Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; / : 68 / 381 – 656;
5/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi,
Kulturális és Szociális Bizottságának 2017. május 22-én 13 órai kezdettel
tartott soros, nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza
földszinti tanácskozóterme

Jelen vannak: Zábrák Istvánné
Szűcs Judit
Hajdú Dezső

elnök
bizottsági tagok

Távolmaradását nem jelezte:
Dr. Fritz Izabella
Havancsák Piroska

bizottsági tagok

Jelen volt még: Varga Gusztáv polgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Nagy Lajos rendőr alezredes, rendőrkapitány
Dr. Spiák Ibolya Vis Medica Kft. ügyvezetője
Kovács Péter Polgárőr Egyesület elnöke
Ádám András FEB elnök
Vojtosovics Ildikó Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetője
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez.
Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője
Z á b r á k
Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és
Szociális Bizottság megjelent tagjait, Varga Gusztáv polgármester urat, Dr. Szilbereisz
Edit jegyző asszonyt, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, valamint a meghívott
vendégeket.
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A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Dr. Fritz
Izabella bizottsági tag valamint Havancsák Piroska bizottsági tag távolmaradásukat nem
jelezték.
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Zábrák
Istvánné elnök: Az ülés előtt kiosztásra került egy szóbeli előterjesztés,
mely az ,, Óvoda Alapító Okirat módosítása” tárgyában készült.
Javaslom felvenni a napirendi pontok közé.
Kérem, aki egyetért a szóbeli 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
91/2017. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az ,, Óvoda Alapító Okirat módosítása” tárgyában készült
szóbeli előterjesztést napirendjére 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 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása
92/2017. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. május 22-i
soros, ülésének napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el:
1./

Rendőrkapitányság
beszámolója
és
tájékoztatója (Kt. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

a

polgárőrség

2./

Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott önkormányzati
feladatok ellátásáról (Kt. 4. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
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3./

Az óvodában 2017/2018-as nevelési évben indítható
csoportok számának meghatározása (Kt. 5. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

4./

Vis Medica Kft. egészségügyi ellátási szerződés módosítása
(Kt. 6. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

5./

KWX-338 Suzuki gépjármű használati szerződése (Kt. 7. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos

6./

Az Orosházi Kórház anyagi támogatása (Kt. 10. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó

7./

Óvoda Alapító Okirat módosítása (Kt. szóbeli 1. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

