgármester úr javaslatával, mert akkor már
valóban jobban lehet tudni, hogy mennyi az ,, annyi”. Mindenképpen azt szeretném, ha
az elbírálás pozitív lenne és minél nagyobb összegű. Ha az segíti, hogy később
beszélünk róla, akkor azt javaslom, hogy fogadjuk el polgármester úr javaslatát, hogy
minél nagyobb összegben tudjuk támogatni a mentőalapítványt.
Z á b r á k Istvánné elnök: Az Esküvő kiállításon gyűjtöttek az alapítványnak,
kérdezem Farkas Károly úrtól, hogy lehet-e tudni, mennyi összegről van szó?
F a r k a s Károly Központi Orvosi Ügyelet vez.: Ha jól tudom, akkor 170.400 Ft
gyűlt össze. Nagyon jól esett, egy barátias, családias hangulatú rendezvényen vettem
részt. Ekkora támogatottságra én nem számoltam.
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány, az Országos alapítvány. A Mezőkovácsházi
mentőállomásnak is van egy alapítványa. Most alakul ki egy rendezettebb viszony a
mentőállomások alapítványa és az Országos Mentőalapítvány között, ami egy segítő
folyamatot fog elindítani, mert eddig egymás ellen gyűjtöttünk. Most úgy tűnik, hogy
egymás mellett fogunk tudni gyűjteni. Mezőkovácsháza Mentőállomása egy New Port
HT 70-es 3,5 millió Ft értékű lélegeztető géppel gazdagodott ennek az alapítványnak a
segítségével, úgy, hogy a saját pénzünk is ebben fog majd szerepelni valahol. Remélem,
hogy ez a jó kapcsolat megmarad a továbbiakban is. Mindenkit arra kérek, ha lehet
akkor a Mezőkovácsházi Mentőalapítványt támogassa, mert akkor az X összeg biztos,
hogy itt kerül majd felhasználásra. 1945 és 2010 között nem foglalkoztak velünk.
Annyira rosszul felszereltek voltunk világviszonylatban mérve, hogy a lemaradásunkat
nem tudjuk pótolni akármennyit is tesz hozzá a Kormány. Viszont annak a betegnek,
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akinek elfogyott a levegője, annak nincs több ideje, az nem tud tovább várni, ezért addig
kampányolunk, amíg az összes biztonságos mentős technikai eszközeink nincsenek meg
a mentőautóinkba ahhoz, hogy mindenkinek megfelelő ellátást tudjunk biztosítani.
Elindítottunk egy kampányt ,,lélegezni jó” és ebben kérünk támogató segítséget
mindenkitől.
S z ű c s Judit biz. tag: Részt vettem én is az Esküvő kiállításon és örömmel hallottam
Farkas Károly úrnak a beszédét, amit ott elmondott az Alapítvánnyal valamint a
támogatási iránti kérelemmel kapcsolatosan, nagyon megható volt. Ez a gép már
beszerzésre került, mivel megvásárolta az Országos Mentőszolgálat Alapítványa,
nekünk most attól függetlenül, hogy van a helyi mentőalapítvány most becsületből
támogatni illik a lélegeztető gép miatt az Országos Mentőalapítványt. Ha még ezen felül
lenne még kiosztható pénzünk, akkor azt megtehetjük a helyi mentő alapítványnak is.
F a r k a s Károly Központi Orvosi Ügyelet vez.: Javaslom, hogy minden pénzt
,,nekünk” és be fogok számolni arról, hogy hogyan tudtunk megállapodni az Országos
Mentőalapítvánnyal és a saját bevételeinknek hány %-ból támogattuk vissza őket.
A következő egy Lucas 2. típusú mellkas kompressziót végző eszköz, amely 4,5 millió
Ft-ba kerül. Minden ennyibe kerül, és három mentő autónk van. A szakmai
elvárásoknak megfelelő felszereltség, gyógyszerek, minden megtalálható az autón,
ezeket a folyamatokat, amelyeket eszközökkel próbálunk le helyettesíteni, eddig ezt
manuálisan végeztük és az nem megfelelő. Azt tudjuk, hogy gépekkel ezt sokkal
biztonságosabban lehet végezni és ezek a gépek nagyon csodálatos dolgok.
Z á b r á k Istvánné elnök: Javaslom, hogy ezt az előterjesztést vegyük le napirendről,
és az októberi ülésre kerüljön vissza.
Kérem, aki egyetért az előterjesztés napirendről levételével, azzal, hogy az októberi
ülésre kerüljön vissza, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele
41/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány anyagi
támogatása tárgyában készült előterjesztést javasolja a
Képviselő-testületnek napirendjéről levenni, azzal, hogy
az októberi soros ülésre kerüljön vissza ez az előterjesztés.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány
kérelme (Kt. 15. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Úgy gondolom, hogy ezt az előterjesztést is az előző
előterjesztés szerint kellene megszavazni.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés vegyük le napirendről
és kerüljön vissza az októberi soros ülésre, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele
42/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Viharsarki
Koraszülöttmentő
Alapítvány
kérelme
tárgyában készült előterjesztést javasolja a Képviselőtestületnek napirendjéről levenni, azzal, hogy az októberi
soros ülésre kerüljön vissza ez az előterjesztés.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013.
(XII.17.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
(Kt. 16. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Ami újként szerepel az, hogy a bölcsődei személyi térítési
