Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; / : 68 / 381 – 656;
7/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi,
Kulturális és Szociális Bizottságának 2017. június 19-én 13 órai kezdettel
tartott soros, nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza
földszinti tanácskozóterme

Jelen vannak: Havancsák Piroska
Szűcs Judit
Hajdú Dezső

elnök-helyettes
bizottsági tagok

Távolmaradását bejelentette:
Zábrák Istvánné

elnök

Távolmaradását nem jelezte:
Dr. Fritz Izabella

bizottsági tag

Jelen volt még: Varga Gusztáv polgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez.
Nagyné Csiffáry Anna gazdaságvezető
Zatykó Attila költségvetési ügyintéző
Albertus László Könyvtár igazgató
H a v a n c s á k
Piroska elnök-helyettes: 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. Zábrák
Istvánné elnök távolmaradását bejelentette, illetve Dr. Fritz Izabella bizottsági tag nem
jelezte távolmaradását.
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.
H a v a n c s á k Piroska elnök-helyettes: A meghívóban szereplő 9-es napirendi
pontban szereplő előterjesztés nem készült el, így e nélkül tárgyaljuk a napirendi
pontokat.
Javaslom ezzel a módosítással a 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
110/2017. (VI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. június 19-i
soros, ülésének napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el:
1./

Munkaterv módosítása (Biz. 0. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

2./

Munkaterv módosítása (Kt. 0. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

3./

Beszámoló a polgármester, a bizottságok átruházott
hatásköreinek gyakorlásáról, a társulásokban végzett
tevékenységről, a tanácsnoki tevékenységről (Kt. 2. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző, Ágostonné
Dohányos Ivett költségvetési irodavezető, Sóki Zoltán
műszaki irodavezető

4./

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár tevékenységéről szóló
beszámoló (Kt. 3. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

5./

A vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata (Kt. 6. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Zábrákné Nyári Edit főtanácsos, Szitás Zoltán
vezető tanácsos

6./

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjének beszámolója (Kt. 8. sz. előterjesztése)
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Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
7./

A 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.28.) sz.
önkormányzati rendelet módosítása (Kt. 9. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési
irodavezető

8./

A vagyonrendelet módosítása (Kt. 10. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Zábrákné Nyári Edit főtanácsos

9.)

Mezőkovácsháza és Térség Önkormányzati
megszüntetése (Kt. 16. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

10.)

Városi Gyermeknap, Mozdulj Kovácsháza! kiemelt
rendezvény elszámolása (Biz. 1. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

Társulás

11.) Bejelentések
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Munkaterv módosítása (Biz. 0 sz. előterjesztése)
H a v a n c s á k
határozati javaslatot.

Piroska elnök-helyettes: Ismerteti az előterjesztést illetve a

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: Munkaterv módosítása
111/2017. (VI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Ügyrendi,
Kulturális és Szociális Bizottsága a 2017. évi munkatervét
az alábbiak szerint módosítja:
A júniusi soros ülés napirendjéről a „A Mezőkovácsházi
Négy
Évszak
Óvoda
és
Bölcsőde
óvoda
intézményegységének
törvényességi
ellenőrzése”
napirendi pontot törli, azzal, hogy azt a szeptemberi soros
ülésen tárgyalja.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.
28.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
(Kt. 9. sz. előterjesztése)
Havancsák

Piroska elnök-helyettes: Ismerteti az előterjesztést.