8./

Bejelentések

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Rendőrkapitányság beszámolója és a polgárőrség
tájékoztatója (Kt. 2. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Nagy Lajos rendőrkapitány úrtól illetve Kovács Péter
Polgárőr Egyesület elnökétől kérdezem, hogy kívánnak-e hozzászólni az
előterjesztéshez?
N a g y
Lajos rendőrkapitány: Nem, de ha van bárkinek kérdése arra szívesen
válaszolok.
K o v á c s Péter Polgár Egyesület elnöke: Tavaly volt egy kellemetlen eset, mely
ügyben azóta született egy határozat, mely arról szólt, hogy az illető kapott 1 év próba
elbocsátást, ez január 30-án érvénybe lépett, azóta nem foglalkozik azzal, hogy a
végzésben foglaltaknak eleget tegyen. Ismételten írogat a facebookra, ezt valahogy le
kellene állítani polgármester úrnak, mert gondok lesznek belőle. Mert így ezzel a
Polgárőrségnek is megsérti a jó hírnevét.
A beszámolóhoz nem kívánok kiegészítést tenni, de ha bármi kérdés van, arra szívesen
válaszolok.
Z á b r á k
Istvánné elnök: Aki nem tudná, egy állampolgár a facebookon
dehonesztáló megjegyzéseket tett a Polgárőrségre, alaptalan vádakat. A Polgárőrség
elnöke megegyezett volna vele, hogy fejezze be és ezt a dolgot felejtsék el, de a
Békéscsabai vezetőség azt mondta, hogy nem, mert nyílt fórumon sértette a helyi
Polgárőrséget. Ez bíróság elé került, megnyerték a pert, erről beszélt az imént a
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Polgárőr Egyesület elnöke. Most ismételten elkezdte az állampolgár azt, amit korábban
is.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit biz. tag: Elismerésemet fejezem ki mind a két szervezetnek a kiváló
munkájáért. Olvastam, hogy nagyszámú a felderített bűncselekményeknek az aránya.
Ebből kifolyólag azt is tudjuk, hogy nagy számban ülnek olyan intézményben a
bűnelkövetők, hogy biztonságban érzi magát a városlakó.
Olvastam a Békés Megyei Hírlapnak az oldalán, egy 18 éves fiatalkorú drogterjesztő
dílerről, miszerint elfogták, melyről videó is közzé lett téve. Igaz-e az a hír, hogy már a
városban, magunk között ,,üdvözölhetjük”, mert, állítólag nem lett ebből az ügyből
semmi?
Délelőtt rendkívüli Képviselő-testületi ülésen felmerült a Megyei Polgárőr Nap. Ezzel
kapcsolatban lehet-e tudni valami konkrétumot?
Csepreghy Elemér alpolgármester úr mondta Sütő Lajos képviselő úr kérdésére, hogy
hamarosan lesz a III. Motoros találkozó. A motoros egyesületnek a vezetője megkereste
e már a rendőrséget illetve a polgárőrséget a helyszín biztosításával kapcsolatban?
N a g y
Lajos rendőrkapitány: A 18 éves dílerrel kapcsolatosan válaszolva, még
őrizetbe vétel mellett folyik az eljárás. Annak a megállapítása, hogy mekkora az a
mennyiség, szakértőnél van. De egyértelműen terjesztő magatartásról van szó, ezt nem
lehet megúszni egy egyszerű eltérítéssel. Valóban a mennyiségre és egyébre való
tekintettel a Magyarbánhegyesi illetőt kiengedték. Tehát folyik az eljárás, csak nem
őrizetbe vétel mellett, hanem szabadlábon védekezhet az elkövető.
A Motoros találkozóra válaszolva, a mostani törvények alapján a családi, sport,
kulturális rendezvényekhez nem kell rendőrségi engedély, csak azokhoz a
demonstrációkhoz, mikor a közterületet úgy foglalja el valaki, hogy valamilyen
szándékot szeretne kifejezni és van ellenérdek. Ebben az esetben van a Rendőrségnek
feladata. Egyébként minden más rendezvénynek a rendezését azt egy rendező
bizottságnak kell rendezni. A katasztrófavédelemhez kell a biztonsági tervet benyújtani.
A Vadásznapon az ideiglenes lőtér kialakítása miatt kellett a rendőrségnek a segítsége,
hogy az megfelelő biztonsági távolságban legyen. Ami ilyen rendezvényekre szükséges,
az egészségügyi biztosítás, ezt a Mentőkkel vagy olyan személyekkel kell megbeszélni,
aki ebben járatos. A rendőrségnél, mint most a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba maratonon
egy megfelelő jelenléttel, szolgálattal folyamatosan jelen vagyunk. Mezőkovácsházán,
Battonyán, Medgyesegyházán az útvonalon végig megvolt a szolgálat, de magának a
rendezvény rendezésében nem veszünk részt.
A Polgárőr Nap is önálló egyesület Mezőkovácsházára nagyobb feladat hárul, de a
Megyei Polgárőr vezetők rendezik illetve a biztosításban is részt vesznek.
Z á b r á k Istvánné elnök: Köszönjük szépen.
K o v á cs
Péter Polgárőr Egyesület elnöke: Péntek este már elkezdődik az
építkezéssel. Szombaton 8 órától regisztráció, az ünnepség az információim szerint
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9.30-kor fog kezdődni. Valamint ezt követi a különböző díjaknak az átadása. Ugyanis
meghívásra kerül a környék összes polgármestere, ahol Polgárőrség működik. 12-15
óráig zenés műsor, mint például a Dombegyházi citera zenekar, a Hunyadi János
Gimnázium Duma Színháza. Előtte még reggel az Általános iskola mazsorett csoportja
valamint a fúvós zenekara lép színpadra. A műsornak a szervezése inkább a Művelődési
Házra hárul. Ha jól tudom az ügyvezető asszony el is vállalta ennek a rendezvénynek a
levezetését. A strandon megrendezésre kerülne strandröplabda, foci valamint
úszóvetélkedő. 15 óra után a támogatói tombola kerülne sorra, majd ezt követően zárul
a rendezvény. A Humán Szolgáltató Központ végzi az étkeztetést, valamint a büfé
üzemeltetését. Amit szerettem volna, de még nem biztos, hogy a Hagyományok
Nyomában Egyesület kürtös kalácsot süssön, de arról tájékoztattak, hogy kijönnek
szívesen, de nekik fizetni kell 30.000 Ft-ot.
Erre a napra Kálmán András készített egy pályázatot, melyen nyertünk 666.667 Ft-ot,
ebből 538.000 Ft az étkeztetés a többi pedig reklám stb.
A várt létszám körülbelül 950 fő. Nem kell Mentőszolgálat, de Farkas Károly a
Mezőkovácsházi Orvosi Ügyelet vezetője elvállalta, hogy valakivel mozgóőri
szolgálatot fognak végezni társadalmi munkában.
A Településgazdálkodási Kft-től fogunk segítséget kapni, ilyen például a pakolás is.
Kértem, hogy a párakapuk is kerüljenek kihelyezésre.
A Megyei vezetőség felvetette, hogy a főzőverseny oldalt legyen.
Z á b r á k Istvánné elnök: Köszönjük szépen.
Ismerteti az 1. sz. határozati javaslatot.
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: Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadására javaslat
93/2017. (V. 22.) 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 Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság 2016. évi
közbiztonság helyzetéről készített beszámolóját elfogadja.
A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a
rendőrkapitányság
munkatársainak
a
beszámolási
végzett
tevékenységéért.
időszakban
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Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. május 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Z á b r á k Istvánné elnök: Ismerteti a 2. sz. határozati javaslatot.
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: Polgárőrség tájékoztatójának elfogadására javaslat