díj csak azokra vonatkozik, akik nem fizetnek étkezést.
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 – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Vendégétkezők és kedvezményes étkezők térítési díjának megállapítására
javaslat
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43/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Napközi Konyhán étkező vendégétkezők és
kedvezményes étkezők térítési díját 2017. május 01.
napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
Kedvezményes (önkormányzat és intézményei valamint a
településen közfeladatot ellátó dolgozók) étkeztetést
igénybevevők:
260,- Ft/adag nyersanyag költség + 70 % rezsi költség =
440,- Ft/adag + áfa
Leves nélküli étkezésnél: 210,- Ft/adag nyersanyag
költség + 70% rezsi +áfa= 355,- Ft/adag + áfa
Vendégétkezők:
260,- Ft /adag nyersanyag költség + 80% rezsi költség =
470,- Ft/adag + áfa
Leves nélküli étkezésnél 210,- Ft/adag nyersanyag költség
+ 80% rezsi +áfa= 380,- Ft/adag+áfa
Határidő: értelemszerűen
Felelős. Varga Gusztáv polgármester
Kovalik Angéla intézményvezető HSZK”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII.17.) sz. önkormányzati
rendelet módosítására javaslat
44/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz.
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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 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Gazdálkodási egységek átszervezése (Kt. 18.
sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Egy pénztáros és egy vagyongazda álláshely kerül
megszűnésre.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Gazdálkodási egységek átszervezésére javaslat
45/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gazdálkodásának átszervezéséről dönt. A döntés
értelmében a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központ Gazdasági Irodája 2017. június 30. nappal
megszűnik, és beolvad a Mezőkovácsházi Polgármesteri
Hivatal Költségvetési Irodájába.
A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, a Négy
Évszak Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mezőkovácsházi
Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait 2017. július 01től a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal látja el. A
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft., és a
Mezőkovácsházi Kalocsa Róza Nonprofit Kft. könyvelési
feladatait 2017. július 01-től a Mezőkovácsházi
Polgármesteri Hivatal látja el.
A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
gazdálkodása önállóan működő és gazdálkodó
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költségvetési szervről önállóan működő költségvetési
szervvé válik.
Az Intézmények Alapító Okiratának módosításáról
készüljön előterjesztés legkésőbb 2017. június 15-ig.
Az intézmények gazdálkodási feladatai ellátásáról szóló
megállapodásokról készüljön előterjesztés a júniusi soros
ülésre.
Határidő 2017. június 30.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 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 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: 1 fő pénztáros álláshely megszüntetésére javaslat
46/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
az
átszervezéshez
kapcsolódóan
a
Mezőkovácsházi
Humán
Szolgáltató
Központ
állományában 2017. június 01-től 0,25 fő könyvelő
álláshely növekedést engedélyez. 2017. június 30-ával 1
fő pénztáros álláshelyet megszűntet, és Megbízza a
Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy a
gazdasági
szervezet
átszervezésével
kapcsolatos
munkáltatói feladatokat bonyolítsa le.
Határidő: 2017. március 31.
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 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A vagyonrendelet módosítása (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 rendelet-tervezettel, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: A vagyonrendelet elfogadására javaslat
47/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendeletet az
előterjesztés melléklete szerint javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Javadalmazási Szabályzat elfogadása (Kt. 21.
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 – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: A Javadalmazási Szabályzat elfogadására javaslat
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48/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat Javadalmazási Szabályzatát a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Utasítja a Településgazdálkodási Kft. és a Kalocsa Róza
Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2009. évi CXXII. törvény 5 § (3)
bekezdése értelmében a Javadalmazási Szabályzat
cégiratok közötti elhelyezéséről az elfogadást követő 30
napon belül gondoskodjon.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
ügyvezetők”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Képviselő-testület munkaterv módosítása (Kt. 22.
sz. előterjesztése)
Zábrák