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: 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelet
módosítására javaslat
112/2017. (VI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.
(II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítását az
előterjesztés melléklete szerint javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Városi Gyermeknap, Mozdulj Kovácsháza!
kiemelt rendezvény elszámolása (Biz. 1. sz.
előterjesztése)
Havancsák

Piroska elnök-helyettes: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Az előterjesztés és a melléklet nincs
összhangban. A Városi Gyermeknap és a Mozdulj Kovácsháza! rendezvényre 400.000
Ft szerepelt a költségvetésben, a frissítő állomásra pedig 110.000 Ft. Ügyvezető asszony
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a két összeggel egyben számolt el. Ez az eltérés a kettő közt. Így 510.000 Ft-tal lett
elszámolva.
S z ű c s
Judit biz. tag: Évek óta rendszeresen figyelemmel kisérem a Mozdulj
Kovácsháza! rendezvény eseményeit. Most sajnos úgy alakult, hogy nem tudtam részt
venni a rendezvényen. A beszámoló annyira színes, tartalmas, részletes, így ezáltal
átéltem én is azokat az élményeket, amelyek a Mozdulj Kovácsháza! rendezvényein
megtörténtek. Részletesen áttanulmányoztam a beszámolót illetve a hozzá kapcsolódó
számlákat. A május 24-i számla, melyen 11.000 Ft-os roller szerepel, az milyen célt
szolgál? Ezt a továbbiakban, hogyan fogja tudni hasznosítani a város? Bízom benne,
hogy a három tollasütő a strandon majd színesíteni fogja a szabadidős tevékenységeket.
Gratulálok a beszámoló elkészítéséhez.
J a n k ó Erzsébet ügyvezető: A roller kisorolásra került. Annyival egészíteném ki a
beszámolót, hogy a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba szupermaraton versenyén 80 fő vett
részt. 6 futócsapat közül voltak akik nem Mezőkovácsháziak, de azért
Mezőkovácsházához kötődnek valamilyen szinten. 3 csapatot a MASZK egyesület
koordinált, 3 csapatot a Dél-Békés Bike.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Nagyon jó érzés ilyenkor a település
képviselőjének lenni a rendezvényeken. Akár Aradon illetve Békéscsabán a versenyzők,
a városvezetők, a versenyszervezők legnagyobb elismerésként szólnak a
Mezőkovácsházi szervezésről már évek óta. Aki egyszer részt vett már a kerékpárosok
indulásánál, ami nálunk 13 órakor van, az felejthetetlen pillanat. Akik dolgoznak a
téren, azok mind önzetlenül teszik ezt. Sikeres rendezvénnyé nőtte ki magát, reméljük,
hogy ez így marad a továbbiakban is. Volt egy megbeszélésünk, melyen értékeltük a
szervezőknek a tapasztalatukat. A tapasztalatok alapján azt tudtuk mondani, hogy
megőrizzük a sikeres dolgokat. Nagy hibák nem voltak. Akadt olyan, aki nem találta a
WC-t, a büfénél történt olyan, hogy hátulról ment be és már az olajból kivette a kürtös
kalácsot stb. Gratulálok még egyszer a szervezéshez. Az öreg futócsapat is nagyon jó
volt, és végig teljesítette a távot. Az, hogy ennyi Mezőkovácsházi csapat volt, az azért
jó, mert minden Mezőkovácsházi résztvevő hatalmas buzdításban részesül időnként a
futása közben. A gyerekek óriási sikert arattak Békéscsabán. Ilyen még nem volt, hogy
20 gyermek befut a célba együtt. A Békéscsabaiak is csak elismeréssel néztek ránk,
amikor ott voltunk. Gratulálunk még egyszer a szervezéshez.
Judit biz. tag: Ez a verseny olyan méretű és olyan hagyományai vannak,
Szűcs
mely jelentős Dél-Békésben, így Papp Zoltán képviselő úrnak az volt a javaslata a
korábbi Képviselő-testületi ülésen, hogy határon átnyúló pályázat keretében történő út
felújítás ügyében keressük meg országgyűlési képviselő urat.
V a r g a Gusztáv polgármester: Eljutott hozzám ez a javaslat.
S z ű c s
Judit biz. tag: Az éremszámlákra nagy összeget fordított a város, ez
tiszteletre méltó gesztus, hogy tiszteljük a legjobb futóinkat. A legjobb magyar
kerékpáros az kapott az idén is serleget?
Jankó