94/2017. (V. 22.) 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 Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület Közhasznú
Szervezet 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját
megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a
lakosság érdekében kifejtett munkájáért.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésen.
Határidő: 2017. május 25.
Felelős: Zábrák Istvánné
elnök
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott
önkormányzati feladatok ellátásáról (Kt. 4. sz.
előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
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Á d á m Andrásné FEB elnök: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a beszámolót.
Néhány észrevételt tettünk, amelyeket sajnálattal láttam, hogy nem kerültek javításra a
mostani beszámolóban is. ugyanabban a formában vannak, mint a Felügyelő Bizottsági
ülésen. Megfogalmaztunk néhány javaslatot, ilyen a csoportok száma illetve a csoportok
létszáma. Remélhetőleg ebben az évben történik valami pozitív változás. Majd
javasoltunk az ifjúság számára szerveződő programokat, amelyet tartalmazott egyébként
is a munkaterv. Hasonlóképpen néhány javaslatunk volt a programok illetve a
különböző szolgáltatások propagálására vonatkozóan. Reméljük, hogy mindezekből
valami megvalósul ebben az évben és a következő éves beszámolóban már erről
olvashatunk. Három igen szavazattal elfogadtuk a beszámolót és javasoljuk elfogadásra
a Képviselő-testületnek.
S z ű c s
Judit biz. tag: Az elmúlt évekhez képest a legjobb és a legjobban
összeszedett beszámolót olvastam. Nekem nagyon tetszik a sok színes kép, amely
tarkítja ezt a beszámolót. Sokkal részletesebb és sokkal konkrétabb, mint ami eddig
volt. Viszont Ádám Andrásné FEB elnökhöz csatlakozva, azok a változások, amelyet
már 2,5 éve a Felügyelő Bizottság szorgalmaz, az nem minden esetben fogalmazódott
meg.
A beszámolóban lehetett olvasni, hogy a sakk szakkör, mióta Kovalcsikné Borombós
Edit nem dolgozik a Mezőkovácsházi Általános Iskolában azóta Zubán Annamária
vezetésével az iskolában kerül megtartásra. Kérdezem, hogy mi lesz a gyermek sakk
szakkörnek a sorsa? Mert ha az iskolában valósul meg, akkor nem-e kell a Kalocsa
Róza Kft-nek kivezetni a tervéből. Ha van rá lehetőség, akkor a nyuszi illetve a mikulás
kupa megvalósul-e az elkövetkezendőkben?
A beszámolóban leírásra került, hogy zenés esteket szerveznek, főként a Nyugdíjas
Klubok. A szilveszteri zenés estről hallottam, hogy rettenetes hideg volt, illetve az
Esküvő kiállításon is. A fűtő és karbantartó probléma nagyon fontos lenne, hogy
megoldásra kerüljön, mert nincs rendes karbantartó. Ha ilyen nagy rendezvényeket
szervez a Művelődési Ház, akkor nem lenne-e elvárható, hogy fűtés legyen.
Láttam, hogy gyermek tábort szervezett a Művelődési Ház, de a tavalyi évben pályázat
hiányában nem valósult meg. Úgy hallottam, hogy az idén szerveznek. Lehet-e azt
tudni, hogy milyen jellegű lesz, hol lesz, hány főnek hirdetik? Én úgy tudom, hogy a
Könyvtár tábora már meg is telt.
Az ,,Itthon vagy Magyarország Szeretlek” kapcsán már korábban Kálmán András
képviselő megfogalmazta, hogy szükség van-e erre egyáltalán, esetleg, hogy lehetne ezt
úgy megcsinálni, hogy nagyobb legyen a létszám. Láttam, hogy nagyon kevés volt a
résztvevő.
Nagyon sokat dolgozik a Művelődési Ház is az EFI-nek. Az EFI rendezvényeinek a
plakátját a Művelődési Ház dolgozói, vagy önkéntesei szokták terjeszteni a városban.
Meg szeretném ismételten kérni a Művelődési Ház vezetőjét, hogy kérje meg a
kollegáit, hogy ne a fára tűzzék ki a plakátokat. Ezt már többen és többször
megfogalmaztuk, hogy legyünk környezettudatosak.
A felnőtt sakk szakkör kapcsán, ha valakinek a lakásán működik az Klub foglalkozás-e?
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Rendkívüli büszke vagyok arra, hogy ilyen kiváló foltvarró szakkör működik a
városban. Nagyon örülök neki, hogy a mütyür szakkör is újra életre kelt. Itt szeretnék
gratulálni Dunainé Pszota Máriának az Országos I. helyezésért.
A Színházzal kapcsolatban magam is sajnálom, hogy érdeklődés hiányában nem lehetett
megvalósítani az előadásokat. Ugyanis nagyon nagy szükség lenne egy ilyen kulturális
rendezvényre.
Az egész beszámolóban látszik, hogy túlnyomó részben más intézmények
programjainak ad helyet a Művelődési Központ. Azt olvastam egy tervezetben, hogy
Nagy Márta festőnek is lesz egy helyi kiállítása. Ez ügyben történt-e már megbeszélés
Nagy Mártával, ugyanis az egész nyara úgy tudom zsúfolt.
A beszámolóból kitűnik, hogy nagyon sokat van említve az ünnepek, ünnepélyek
kapcsán a Csanád Vezér Általános Iskola illetve a Hunyadi János Gimnázium, mint az
ünnepek rendszeres résztvevői. Szeretném kérni, hogy alkalomadtán a Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde is kerüljön megemlítésre, ha beszámoló készül, az Újszülöttek
köszöntése, és az Adventi gyertyagyújtás egyik alkalma mindig az Óvodáé.
Furcsa volt számomra, hogy az ünnepi beszédek megtartására te szoktad felkérni az
illetékeseket, engem mindig a Polgármester úr kér fel.
A Mezőkovácsházi Napoknál illetve a Szupermaratonnál is úgy lenne megfelelő, ha a
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde is megemlítésre kerülne.
Nagyon szuper volt a Fürdőfesztivál, változatos, minden igényt kielégítő programokkal.
Személyesen sajnálom, hogy az, aki ennek a programnak a dandárját megvalósította,
megszervezte már nem dolgozik a Művelődési Központban.
Illő lett volna a Mezőkovácsházi Napok megszervezésénél megemlíteni a Széchenyi
Zsigmond Vadásztársaságot. Ha az egyik oldalon megemlítünk egy bizonyos réteget,
akkor az illetlenség, ha a fő szervezőket pedig kihagyjuk.
Amikor az együttműködő partnerek a végén felsorolásra kerülnek, akkor szintén azt
gondolom, hogy fontos lenne azoknak az intézményeknek a nevét ismerni és tudni,
akikkel együttműködünk. Tudomásom szerint a Mezőkovácsháza Jövőjéért Alapítvány
már nem létezik.
Állagmegóvás, felújítással egyetértek, nagyon fontosnak tartom. Nem tudom, hogy
milyen megoldás lehetne az, hogy fűtő, karbantartó és hang technikus legyen a
Művelődési Házban.
A beszámolóban a kulturális közfoglalkoztatottaknál 3 fő szerepelt, de a másik oldalon
már 4 fő. Az összegzésben olvastam, hogy 2017. évben terveztek pályázatokat
benyújtani. Kérdezem, hogy milyen pályázatok kerültek eddig benyújtásra?
J a n k ó
Erzsébet ügyvezető: Először a Felügyelő Bizottság elnökének a
mondandójára válaszolnék. Amit megbeszéltünk Felügyelő Bizottsági ülésen azt
megvalósítottam, tehát átjavítottam a beszámolómat, úgy ahogyan a Felügyelő
Bizottság kérte. Nem tudom, hogy miért a régi került nyomtatásra, ezzel most
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szembesültem igazából. Amit csütörtökön javítottam át is küldtem e-mailen, de újból át
fogom a javítottat küldeni.
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Nem kaptam meg az e-mailt.
Jankó

