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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 2017. július 31-én 9 órai kezdettel 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén.  

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

Havancsák Piroska  elnök-helyettes   
Szűcs Judit    bizottsági tag   
 

Távolmaradását bejelentette:  
Hajdú Dezső   bizottsági tag  

 
Távolmaradását nem jelezte: 

Dr. Fritz Izabella  bizottsági tag  
 
Jelen volt még: Varga Gusztáv   polgármester                        
 Csepreghy Elemér   alpolgármester  

  Dr. Szilbereisz Edit   jegyző 
 Majorné Balla Ildikó  vezető-tanácsos  
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság megjelent tagjait, Varga Gusztáv polgármester urat, Csepreghy 
Elemér alpolgármester urat, Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt és Majorné Balla 
Ildikó vezető-tanácsost.  
 
A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Dr. Fritz 
Izabella távolmaradását nem jelentette be, Hajdú Dezső bizottsági tag bejelentette 
távolmaradását.  
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Javaslom felvenni a napirendi pontok közé A piacrendelet 

módosítása (Kt. 2. sz. szóbeli előterjesztése) tárgyában készült előterjesztést.  
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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: Előterjesztés naprendre vétele  
 

137/2017. (VII. 31.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága A piacrendelet 

módosítása (Kt. 2. sz. szóbeli előterjesztése) tárgyában készült 
előterjesztést napirendjére vette.  

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Javaslom a fentiek alapján kiegészített, a meghívóban 
közölt 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   
 

138/2017. (VII. 31.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. július 31-i 
rendkívüli, ülésének napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el:  

 
1./ A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 
(Kt. 1. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
  
2./ A piacrendelet módosítása (Kt. 2. sz. szóbeli előterjesztése) 
 Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző  
 
3./ Bejelentések 

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
rendelet megalkotásáról (Kt. 1. sz. előterjesztése) 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
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S z ű c s   Judit biz. tag: Tájékoztatás szerint a Kormány 1 millió forintot biztosít a 
Kézikönyv elkészítésére, de az eddigi legkedvezőbb ajánlat 2,5 millió forintról szól. Ezt 
az összeget lehet még csökkenteni?  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Tudomásom szerint több árajánlatot kértünk, de ez volt a 
legkedvezőbb.  
A napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a rendelet 
megalkotásával, 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: Településkép szabályairól szóló rendelet megalkotása  
 

139/2017. (VII. 31.) sz. ÜKSZB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotását 
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal javasolja 
elfogadni a Képviselő-testületnek.  

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

 
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A piacrendelet módosítása (Kt. 2. sz. szóbeli 

előterjesztése) 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
 
S z ű c s   Judit biz. tag: Örülök, hogy ezt a rendeletet módosítjuk, mert emlékezetem 
szerint legalább egy évvel ezelőtt említette Polgármester úr ennek a rendeletnek a 
módosítását.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Korábban a mondandónknak a szándéka az volt, 
hogy akik rendezvényt szerveznek, azoknak legyen lehetőségük megalkudni ezekről az 
árakról. Akik kimondottan üzleti céllal jönnek ide, például búcsúkor, augusztus 20-án 
stb. azoktól ennél nagyobb összeget kellene kérni.  
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S z ű c s   Judit biz. tag: Meg kellene különböztetni a helyi vállalkozót a vidéki 
vállalkozótól, amit be lehetne fogalmazni a rendeletbe is. Így ezzel kedveznénk a helyi 
vállalkozóknak.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: A rendelet módosítását az alábbi kiegészítéssel fogadjuk 
el: a rendezvényszervezők egyéni elbírálás alapján kössék meg az üzletet a 
vállalkozókkal, figyelembe véve, hogy helyi vállalkozóról van-e szó, annak 
mérsékeltebb díjkiszabás megállapítása történjen.  
 
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: Piacrendelet módosítása  
 

140/2017. (VII. 31.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
vásárokról és piacokról szóló 9/2012. (II. 20.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítását az alábbi 
kiegészítéssel javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni: 
 
A rendezvényszervezők egyéni elbírálás alapján kössenek 

megállapodást a vállalkozókkal. A helyi vállalkozóknak 

mérsékeltebb díjkiszabás megállapítása történjen.  

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

 
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Van-e valakinek bejelentése.  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: Az Adományok Háza vezetője, Hajdú Jánosné Erzsike már 
többször jelezte, hogy az épület hátulsó részén van egy olyan helyiség, aminek 
omladozik a teteje, folyamatosan beázik, azt a részt le kellene bontani.  
 