Erzsébet ügyvezető: Nem.
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S z ű c s Judit biz. tag: Mert eddig minden évben kapott, ezt a hagyományt meg
kellene őrizni véleményem szerint.
Többször érte a várost az a vád, hogy a gyereknapon nincs semmi és miért van akkor
gyermeknap, amikor valójában nincs is. Évekkel ezelőtt tettem egy javaslatot, hogy
gyermeknapon ingyenes legyen a strand. Ez az idei évben sajnos elmaradt. Ezt rögzíteni
kellene valamilyen formában.
V a r g a Gusztáv polgármester: Mozdulj Kovácsháza! második napján ingyenes volt a
strand. A te javaslatod arra utal, hogy amikor a Könyvtárnak van a rendezvénye,
ingyenes legyen. Megtehetjük természetesen, kérem az ügyvezetőt, hogy ezt ne hagyjuk
figyelmen kívül az elkövetkezendő években. Tehát a Tájházi Gyermeknap délutánján a
Mezőkovácsházi gyermekek diákigazolvánnyal ingyenesen bemehessenek a
strandfürdőre.
Megkérdeztem a MASZK egyesületet illetve a kerékpárosokat, hogy mi a kívánságuk a
díjazással kapcsolatban. Mivel most a kerékpárosoknak a jó része futóként indult, ezért
ők azt javasolták, hogy lesz más alkalom a díjazásra. A MASZK egyesület kérte, hogy a
legjobb női és férfi csapat díjazva legyen. Ha gondolja a képviselő asszony,
decemberben köszöntjük a sportolókat, akkor köszöntsük a legjobb Mezőkovácsházi
kerékpárost is. Békéscsabán azért nem tudom átadni a díjat, mert a futóknak az
eredményhirdetés este 7 órakor kezdődik, a kerékpárosoké pedig délután 3 órakor.
Egyébként ki is volt a legjobb?
S z ű c s Judit biz. tag: Pajkó Dávid.
V a r g a Gusztáv polgármester: Megérdemel mindenképp valamiféle elismerést,
gondolkozzon mindenki, hogy a díjat mikor adjuk át a részére.
J a n k ó
Erzsébet ügyvezető: A gyermeknapi kedvezmény valóban az utolsó
pillanatban jutott az eszünkbe. Akkor azt a döntést hoztuk meg, hogy 50 %-os
kedvezménnyel vehették igénybe a strandot a gyermekek.
Tájházi rendezvény mivel mindig gyermeknapon van, az maradt a gyermeknap, a
,,Mozdulj Kovácsháza!” pedig a Városi sport és családi nap. Kedvezményt szerepeltetni
kellene a rendezvény naptárban is.
Havancsák
szavazza meg.

Piroska elnök-helyettes: Kérem, aki egyetért a 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: Városi Gyermeknap, Mozdulj Kovácsháza! kiemelt rendezvényről szóló
beszámoló elfogadása
113/2017. (VI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Ügyrendi,
Kulturális és Szociális Bizottsága a Városi Gyermeknap,
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Mozdulj Kovácsháza! kiemelt rendezvényről
beszámolóban foglaltakat tudomásul vette.

szóló

Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
H a v a n c s á k
Piroska elnök-helyettes: Köszönöm ügyvezető asszonynak a
valamint a Városi Könyvtár munkáját. Azt gondolom, hogy egy Járási székhelynek
megfelelő, és ehhez illő rendezvénynek voltunk a házigazdái, mind a gyermeknapon,
mind a Mozdulj Kovácsháza! rendezvényén. Mind a két vezető munkáját megköszönöm
még egyszer.
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Munkaterv módosítása (Kt. 0. sz. előterjesztése)
Havancsák