Erzsébet ügyvezető: Itt valamilyen tévedés történt úgy gondolom.

Szűcs Judit képviselő asszony annyi kérdést feltett, lehet, hogy néhányra nem fogok
tudni válaszolni, mert nem fogok rá emlékezni.
A sakk szakkör 2016. évben fél évig működött és fél évig nem működött. Azt
gondolom, hogy ha én megkeresem az Általános Iskola igazgatóját lehet, hogy
ugyanebben a formában fog működni, mint eddig. De azt gondolom, hogy azt is
szerepeltetni kell a beszámolóban.
Azt gondolom, hogy a Kalocsa Róza Művelődési Központ dolgozói mindenkivel
próbálnak együtt dolgozni. 2016. évben nem volt rá igény, hogy a Mikulás kupát Zubán
Annamáriával közösen megszervezzük. Mi találtuk ki a Mikulás illetve Nyuszi Kupát.
A Nyuszi Kupa azért került megszervezésre, mert az tavasszal van, a Mikulás Kupa
pedig Mikuláskor. Mindig Edit szervezte legnagyobb részben, az ő ismeretsége által
jöttek el az iskolások.
A zenés estékhez kapcsolódva, valóban kimaradt a Szilveszteri zenés est. Azt
Maczkainé Tóth Anna Piroska szervezte. Mi csak a termet adtuk bérbe. Ezzel
kapcsolatosan felmerült, hogy hideg van a Művelődési Központban. A Művelődési
Központban két új kazán került beszerzésre. Több hónapon keresztül invitáltuk a
gázszerelőt, aki évek óta szereli a kazánt. Sosem jött el, volt, hogy naponta többször is
hívtuk. Az egyik kazán leállt valamilyen alkatrészt kellett volna kicserélni. Amikor ez
kiderült, megkértük, hogy rendelje meg, de ezt ő nem tudta megvalósítani. De mivel
nagyon nehéz ezekhez a kazánokhoz szakembert találni, mi ragaszkodtunk hozzá. A
másik kazán is rossz lett, több probléma is felmerült és kiderült, hogy ezt is úgy lehetett
volna karbantartani, hogy az, akinek minden évben fizetünk érte, annak kétévente le
kellett volna szedni és vegyszerrel kezelnie. Ezt nem tette meg. Viszont az
ügyvezetőnek döntenie kellett arról, hogy most leállítja az egész kazánt és szétszerelteti
és több napig hideg lesz, vagy vállalja azt, hogy két hétig működik és utána leáll. Én azt
vállaltam, hogy lehet, hogy két hétig működik majd utána ismételten leáll, utána pedig
újra indítjuk. Zsiák Jánossal vettük fel a kapcsolatot, aki azt mondta, hogy nem tudja
szétszedni, nem tud időpontot mondani, hogy mikor tudja szétszedni, de nem egy-két
nap, alkatrészt kell hozzá vásárolni, ami több hét is lehet akár. Az Iskolabál előtt is ment
a fűtés, Iskolabál alatt pedig leállt a fűtés. Ez a nagy épület nagyon gyorsan ki tud hűlni,
főleg ha előtte több napon keresztül nincs fűtés. Most megtettük a megfelelő
intézkedéseket, június 1-én kell felhívni a kazánszerelőt.
A felnőtt sakk szakkör is még tavasszal a Művelődési Házban működött, ősztől Gyuszi
bácsinál sakkoznak. Bele vettem, mert még 2016. évben ott működött. Ha nem írtam
volna bele, akkor nem írok igazat.
A mütyür szakkör több mint 25 éve működik a Művelődési Központban. Úgy
gondolom, hogy nem újra éledt, hanem folyamatosan működik. Volt olyan év, hogy
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felsősöknek is tudtunk kézműves szakkört hirdetni és volt is nekik. A legtöbb évben
alsó tagozatos diákoknak működik ez a szakkör Dunainé Pszota Mária vezetésével.
Az ünnepekkel kapcsolatosan konkrétan meg lettem szólítva, hogy nem említettem meg
a Négy Évszak Óvoda és Bölcsődét, hogy ők is adnak műsort. Én a városi ünnepségre
gondoltam, nevesítve a koszorúzási ünnepségekre. A Karácsonyi beszámolóban azt
gondolom, hogy részletesen leírtam, hogy kik azok, akik nekünk segítettek.
A gyerektábor a tavalyi évben nem valósult meg, nem pályáztunk rá. Volt olyan év,
amikor 6 tábort vezényeltünk le, volt olyan, amikor 1,2-őt. Ebben az évben szeretnénk
tábort szervezni. Megvan a helyszíne is, mégpedig Mezőhegyesen az 57-es majorban
ahol egy régi iskolaépület van felújítva. Oda szerveznénk 20 főt egészségnevelő
táborba. Az EFI hozzájárulna ehhez a táborhoz, mert csak így tudjuk megvalósítani,
úgy, hogy körülbelül 10.000 Ft-ot tudjunk beszedni a gyerekektől, amit még a szülők is
ki tudnak fizetni.
Az ,, Itthon vagy Magyarország Szeretlek” kapcsán ez egy nehéz kérdés. Többször
kaptam ezzel kapcsolatosan támadást. Szerepelt a Városi Rendezvény tervben. Amikor
rendeztük, mindig a Művelődési Központ udvarán került megrendezésre. Volt olyan év,
amikor 500-an eljöttek, az első 1-2 évben pályázati forrás támogatta. Tavalyi év
folyamán viszont már nem. Azt gondoltuk, hogy hívunk egy olyan neves előadót, aki
miatt kijönnek az emberek. Helyszínnek a Reformátuskovácsházi Központot javasolták.