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 – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Képviselő-testület munkaterv módosítására javaslat
49/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
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,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi munkatervét az alábbiak szerint
módosítja:
Az áprilisi soros ülése időpontját 2017. április 20.
napjáról 2017. április 27. napjára módosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottsága
elnökének tiszteletdíj megállapítása (Kt. 23. sz.
előterjesztése)
Zábrák

Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s Judit biz. tag: Javasolnám, hogy minden esetben, amikor a Kalocsa Róza
Kft-vel kapcsolatos előterjesztés van, Ádám Andrásné mint a Felügyelő Bizottság
elnöke legyen meghívva az ülésekre. Ha nem is tud eljönni, de legalább Kalocsa Róza
Kft-t érintő előterjesztésekről értesüljön.
Tegnapi nap folyamán beszéltem Ádám Andrásnéval, semmiképpen nem szeretne
különbséget a három Felügyelő Bizottsági tag javadalmazásával kapcsolatban.
Amennyiben ezen nem áll módunkban változtatni, ő nagy valószínűséggel nem fogja
elfogadni. Javaslom, hogy amennyiben lehetséges a Felügyelő Bizottság elnökének
10.000 Ft-ot, a tagok számára 5.000 Ft-ot állapítson meg nettó összegben.
Z á b r á k Istvánné elnök: Polgármester úr szlogenje, hogy plusz munkáért, plusz
pénz jár. Korábban le akartam mondani, mert nem értettem azzal egyet, hogy a strandot
hozzá tettük a Kalocsa Róza Kft-hez. De javaslatom az volt, hogy a Felügyelő Bizottság
elnöke illetve a tagok is kapjanak tiszteletdíjat.
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Ádám Andrásné FEB elnök tiszteletdíjának megállapítására javaslat
50/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
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határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadni:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Ádám Andrásné, a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő
Bizottsága elnöke részére 2017. január 1. napjától nettó
10.000 Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg.
A tiszteletdíj és járulékai fedezetére összesen 220.500 Ft
összegű átadott pénzeszközt biztosít a Kalocsa Róza Kft.
részére az általános célú tartalék terhére.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Z á b r á k Istvánné elnök: Az új határozati javaslat pedig a következő lenne, hogy a
Felügyelő Bizottság másik két tagjának nettó 5.000 Ft-ot biztosítunk 2017. január 1-től.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai részére tiszteletdíj
megállapítására javaslat
51/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kalocsa Róza
Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai részére 2017. január 1.
napjától nettó 5.000 Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít
meg.
A tiszteletdíj és járulékai fedezetére összesen 220.500 Ft
összegű átadott pénzeszközt biztosít a Kalocsa Róza Kft.
részére az általános célú tartalék terhére.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2016. évi Városi Idősek Napja, Városi
Gyermek Karácsony, Újszülöttek köszöntése
elszámolása (Biz. 1. sz. előterjesztése)
Zábrák

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 – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Városi Idősek Napja és a Városi Gyermek Karácsony, újszülöttek köszöntése
rendezvényekről szóló 2016. évi beszámoló elfogadása
52/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
2016. évi Városi Idősek Napja és a Városi Gyermek
Karácsony, újszülöttek köszöntése rendezvényekről szóló
beszámolót tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2017. évi rendezvénynaptár és a kiemelt
rendezvények program tervezete (Biz. 2. sz.
előterjesztése)
Zábrák

Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: 2017. évi Rendezvénynaptárról szóló tájékoztatás tudomásul vétele
53/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
2017. évi Rendezvénynaptárról szóló tájékoztatást
tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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Z á b r á k
Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e javaslat valakinek a 2. sz.
határozati javaslathoz?
Mivel nem volt, így javaslatot nem tudunk megfogalmazni.
Kérem, aki egyetért ebben a formában a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: 2017. évi kiemelt rendezvények programtervezetének elfogadása
54/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
2017. évi kiemelt rendezvények programtervezetét a
melléklet szerint elfogadja, egy javaslattal nem kíván élni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Z á b r á k
Istvánné elnök: Érkezett egy új előterjesztés, mely ,, az óvodai
körzethatárok” tárgyában született. Javaslom, hogy vegyük fel ezt a szóbeli
előterjesztést napirendre.
Kérem, aki egyetért az előterjesztés napirendre vételével, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele
55/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága ,,
az óvodai körzethatárok” tárgyában készült 1. sz. szóbeli
előterjesztést napirendjére vette.

Z á b r á k
Istvánné elnök: Átadom a szót Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezetőnek.
Szedlacsekné
Farsang Margit intézményvezető: Az óvodai beíratásokra
minden év április 20-tól május 20-ig van lehetőség. A fenntartó a beíratások előtt 1
hónappal köteles közzé tenni a honlapján illetve az óvodai beíratáshoz szükséges az
óvodai körzethatároknak a meghatározása. Ebben az előterjesztésben az óvodai
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körzethatárokról van szó. A pályázat kapcsán részletesen ki volt dolgozva a 4 feladatellátási helynek a körzethatárai, de a pályázat miatt ezeket a körzethatárokat már
évekkel ezelőtt eltöröltük. Így egységesen Mezőkovácsháza teljes közigazgatási
területére vonatkozik az óvodai felvétel határ éppen ezért, hogy az 1. sz. óvodát fel
tudjuk tölteni.
Zábrák

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 – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Óvodai körzethatár elfogadására javaslat
56/2017. (III. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017/2018. nevelési évben a fenntartásában
működő Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda felvételi
körzetét az alábbiak szerint határozza meg:
Az óvoda felvételi körzete Mezőkovácsháza város
közigazgatási területére terjed ki.
Határidő: közzétételre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv elnök”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. március 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések
Z á b r á k Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a
bizottság nyílt ülésének napirendjén nem szerepel és bejelentés sem érkezett a nyílt
ülést 14 óra 17 perckor bezárom.
K.m.f.
Zábrák Istvánné
elnök

Szűcs Judit
jkv. hitelesítő