Piroska elnök-helyettes: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s
Judit biz. tag: Szükséges-e a Négy Évszak Óvoda és Bölcsődének
beszámolni az éves tevékenységéről szeptemberben? Tekintettel arra, hogy ezen a
Képviselő-testületi ülésen részletes, tartalmas és nagy terjedelmű beszámolót
olvashatunk a napirendek között. Azt gondolom, hogy fedi egymást a kettő.
S z e d l a c s e k n é Farsang Margit intézményvezető: A bizottság elé került
beszámoló az én 5 éves vezetői pályázatom alapján készül. A szokásos, intézmény
beszámolója az egy más keretek között zajló beszámoló, mely nagy lélegzetvételű.
Elfogadtam azt, hogy a szeptemberi ülésre kerüljön a beszámolónk.
H a v a n c s á k Piroska elnök-helyettes: Az éves beszámoló egy nevelési évben,
tanévben minden intézmény számára kötelezettség. Amit most tárgyalni fog a
Képviselő-testület az intézményvezető asszonynak az 5 éves intézményvezetői
tevékenységének az összefoglalása.
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: Munkaterv módosításra javaslat
114/2017. (VI. 19.) 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:
A júniusi soros ülés napirendjéről a „A Mezőkovácsházi
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde beszámolója az óvoda
éves tevékenységéről” és a „Helyi Értéktár Bizottság
beszámolója féléves tevékenységéről” napirendi pontokat
törli, azzal, hogy azokat a szeptemberi soros ülésen
tárgyalja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. június 22
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a polgármester, a bizottságok
átruházott hatásköreinek gyakorlásáról, a
társulásokban végzett tevékenységről, a
tanácsnoki tevékenységről (Kt. 2. sz.
előterjesztése)
H a v a n c s á k
határozati javaslatot.

Piroska elnök-helyettes: Ismerteti az előterjesztést illetve a

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: Polgármester és bizottságok beszámolóinak elfogadására javaslat
115/2017. (VI. 19.) 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 polgármester és a bizottságok átruházott
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hatáskörben hozott döntéseiről
megtárgyalta és azokat elfogadja.”

szóló

beszámolóit

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
H a v a n c s á k Piroska elnök-helyettes: 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: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás illetve a Mezőkovácsháza és Térsége
Önkormányzati Társulás beszámolójának elfogadására javaslat
116/2017. (VI. 19.) 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 delegált képviselőknek a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulásban illetve a Mezőkovácsháza és
Térsége
Önkormányzati
Társulásban
végzett
tevékenységükről szóló beszámolóit megtárgyalta, azokat
elfogadja.”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
H a v a n c s á k Piroska elnök-helyettes: Kérem, aki egyetért a 3. 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: Kálmán András tanácsnok beszámolójának elfogadására javaslat
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117/2017. (VI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kálmán András tanácsnok tevékenységéről szóló
beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
IV.

NAPIRENDI

Havancsák

PONT

TÁRGYA:

A Mezőkovácsházi Város Könyvtár
tevékenységéről szóló beszámoló (Kt. 3. sz.
előterjesztése)