Ez nem biztos, hogy az én döntésem volt, vállaltam, hogy ott szervezzük meg.
Arról viszont azt gondolom, hogy nem tehetek, hogy pénteken 16.30-kor telefonál a
szervező, hogy lemondja Nótár Mary a fellépését. Itt azt gondolom, hogy nincs mit
tenni, nem jön el, mert ő úgy döntött. Az önkormányzat perelheti a szervező irodát,
véleményem szerint reménytelenül. Viszont nekem és a munkatársaimnak pénteken
16.30-kor kellett eldöntenem, hogy mi legyen helyette. Az ,, Itthon vagy Magyarország
Szeretlek” rendezvény sorozat az ország nagyon sok településén megvalósul, nagyon
sok együttest már leszerződtettek. Nekünk azok közül kellett választani, akik úgymond
megmaradtak. Úgy gondolom, hogy a lehető legjobbat tudtam választani és a pénz is
befolyásolta ezt a döntést.
Nagyon nehéz dolog, hogy hova plakátoljunk. Ebből volt egy nagyon kellemetlen
délután, amikor a fiatalok plakátoltak. Nem a Művelődési Központ programjait, hanem
az EFI munkatársának segítettek be, hogy minél többen jöjjenek el az egészségtudatos
rendezvényekre. Akkor láthatták többen, hogy a fiatalok a fára plakátolnak. Évek óta
fára plakátolnak. Évek óta lehetett volna orvosolni több hirdető tábla kihelyezését.
Ezentúl, nem fogunk a fára plakátolni. A környezet tudatossággal kapcsolatban
megkaptam már azt, hogy nem vagyok környezet tudatos, de el lehet hozzám jönni és
meg lehet nézni, ugyanis én külön gyűjtöm a papírt, a műanyagot, és rendszeresen
elviszem a szelektív hulladék gyűjtőbe.
Nagy Márta festővel még nem vettük fel a kapcsolatot, de fel fogjuk venni.
A pályázatokkal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy a tavalyi évet nagyon sok minden
befolyásolta. A vezetőnek az élete és azt gondolom, hogy ez mindenre és mindenkire
kihatott. Azért állok itt és ennyi kérdéssel szemben, mert én vagyok Jankó Erzsébet. Azt
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gondolom, hogy én már nagyon megszenvedtem a tavalyi évet, mint magánéletben,
mint munkám területén.
Ebben az évben már írtuk két EFOP-os pályázatot, ahol eszközöket szeretnénk
beszerezni. Azt is tudni kell, ha megírunk egy pályázatot, azt meg is kell valósítani
valamint a továbbiakban fenntartani. Voltak olyan pályázataink, amelyeket fent kellett
még tartani, van olyan, amit még fent is tartunk. Szeretnénk a számítógépes termünket
bővíteni, nem is bővíteni, hanem egyáltalán legyen egy olyan számítógépes terem, ami a
mai kornak megfelelő. Szeretnénk video szakkört indítani, ahol ennek a fortélyait meg
tudnák a fiatalok tanulni. Továbbá a kézműves szakkör termét is felújítanánk valamint
az előtte lévő folyosót. Erre adtunk be pályázatot. Ezt beadtuk, az eszközöket és a
bútorokat lehet megnyerni, de 5 évig kell működtetni a video szakkört, minden évben
számítógépes tanfolyamot kell szerveznünk, és működtetnünk kell továbbiakban is a
kézműves szakkört.
A ,,Mutasd magad Dél-Békés”-sel kapcsolatosan adtuk be a másik pályázatot. 2017.
évben tavasszal nem tudtuk megszervezni ezt a rendezvény sorozatot. Az idén is körbe
érdeklődtünk, úgy gondoljuk, hogy ezt a rendezvényt szüneteltetjük egy évig. Azt is
tudni kell, hogy lehet, hogy a kollegák segítenek, de ha mi nem tennénk hozzá az
anyagiakat és a mi belső munkaerőnket, akkor nem került volna megszervezésre a ,,
Mutasd magad Dél-Békés” amatőr rendezvény sorozat. A Nemzeti Kulturális Alapnak
volt egy kiírása, hogy Járási, Megyei, és Országos Művészeti rendezvényekre lehet
pályázni, viszont szeptember 1-től december 31-ig kellene megvalósítani. Egy kicsit
megreformáltuk ezt a rendezvénysorozatot, két elődöntőt terveztünk és egy gálát. A két
elődöntő Mezőhegyesen és Battonyán lenne, a gála pedig Mezőkovácsházán kerülne
megrendezésre.
Z á b r á k
Istvánné elnök: Ezeket a problémákat mi is felvetettük a Felügyelő
Bizottsági ülésen. Mi is javaslatokat tettünk újabb dolgokra, a jövő zenéje lesz, hogy mi
valósul meg.
S z ű c s Judit biz. tag: Az észrevételem nem arra szólt, hogy most már ne hirdessetek
rendezvényeket, hanem keressétek meg az intézményeket, folyamatosan tesszük ki a
rendezvények plakátjait, ami oda kerül hozzánk. Véleményem szerint minden
intézmény készséggel áll a Művelődés Ház rendelkezésére.
Nem foglalkozom azzal, hogy mi volt 2016. évben. 2017. évre írtad a beszámolóban,
hogy pályázol, erre voltam kíváncsi, hogy mire pályáztatok.
A fűtéssel kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy segítséget kellett volna kérni. Az
sem megoldás, hogy június 1-én lehet hívni a fűtés szerelőt és közben 4, 5 alkalomkor
pedig kiadtuk a termet bérbe.
Zábrák
meg.

Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza

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: Kalocsa Róza Kft. beszámolójának elfogadására javaslat
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95/2017. (V. 22.) 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 közművelődési közszolgáltatónak átadott
önkormányzati feladatok ellátásáról szóló szakmai
beszámolót megtárgyalta, megállapítja, hogy az megfelel a
közművelődési megállapodásban foglaltaknak.
A közművelődési feladatokat ellátó Kalocsa Róza
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a szervezet
dolgozóinak a városban végzett kulturális és
közművelődési munkáért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. május 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Vis Medica Kft. egészségügyi ellátási szerződés
módosítása (Kt. 6. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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: Vis Medica Kft. egészségügyi ellátási szerződés módosítás elfogadására
javaslat
96/2017. (V. 22.) 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 Mezőkovácsháza Város Önkormányzata és a Vis
Medica Kft. között fennálló egészségügyi ellátási
szerződést a melléklet szerinti tartalommal módosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. május 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: KWX-338 Suzuki gépjármű használati szerződés
módosítása (Kt. 7. 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: Ez a szerződés megküldésre került a
Tankerületi Központnak is véleményezés céljából. Jogosan a 14. pontba javasolták
beleírni, hogy ez a szerződés mikortól él. A és B variációt javasoltak. Véleményünk
szerint azt kellene még beleírni, hogy ,, a felek között a jelen kötelmi jogviszony 2017.
január 1. napjával létre jön, és azóta folyamatosan fenn áll annak tartalmi kérdései
kerülnek rögzítésre a jelen szerződés aláírásával”.
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal valamint az
elhangzott kiegészítéssel, 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: KWX-338 Suzuki gépjármű használati szerződés elfogadására javaslat
97/2017. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadni:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonát képező KWX-338 forgalmi
rendszámú Suzuki Swift gépkocsi használatának
biztosításáról dönt a Békéscsabai Tankerületi Központ
részére a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
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Mezőkovácsházi
céljából.

Tagintézményének

feladatellátása

A használati szerződés 14. pontját a következőkkel
javasolja a bizottság kiegészíteni, s azzal együtt elfogadni:
,, A felek között a jelen kötelmi jog jogviszony 2017.
január 1. napjával létrejött és azóta folyamatosan fennáll,
annak tartalmi kérdései kerülnek rögzítésre a jelen
szerződés aláírásával.”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. május 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az óvodában 2017/2018-as nevelési évben
indítható csoportok számának meghatározása
(Kt. 5. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z e d l a c s e k n é Farsang Margit intézményvezető: Jegyző asszony felé az
óvodai beíratások után több kérelemmel is fordultam, amit úgy gondoltam, hogy a mai
ülésen a bizottság illetve majd a Képviselő-testület elé fog kerülni. Az óvodai
beiratkozások után a létszámokból kitűnik, jól látszik, hogy a 4. sz. feladat ellátási
helyen nem tudunk indítani két csoportot, hanem 24 fővel az egy óvodai csoportot.
Sajnos most már nem tudunk eleget tenni a DAOP kötelezettségünknek, hogy 10 óvodai
csoporttal működtessük az óvodánkat. Ezért jutottunk arra az elhatározásra, hogy az idei
tanévtől 9 délelőtti és 7 délutáni csoporttal működtetjük az óvodánkat. Kérelmemben
megfogalmaztam jegyző asszony felé azt is, hogy a következő tanévtől a délutáni
csoportokat a 2. sz. feladat ellátási hely esetén 38-39 fő fogja igénybe venni a 3. sz.
feladat ellátási hely esetében pedig 31 fő. Mind a két helyen túllépjük a maximális
csoport létszámokat. A túllépés esetén a fenntartó engedélye szükséges ehhez, mert a
Nemzeti Köznevelési Törvény szerint a maximális csoport létszám 25 fő. Abban az
esetben 20 %-kal túlléphető, ha ezt a fenntartó engedélyezi. Ez a 20 % maximum 30 fő
lehet.
Továbbra is szeretném kérni a támogatását a Képviselő-testületnek a másik kérésemmel
kapcsolatban. A 4. sz. feladat ellátási helyen 2 óvodapedagógus és 1 dajka marad. Az
óvoda nyitva tartása 10 óra. Ha a 4. sz. feladat ellátási helynek a nyitva tartását vesszük
figyelembe, akkor 6.30-13.30-ig dolgozik a dajka, utána nincs ott, egyedül van az óvó
néni. Ígéretet kaptunk polgármester úrtól is, hogy valamilyen módon meg fogjuk tudni
oldani ezt a problémát. A jelenleg dajkaként foglalkoztatott dajka maradna továbbra is
közfoglalkoztatásban. Ugyanazért a munkáért elvárható, hogy ugyanazt a bért kapja az a
dolgozó, és nyilvánvalóan úgy követelhetem meg tőle, hogy ugyanazt elvégezze, ha
ugyanazt a bért adom neki. Az idei évben a bér megtakarítás terhére ez megoldható.
Hiszen tudjuk, hogy a bölcsődénél is spóroltunk, mert Gigacz Gertrúd helyére nem
vettünk fel, csak most május 1-vel dolgozót, hogy még a finanszírozást megkapjuk. Azt
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gondolom, hogy a kollegák a mai napig nem vettek igénybe túlórát. Mindenki azon
dolgozik, hogy spóroljunk, de azt gondolom, a feladat ellátási hely távolsága miatt sem
kivitelezhető, hogy esetleg helyettesíteni kijárjon valaki. Ugyanakkor a másik feladat
ellátási helyen helyette ki dolgozna? Túlórába fizetjük neki? 20 perc kimenni
Reformátuskovácsházára és vissza. Arra a megállapodásra jutottunk polgármester úrral,
hogy az idei évben ez a költségvetésünkből megoldható. Azért kértem a Képviselőtestületet, hogy ,,bólintson” rá arra is, hogy a 2018-as évben a költségvetésünkben ezt a
támogatást továbbra is biztosítsa, hiszen a megbízási szerződést a dolgozóval meg kell,
hogy kössem. Ebben a pillanatban, ha a 2018. évről nem szavazunk, akkor november
30-ig tudom ígérni ennek a dolgozónak, hogy foglalkoztatom közmunkában és
megbízással kiegészítem a bérét. Polgármester úr mondta, hogy várjunk bízva abban,
hogy pályázat lesz és esetleg lehet majd közfoglalkoztatottat foglalkoztatni, és a bérét
meg tudjuk abból oldani. Tudom, hogy így is nagyon szorít a költségvetés. Arra kérem a
bizottságot, hogy ha semmilyen pályázat nem adódik, akkor ezt támogassa a bizottság
illetve a Képviselő-testület.
A csoportok elosztása még nem történt meg. Olyan nem fog történni, hogy az egyik
csoportban 23 fő gyermek lesz és a másikban pedig 14 fő gyermek.
Z á b r á k Istvánné elnök: Kaptunk egy új határozati javaslatot a 2. sz. határozati
javaslat helyére. A kettő között az a különbség, ha az eredetit fogadnánk el, akkor tudna
szerződést kötni 1 nevelési évre. Ha pedig a másodikat, akkor november 30-ig tud
szerződést kötni a dajkával. Mindenki tudja, hogy ez a hölgy nagyon ügyes. Azt is
tudjuk, hogy a legmagasabb létszámú csoport a Reformátuskovácsházi lesz, mivel 1
csoporttal fog működni. A második dajkának 10 órára be kell menni, hogy segítsen
felöltöztetni télen is a kinti játékokhoz és este 5-6-ig ott kell, hogy maradjon. Ezt
beszéljük meg, hogy hogyan döntsünk.
S z ű c s
Judit biz. tag: Mind a ketten meg voltunk hívva az intézményvezető
asszonyhoz az óvodai beíratást követő kialakult helyzet átbeszélésére. Nekünk akkor az
intézményvezető vázolta ezeket a problémákat. Egyébként is beszéltünk már korábban
erről az intézményvezetővel. A mostani kiegészítéséből egyértelműnek látszik, hogy
kellene lenni egy 3. határozati javaslatnak is, amit ő kért. Esetleg ő megteheti, vagy
képviselőnek kell előterjeszteni, hogy a Képviselő-testület adjon engedélyt a túllépésre?
Mert a délutáni 30 helyett az egyik óvodában 31 a másik óvodában pedig 39 fős
csoportlétszám lesz. Ha most nem adjuk oda az 1.190.000 Ft megbízási díjat, nem tud
szerződést kötni. Azt kérném, hogy döntsünk most és majd a költségvetés tárgyalásakor
lehet, hogy már sokkal okosabbak leszünk. Tehát az eredeti 2. sz. határozati javaslatot
javasolnám elfogadásra.
Zábrák