Tegnap szomorúan tapasztaltam, hogy a facebook-on érdeklődtek, hogy nyitva van-e a 
strandfürdő. Az egyik hozzászóló azt írta, hogy gondok voltak a nagymedencével és 
ezért bezárták. Felmentem a strandfürdő honlapjára és semmilyen erre utaló jelzés nem 
volt olvasható. Ezt nagyon nagy problémának gondolom, hogy amikor 37 fokos 
melegben a városlakók egymástól kérdezik, hogy nyitva van-e strand. A strandfürdő 
vezetőségének kommunikálni kellett volna a nyitva tartásról, a hibákról.  
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Z á b r á k   Istvánné elnök: Most nincs is nyitva a strandfürdő? 
 
S z ű c s   Judit biz. tag: De nyitva van.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Azt javaslom Szűcs Judit bizottsági tagnak, hogy 
írásban ezekről tájékoztassa a fürdővezetőt.  
 
C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Hétfőn beszéltem a Kalocsa Róza Kft. 
ügyvezetőjével, akkor jelezte ezt a műszaki problémát. A Gyulai Közüzemi Kft. 
megoldja a műszaki problémát és utána nyitnak. A héten azzal szembesültem, hogy 
fürdővel kapcsolatban senkivel nem beszélni.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Elengedtük a Tóth Balázs, amikor ő egy vízügyi 
szakembert.  
 
A másik bejelentésem az volna, hogy elengedünk egy diplomás bölcsődei dolgozót és 
helyette felveszünk egy OKJ-s végzettségű személyt. Még egy fiatal, aki elmegy a 
városból, aki esetleg itt alapított volna családot, itt élt volna közöttünk. De mi 
megtehetjük, hogy a diplomás embereket elengedjük.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Tóth Balázs a vízmű alkalmazottja volt. A vízmű 
kellett az összes ember, ez volt az átadás-átvételnek a feltétele. Lehet látni, hogy 
szakmailag nincs olyan ember, aki értene a fürdőhöz. Már egy pár hónapja a vízművel 
szorosabban együttműködünk a szakmai kérdésekben. Az volna jó megoldás, hogyha 
ősszel leülnénk és megbeszélnénk ezeket a dolgokat. Biztos, hogy egy szakmai vezetőt 
kell a fürdő élére tenni.  
 
Az óvodával kapcsolatban egyetértek az óvodavezető döntésével. Egy dolgozónak 
együtt kell működni a vezetőjével. De ezt meg lehet kérdezni a szeptemberi soros 
testületi ülésen az óvodavezetőtől.  
 
S z ű c s   Judit biz. tag: Szeretném elmondani, hogy mi történt velem, amikor a 
helyettesítés alkalmával engem ért. Az egyik apuka megjegyzést tett arra, hogy a 
Reformátuskovácsházán dolgozó kolléganő milyen jó, hogy megteheti, hogy elmegy a 
kis unokájával szabadságra. Más embereket ezért más munkahelyen kirúgnak. 
Megkérdeztem tőle, hogy mi a problémája, beszéljük meg. Olyan hangnemben és olyan 
stílusban förmedt rám, hogy te itt egy senki vagy, ki vagy te, hogy engem számom kérsz 
stb. Kiderült, hogy nem a személyemmel volt problémája, hanem azért mert hogy nem 
kapott segélyt. Mondtam neki, hogy ez egy köznevelési intézmény, fáradjon ki. Azt 
mondta, hogy elmegy a Polgármesterhez, vezetőhöz, az RTL Klubhoz. Az apuka 
bement az óvodavezetőhöz és természetesen nem úgy állította be a történetet, ahogy 
volt.  
 
H a v a n c s á k   Piroska biz. tag: Ahogy látom az intézményvezetést, van az 
intézményvezető, vannak a helyettesek, vannak a munkaközösség-vezetők. Ők egy 
vezetői kör, a vezető elvárásai, gondolatai alapján mennek. Az intézményvezetők és a 
munkaközösség-vezetők feladata, bizonyos ponton konfliktusoknak vagy a kivédése 
vagy pedig a simítgatása. Azt gondolom, hogy egy megbízott felelős vezetőnek nem 
szabad egy rivalizáló helyzetekbe bele mennie. Nagyon nagy a szakember hiány, 
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lasszóval fogunk reálszakos pedagógusokat, matematikai, fizikai, biológiai szakos 
pedagógusokat. A konfliktusokat el kell simítani. Ha észreveszi egy vezető, hogy alsóbb 
szinten egy munkaközösség-vezetőnek bárhol konfliktusa van, akkor oda kell lépni, 
meg kell beszélni.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a 
bizottság nyílt ülésének napirendjén nem szerepel és több bejelentés sem hangzott el, a 
nyílt ülést 9 óra 45 perckor bezárom.  
 
 
 

K.m.f 
 

 
 

Zábrák Istvánné                             Havancsák Piroska 
         elnök                     jkv. hitelesítő  