Piroska elnök-helyettes: Tartalmas, hosszadalmas beszámoló.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit biz. tag: Ez a beszámoló, olyan, amit tanítani kellene. Ez az eredménye
annak, hogy rengeteg helyre hívják a könyvtár igazgatóját az ország különböző részeire.
Az elismerésemnek a legmagasabb fokát szeretném tolmácsolni. Ő az igazgató, vezető,
aki mindig megtud újulni. Nagyon bízom benne, hogy sokáig fog még
Mezőkovácsházán ötletelni. Bízok benne, hogy 30 év múlva itt leszek az időkapszula
felbontásánál. Ha jól tudom, a Könyvtárban lévő számítógépeket is megtámadta az
,,országos” vírus. Azt tudom, hogy a Kft-k sorozatosan jönnek pénzt kérni, ha gondjuk
van. Nem szükséges a könyvtárnak pénzügyi segítség, hogy ezt a dolgot helyreállítsák.
Úgy tudom, hogy 13 településnek az összes adata a szerveren volt.
A beszámolóban olvashattuk, hogy nagy szükség van oktató teremre, raktár helyiségre.
De amennyire tudom, pont ezek nem szerepelnek majd a TOP-os pályázatokban. Van-e
remény, ígéret, hogy ez esetleg megvalósuljon valamilyen forrásból?
A l b e r t u s László Könyvtár igazgató: Köszönöm szépen a bizottságnak a 2016. évi
segítségét, és a könyvtárhoz kapcsolódott. Annak idején, amikor megvásároltuk a
szervert úgy alakítottuk ki, hogy itt probléma nem lehet. Fél nap után visszaállt az
eredeti rész. Anyagi segítség nem szükséges, meg fogjuk oldani.
A TOP-os pályázat nem engedte az oktató terem és a raktár épületének ,,felhúzását”.
Vidékfejlesztési Programban lehetett volna, de ugye átkerültünk a TOP-os pályázatba.
Egy másik pályázat lehetőséget adott rá, hogy a könyvtár beadja, ez egy EFOP-os
pályázat. Mi ebben konzultáltunk korábban Sóki Zoltán műszaki irodavezető úrral, de
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végül megváltoztatták a pályázatnak a kiírását, így nem adhattuk be. Pedig ez az év is
bizonyítja, hogy nagyon kellene, mert sorra jönnek az informatikai képzések.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Nehéz dolga van valóban a képviselőknek és
legnehezebb az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság képviselőinek, hiszen
péntekről hétfőre el kell olvasni ezt a sok előterjesztést. Kérem, a bizottságot, hogy a
Képviselő-testületi ülésen valaki összefoglalót adjon ebből a beszámolóból. Az adatok
szerepelnek a beszámolóban, hogy 229 rendezvénye volt a Könyvtárnak, 46.000 könyv
és egyéb dokumentum van csak itt Mezőkovácsházán. Ezt mindösszesen 32 millió Ft-os
költségvetésből valósították meg. Azt javaslom, hogy ezt próbálják a későbbiekben is
tovább tenni. Az oktató termet illetve a raktárhelyiséget pályázatból vagy egyéb
forrásból megpróbáljuk megvalósítani. Gratulálok ehhez a szép munkához, amit ez a jó
beszámoló is mutat.
H a v a n c s á k Piroska elnök-helyettes: Az Általános Iskola részéről igazgató úr
felé tolmácsolnám azt a köszönetet, amellyel évek óta elvégzik az iskola könyvtári
feladatok ellátását. Azt gondolom, hogy a lehető legnagyobb szakszerűséggel,
rugalmassággal és segítő készséggel teszik ezt. Nem csak az iskola könyvtári feladatok
ellátásában, hanem a közös pályázatok, illetve pályázati tevékenységünk segítésében is
élen járnak. Tisztelettel szeretném megköszönni és bízunk abban az Általános Iskola
részéről, hogy ez a jó kapcsolat a továbbiakban is megmarad.
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 Könyvtár beszámolójának elfogadására javaslat
118/2017. (VI. 19.) 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 Városi Könyvtár 2016. évi
tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja és
köszönetét fejezi ki a könyvtár valamennyi dolgozójának a
színvonalas könyvtári feladatellátásért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata (Kt. 6.
sz. előterjesztése)
Havancsák