Istvánné elnök: Teljes mértékben egyetértek.

Varga
Gusztáv polgármester: Megállapodtunk abban, hogy a megtakarításokat
igyekszünk végrehajtani nyilván azért, hogy a város költségvetési helyzete egyensúlyba
kerüljön, másrészt azért, hogy sok-sok pénznek volna helye több területen.
Ahhoz, hogy az idei évet, jól zárjuk, be kell nyújtani egy rendkívüli kormányzati
támogatás iránti igényt több mint 50 millió Ft-ra. Az nem biztos, hogy kapunk minden
évben ilyen támogatást. Azt kérem mindenkitől, hogy ne költsük előre a jövő évi
pénzeket addig, amíg nem vagyunk biztosak. Az óvodai helyzet a határozati javaslat
szerint biztosítva van, hiszen erre az évre ezt a dajkát, akivel megvannak elégedve,
alkalmazni fogjuk. A jövő évet pedig majd meglátjuk. Azt indokolja az
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intézményvezető asszony, hogy 8 óra a munkaideje egy dajkának,
Reformátuskovácsházán 10 órát kellene lenni, ezért vegyünk fel még egy dajkát. Tehát
gyakorlatilag 16 munkaórát fogunk odatenni azért, hogy a 10 órás feladatot ellássuk.
Nem mondom azt, hogy utasítsuk el, hanem gondolkozzunk rajta, hogy nem lehetne-e
másképp megvalósítani. A 2 órát kellene valamilyen módon megoldani. Lehet, hogy 4,
5, vagy 6 dajka között kellene ezt a két órát elosztani. Az én véleményem szerint ez is
egy járható út. Nagyon sokat hozzátesz a Képviselő-testület, toleráljuk azt, hogy vannak
14 fős csoportok. Most elképzelhető, hogy ha a 2. sz. óvodára pályázni fogunk, és nem
futja az összeg, akkor lehet, hogy hozzá kell tenni majd a Képviselő-testületnek több
millió Ft-ot, hogy a felújítást el tudja végezni.
Továbbá van egy paktumos pályázat, amely arról szól, hogy azokat az embereket, akik
közfoglalkoztatottak vagy munkanélküliek fel tudjuk venni úgy, hogy 6, 8, 12 hónapra a
pályázat finanszírozza a bérüket. Lehet, hogy a jövő évet meg tudjuk úgy oldani, hogy
8-at finanszíroz a pályázat és 4-et pedig az önkormányzat.
Zábrák

Istvánné elnök: A paktumos pályázat mikor fog eldőlni?