Piroska elnök-helyettes: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Felhívták a figyelmem, a 24. oldalra ahol a
Humán Szolgáltató Központ következő 4 évre vonatkozó fejlesztéseit taglaljuk. Benne
maradt egy rész miszerint,, az intézmény üzemeltetésében lévő Csanád Vezér Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermének korszerűsítése, beázás
megszüntetése, burkolat csere”. Ez már nem a Humán Szolgáltató Központ
működtetésében van, javaslom, hogy ez a rész kihúzásra kerüljön.
H a v a n c s á k Piroska elnök-helyettes: A tornaterem kapcsán annyi kiegészítésem
lenne, hogy amikor megtörtént a működtetésnek az állami fenntartásba vétele és a
pályázatok kiírásra kerültek az ezzel kapcsolatos önkormányzati korábbi javaslatok
beépítésre kerültek az EFOP-os pályázatba, amely a beázásokat, a sportudvar
fejlesztését érinti. A javaslatokat beépítettük a további fejlesztésekbe.
Varga
Gusztáv polgármester: A 21-22. oldalon az iskoláról szóló rendelkezés
benne maradt. A 20. oldalon szerepel, hogy a Reformátuskovácsházi Postai szolgáltatást
visszaállítjuk. Több körben tárgyaltam a Postával ez ügyben, nem lehet visszaállítani
Reformátuskovácsházán a postai szolgáltatást. Annyit lehet tenni, amelybe a Posta is
beleegyezett, hogy a postásoknál, akik kézbesítenek, minél több szolgáltatást lehessen
igénybe venni. Gyakorlatilag a posta megy házhoz az emberekhez, a csomagfeladás
kivételével. Gondolkozzunk el, hogy ezt kihúzzuk és legyen egy olyan kézbesítői
szolgáltatás, melyet folyamatosan fejlesszünk, mert ez egy elérhető cél. Azt lehet látni,
hogy semmilyen hajlandóság és készség nincs a Posta részéről, a Reformátuskovácsházi
Posta visszaállítására.
H a v a n c s á k Piroska elnök-helyettes: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal
az aljegyző asszony által tett módosítással, 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: Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálatára javaslat
119/2017. (VI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi módosítással javasolja elfogadni a Képviselőtestületnek:
A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ,
következő 4 évre vonatkozó elképzelései, fejlesztési
javaslatai:” részből ki kell húzni:
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„Az intézmény üzemeltetésében lévő Csanád Vezér
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tornatermének korszerűsítése, beázás megszüntetése,
burkolat csere” (24.oldal)
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetőjének beszámolója
(Kt. 8. sz. előterjesztése)
Havancsák
Piroska elnök-helyettes: Szakmai és mindenre kiterjedő célokat,
nevelési-oktatási tervet megfogalmazó beszámolót láthatunk. Azt gondolom lehet belőle
tanulni
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit biz. tag: Tartalmas, szakmai beszámoló készült az intézményvezető
által. Mi óvodapedagógusok hozott anyagból dolgozunk, embert próbáló a feladatunk,
amikor valahová eljuttatjuk a gyerekeket. Az értékelő lapok általában 90 % feletti
értékeléssel jönnek vissza. Nagyon rosszul esik, hogy pont az iskolából csak 79 %-kal.
Nem biztos, hogy komfortosan fogom érezni magamat a felújított 2. sz. óvodában, mert
a mai napig nem tudjuk, hogy a pályázat nyert vagy nem nyert. Ha nyert, akkor az, mit
takar? Akkor leszek komfortos, akkor lesz jó, amikor ugyanolyan óvoda lesz, mint az 1.
számú. A beszámolóból látszik, hogy az 1. sz. óvoda 118 millió Ft-ba került. Most egy
3 csoportos óvodából, ugyanúgy 4 csoportos óvodát fogunk kialakítani és a 118 millió
Ft-hoz képest az 50 millió Ft nagyon kevés. Remélem a ,,b” variáció lesz a megfelelő.
Nagyon sokat dolgozunk, és nagyon sokat próbálunk ezért a gyermek közösségért tenni.
A beszámolóban olvasható, hogy a gyermeklétszám évről évre csökken. Ez valóban így
van, de a statisztika pontosan mutatja, hogy már most a 2011-es 2012-es tanév
gyermeklétszámát hozzuk. Az, hogy kevés a gyereklétszám, és a csoportok létszáma így
alakul az azért van, mert már nem 9 hanem 10 csoportos óvoda vagyunk.
V a r g a Gusztáv polgármester: Az, hogy az óvoda nevelőtestülete majdnem 100 %os szavazat aránnyal javasolta az intézményvezető következő ciklusát, és a Képviselőtestület pályáztatás nélkül ki is nevezte, ez azt jelenti, hogy már akkor megvoltunk
győződve arról, hogy jó munkát végzett. Nem is olyan nagy ez a gyermeklétszám
csökkenés. Az 5 évvel ezelőttihez képest mely 180-ról csökkent 170-re. Legendákkal, a
rossz érzésekkel szemben a hh és hhh gyerekek aránya tartósan 15 % alatt van. Ez azt
jelenti, hogy a gyermekek nagy része nem minden szempontból hátrányos helyzetű. A
tárgyi feltételekre is odafigyel az óvodavezető. A humán erőforrás nagyon jó az
óvodában, hiszen még a pedagógiai asszisztensek között is óvó nénik vannak. Bátran
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minősíttetik magukat az óvónők. Amikor Tankerületi igazgató lettem és először kellett
minősítenem kollegákat, elolvastam, hogy mit is jelent a minősítés és mindenkit
minősítettem. A tanító nénik azt írják, hogy jó munkát végez az óvoda, de ők a kiválót
szeretnék hallani. Az idén, amit aktívabban végeztetek, hogy többet voltak a tanító
nénik, többet voltak az iskolában az óvodások. Ha bejön a 9 osztályos általános iskola
és lesz egy osztály átmenet az iskola és az óvoda között, akkor még jobb lesz. Nagyon
jó munkát végez az óvoda, ez a beszámolóból is kiderül. Az intézményvezető tervei jók,
takarékos gazdálkodást ígér, pályázatokat, valamint a humán erőforrás fejlesztését.
Sikeres évet kívánok.
H a v a n c s á k Piroska elnök-helyettes: Az iskola részéről annyit tudok elmondani,
hogy törekszünk a jó kapcsolatra az óvodával. Annál is inkább, mert mi is látjuk azt,
hogy a szülők szociális háttere és a szülői környezet nagymértékben befolyásolja
maguknak a gyerekeknek a viselkedését. Az iskolában is vannak olyan gyermekek, akik
szülői háttér miatt magatartási problémákkal és egyéb fegyelmezési problémákkal
rendelkeznek. 2017. májusában volt egy gyakornok pedagógusunknak a minősítése, és
ezt a minősítést az egyik 1. osztályban végezte. Nyilván gyermek anyag is kell hozzá,
tehát a ti tehetséggondozó munkátok is hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek nagyon
szépen teljesítettek a minősített óra kapcsán. Gyönyörűen, kerek mondatokban
beszélnek a gyermekek. Matematikára kitérve, megdicsérték a minősítők az osztályt, a
gyerekeket. Mi elismerjük és elfogadjuk az óvoda munkáját és külön köszönöm azt,
hogy partnerek voltatok abban, hogy ebben az évben először az óvoda-iskola átmenet
megkönnyítésére az iskola csalogatóban partnerek voltatok és ösztönöztétek a szülőket
arra, hogy ez egy jó út.
Láttuk azt, hogy azok a gyerekek, akik részt vettek az iskola csalogatón, azoknál nem
rém kép az iskola, hanem szeretnek bejönni az iskolába.
S z e d l a c s e k n é Farsang Margit intézményvezető: Szeretném megköszönni a
bizottságnak, az önkormányzat hivatalának, polgármester úrnak azt a segítő munkát,
hozzáállást, amellyel a vezetői munkám során támogattak engem. Bízom benne, hogy a
továbbiakban is így lesz. Mindenképpen a konstruktív együttműködés híve vagyok. Úgy
gondoltam, hogy szükség van arra, hogy egy 5 éves vezetői ciklust áttekintsek, hogy mit
is fogalmaztam meg a vezetői pályázatban, hova sikerült eljutni, mit sikerült abból
megvalósítani. Azt gondolom, hogy sok mindent. Köszönöm a munkatársaimnak a
hozzáállását illetve a munkáját. Az elégedettség méréssel kapcsolatban én is azt
gondolom, hogy nem kell szomorkodni, hiszen a 79 % -ot én is jónak tartom. Azt