V a r g a Gusztáv polgármester: Megnyertük a pályázatot alá van írva a pályázat,
most folyik a toborzás. Mondjuk azt, hogy visszatérünk rá szeptemberben.
Z á b r á k Istvánné elnök: Ne haragudj polgármester úr, de te ezt a dolgot úgy
intézed el, mintha a Statisztikai Hivatalnál ülnél, de ez nem így működik. Az óvónőknél
van olyan, amikor mind a ketten bent vannak. Vannak átfedések, tehát nem a 2
órahosszáról van szó.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az óvónők ott vannak párhuzamosan, ott vannak
délelőtt, délután van dajka. Nem azt mondtam, hogy ne legyen dajka egy sem.
S z ű c s Judit biz. tag: Nem gondolja azt sem az óvónéni sem az intézményvezető,
hogy haragszol ránk, hanem véleményem szerint nincsen elég ismereted polgármester
úr arról, hogy egy dajkai munka milyen sokrétű. Én magam egy 14 fős csoportban
vagyok. Az én anyukám, amikor 1959-ben ide került, akkor 63 gyerekkel és egy
dajkával ment el sétálni a szárazér partjára, ahol eleve olyan veszélynek voltak kitéve a
gyermekek, hogy akár bele is eshettek volna a szárazérbe. Viszont én, amikor kezdtem a
pályámat 1987-ben rózsaszín kartonból vágtam egy papír malacot és Ultra Dézis volt a
pörzsölő, egy másik Ultra Dézisnek volt a teteje, és só liszt gyurmából hurka, kolbászt
készítettünk, mi ezzel egy hétig játszottunk. Soha semmilyen probléma nem volt. Nem
tudom, hogy nekem van-e arra lehetőségem, sok szeretettel meghívjalak polgármester
úr szerdán 24-én 13 órakor a Járási Hivatalba esetmegbeszélésre, hogy milyenek a mai
gyermekek. Olyan történetek vannak, hogy az ember csak néz, és nem érti, hogy milyen
világot élünk. Nekem nagy szükségem lenne a dajka nénire sokszor, de nem tud bejönni
a csoportba igazi dajkai munkát végezni, mert akkora a terület az óvodában. Tehát
valójában a 2 óra az nem igaz. Lehet, ha polgármester úr jobban látná ezt a munkát,
akkor nem is gondolkodna ezen. Ezt nem rosszindulatból mondom. Békéscsabán az
óvodában a dajka néni az valóban dajka néni és van konyhás és takarítónő is. Most is
kérném és a Képviselő-testületi ülésen is kérni fogom, hogy most szavazzuk meg ezt az
1.190.000 Ft-ot.
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S z e d l a c s e k n é Farsang Margit intézményvezető: Nem a személlyel van a
problémám, ott is fog maradni közmunkában ledolgozza a 8 órát. Hanem az, hogy
közmunkabérért látja el a dajkai feladatot. Ugyanazt a munkát elvégzi és ő kap 50.000
Ft-ot a másik pedig megkapja a dajkai bért. Azt is megértem, hogy küzdünk és
spórolunk, vannak határok.
D r. S z i l b e r e i s z
Edit jegyző: Sokan vannak az önkormányzat berkein belül
akár itt a hivatalban is, akik akár egy ügyintéző munkáját végzik el és még sincs
kiegészítve köztisztviselőre a közfoglalkoztatott bérük. A magasabbat próbáljuk nekik
kijárni, de a közfoglalkoztatott magasabb bért. A hivatalban egyből 3-4 embert fel is
tudnák sorolni. Lehet, hogy a következő alkalommal hozok ide én is egy kérelmet, hogy
egészítsük ki a bérüket a köztisztviselői bérre! Ezen is el kellene gondolkodni.
Z á b r á k Istvánné elnök: Azért nem egy kategóriáról beszélünk.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az informatikusok közül 2 fő közfoglalkoztatásban
van foglalkoztatva, városi ünnepségeket ők vezetik le, amikor elromlik valami a
polgármesteri hivatalban, ők javítják meg, nagyon felelősségteljes munkát végeznek. Az
óvodánál a létszámokat a jogszabály alapján próbáljuk meghatározni. Az
intézményvezető a jogszabály feletti létszámot kéri tőlünk és ebben kell majd a döntést
meghozni. Azt meg kellene nézni, hogy ír-e elő technikai létszámot a Köznevelési
Törvény. Nagyon sokat várok attól, hogy a közfoglalkoztatás helyzetében jelentős
változás fog bekövetkezni 1 éven belül. Nehéz itt a jó döntést meghozni. Azért
mondtam, azt, hogy az idei év maradjon úgy, hogy rendben legyen, és gondolkozhatunk
még őszig ezen a kérdésen.
S z ű c s Judit biz. tag: Több mindenről beszéltünk, és sok mindenkinek igaza van.
Egy valami nem került szóba, mégpedig, hogy ez egy olyan intézmény, amely négy
épületből tevődik össze. Ez a helyzet egy kieső település részen, önálló épületben
alakult ki.
Z á b r á k
szavazza meg.

Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal,

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 óvodában 2017/2018-as nevelési évben indítható csoportok számának
meghatározására javaslat
98/2017. (V. 22.) 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 Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsődében a 2017-2018-as nevelési évben indítható
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óvodai csoportok számát 9 délelőtti és 7 délutáni
csoportban határozza meg.
A döntés Alapító Okirat módosítást nem igényel.
Határidő: az intézmény értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. május 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Z á b r á k
szavazza meg.

Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal,

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Óvoda dajka munkakör fedezetének meghatározása
99/2017. (V. 22.) 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 Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde költségvetésében keletkezett 350 eFt
bérmegtakarítás dajka feladatok ellátására történő
felhasználásához megbízási díj és munkaadói járulék
kifizetéséhez hozzájárul.
Dajka feladatok ellátására a 2018. költségvetési évben
munkaadói járulékokkal együtt 1.190 eFt megbízási díj
tervezhető.
Felhatalmazza az intézményvezetőt
munkáltatói intézkedések megtételére.

a

szükséges

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
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Határidő: 2017. május 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Zábrák

Istvánné elnök: Lenne egy 3. sz. határozati javaslat is.

Kérem, aki egyetért azzal, hogy a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
maximális óvodai csoport létszáma 20 %-kal átléphető legyen, 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 maximális csoportlétszámtól eltérés engedélyezésére javaslat
100/2017. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy döntsön arról,
hogy a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
maximális óvodai csoportlétszáma 20 %-kal átléphető
legyen.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. május 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Óvoda Alapító Okiratának módosítása (Kt.
szóbeli 1. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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: Óvoda Alapító Okiratának módosítása
101/2017. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
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az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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. május 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Orosházi Kórház anyagi támogatása (Kt. 10.
sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Korábban arról döntöttünk, hogy mindenféle kérelmet az
októberi Képviselő-testületi ülésig elhalasztunk.
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: Orosházi Kórház támogatása az októberi soros ülésére kerüljön előterjesztésre
102/2017. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kéri, hogy bizottsági kezdeményezésre az
Orosházi Kórház támogatása tárgyában a Képviselőtestület októberi soros ülésére készüljön előterjesztés.
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. május 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
VIII. 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 35 perckor bezárom, és zárt üléssel folytatjuk munkánkat.

K.m.f

Zábrák Istvánné
elnök

Szűcs Judit
jkv. hitelesítő