gondolom, hogy a pedagógusok is, és az általános iskola pedagógusai is átérzik ezt. Azt
gondolom, hogy a hozzáadott érték mindig nagyobb érték nálunk, mint amilyen
eredményt esetleg el lehetne érni. Múlthéten a Szarvasi Gál Ferenc Főiskola igazgatója
felkért bennünket egy országos tehetségsegítő fórum megrendezésre, szeptember 22-23án, melyben engem mint intézményvezetőt, és Szűcs Judit bizottsági tagot, mint
tehetségfejlesztő munkaközösség vezetőjét az óvodai szekciókban egy kétszer 45 perces
előadás megtartására. Nagyon szoros lesz a szeptemberi hónap, hiszen szeptember 21én a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztálya hatósági ellenőrzést
tart, szeptember 22-én a 001. feladat ellátási hely tanfelügyelet lesz, szeptember 22-23án pedig Szarvason jelen kell lennünk az előbb említett országos konferencián.
Most van itt polgármester úr előtt az együttműködési megállapodásunk az EFOP-os
kisgyermeknevelés támogatással kapcsolatban. Képzési helyszínként és gyakorlat
bemutatóként október 11-13-ig az óvodában fogunk vendégül látni, illetve képzési
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helyszínt biztosítani 12-20 fős pedagógus csoportnak, akik mozgással kapcsolatos
képzésen fognak részt venni. Óvodánk egyik óvodapedagógusa testnevelési
munkaközösség vezetője a mozgással kapcsolatos jó gyakorlatát fogja bemutatni. Ezt
követi majd az óvodabál és még sok minden.
Havancsák
Piroska elnök-helyettes: További sok sikert kívánok a további
intézményvezetői munkájához. Szeretnénk gratulálni ezekhez a jövőbeni tervekhez, és
feladatokhoz. Azt gondolom, hogy az óvoda is egy olyan feladatot lát el, és egy olyan
szinten van, ami Járási Központi óvodának teljesen megfelelő.
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: Óvodavezető beszámolójának tudomásul vétele
120/2017. (VI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szedlacsekné Farsang Margit, a Mezőkovácsházi
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének
ötéves vezetői ciklusról szóló beszámolóját tudomásul
veszi és köszönetét fejezi ki az intézményvezetői
feladatok színvonalas ellátásáért.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A vagyonrendelet módosítása (Kt. 10. sz.
előterjesztése)
H a v a n c s á k Piroska elnök-helyettes: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.
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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: Vagyonrendelet módosításra javaslat
121/2017. (VI. 19.) 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 rendelet
módosítását az előterjesztés melléklete szerint javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadni.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati
Társulás
megszüntetése
(Kt.
16.
sz.
előterjesztése)
Havancsák
véleménye?

Piroska elnök-helyettes: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése,

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: Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntetésére javaslat
122/2017. (VI. 19.) 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
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulást
2017. december 31. napjával a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 88.§ (2)
bekezdése alapján megszünteti.
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Határidő: Társulás értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések

Havancsák
Piroska elnök-helyettes: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó
előterjesztés a bizottság nyílt ülésének napirendjén nem szerepel és bejelentés sem
érkezett, a nyílt ülést 14 óra 20 perckor bezárom, és zárt üléssel folytatjuk munkánkat.

K.m.f

Havancsák Piroska
elnök-helyettes

Szűcs Judit
jkv. hitelesítő

