Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; / : 68 / 381 – 656;
10/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi,
Kulturális és Szociális Bizottságának 2017. augusztus 16-án 13 óra 30 perces
kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza
földszinti tanácskozóterme

Jelen vannak: Zábrák Istvánné
Dr. Fritz Izabella
Havancsák Piroska
Hajdú Dezső

elnök
bizottsági tagok

Távolmaradását bejelentette:
Szűcs Judit

bizottsági tag

Jelen volt még: Varga Gusztáv polgármester
Csepreghy Elemér alpolgármester
Albertus László Könyvtár igazgató
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
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, valamint Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt,
valamint Albertus László Könyvtár igazgatót.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Szűcs Judit
bizottsági tag távolmaradását bejelentette.
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalását.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása
141/2017. (VIII. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. augusztus 16-i
rendkívüli, ülésének napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el:
1./

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Helyi Választási
Bizottságába delegált személy megválasztása (Kt. 1. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

2./

MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató Bt. feladatellátási szerződés módosítása (Kt. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

3./

Augusztus 19-én tartandó Kovácsházi Napok rendezvényen
vásár területének kijelölése (Kt. 3. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Augusz Zoltán tanácsos

4./

A Borostyán Strandfürdő és Kempingben 2017. augusztus 5én megvalósult zártkörű esemény és az I. világháborús
hadisírok és emlékművek felújítása tárgyában kiírt, HIM-16
HF kódszámú pályázat lebonyolítása körülményeinek
kivizsgálása (Kt. 4. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Helyi Választási
Bizottságába delegált személy megválasztása (Kt.
1. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Mazurák Zoltán megválasztása Helyi Kamarai Választási Bizottság tagjának
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142/2017. (VIII. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. november 3-i kamarai választások
lebonyolítására létrehozandó Helyi Kamarai Választási
Bizottság tagjának Mazurák Zoltán, (sz., an.:) 5800
Mezőkovácsháza, Kossuth u. 72. sz. alatti lakost
delegálja.
Határidő: a kamara értesítésére: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. augusztus 16.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató
Bt. feladat-ellátási szerződés módosítása (Kt. 2.
sz. előterjesztése)
Zá b rá k
véleménye?

Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,

D r. F r i t z Izabella biz. tag: Egyetlen észrevételem van, mégpedig a szeptember 4-i
időpontváltás. Nem tudom, hogy az OEP nem fog észrevételt tenni az időponttal
kapcsolatosan, mivel vagy 1-jén vagy 15-én vált az OEP. A kérését méltányolom a
doktornőnek, így logikus, de a javaslatom az, hogy szeptember 1-je vagy szeptember
15-e legyen az időpont. Javaslom, hogy először fogadjuk el a szeptember 1-jét, ha pedig
a doktornőnek nem felel meg, akkor maradjon a szeptember 15-e.
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérem, hogy az időpont pontosítása a testületi ülésig
történjen meg, most az eredeti határozati javaslatot javaslom elfogadni.
Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató Bt. feladat-ellátási szerződés
módosítására javaslat
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143/2017. (VIII. 16.) 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 MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató
Bt.-vel a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi
feladatainak
ellátására
megkötött
feladat-ellátási
szerződést jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal, valamint a III. számú háziorvosi körzet
háziorvosi feladatainak helyettesítéssel való ellátására
megkötött feladat-ellátási szerződést jelen határozat 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal módosítja 2017.
szeptember 4. napjától.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítások
aláírására.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. augusztus 16.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza
meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: II. sz. háziorvosi ellátás biztosítása az orvosi ügyelet rendelőhelyiségében
144/2017. (VIII. 16.) 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 II. számú háziorvosi ellátást 2017. október 1-től
az Országos Mentőszolgálattal megkötendő helyiségbérleti
szerződés alapján az 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca
167.
szám
alatti
központi
orvosi
ügyeleti
kívánja
biztosítani.
rendelőhelyiségben
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A MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató Bt. –vel
a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak
ellátására megkötött feladat-ellátási szerződést a határozat
melléklete szerinti tartalommal 2017. október 1. napjától
módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás
aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. augusztus 16.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Augusztus 19-én tartandó Kovácsházi Napok
rendezvényen vásár területének kijelölése (Kt.
3. sz. előterjesztése)

Zá b rá k
véleménye?

Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,

S z a b ó n é
Faragó Julianna aljegyző: Erre azért van szükség, mert a
piacrendeletünk csak a piacot, illetve a búcsúvásárt szabályozza. Közterület használati
engedéllyel bonyolult az eljárás, főleg, mert vidéki árusokról van szó elsősorban.
Eljárási illetéket kell nekik megfizetni, mely 3.000 Ft. Ebből az önkormányzatnak a
bevétele minimális, nekik pedig a kiadásuk több mint, ami ezzel az eljárással lenne. Ez
a kijelölés erre az egy rendezvényre szólna. A korábban levételre kerülő
piacrendeletünk visszakerül a Képviselő-testület elé, abba kerül majd ez beépítésre. A
határozati javaslatba pedig azért szerepel 500 Ft, mivel a búcsúvásárnál két árkategória
van, én pedig a magasabb összeget vettem alapul.
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Augusztus 19-én tartandó Kovácsházi Napok rendezvényen vásár területének
kijelölésére javaslat
145/2017. (VIII. 16.) 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 vásárokról és piacokról szóló 9/2012. (II. 20.)
sz. önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a
2017. évi Kovácsházi Napok rendezvény kapcsán vásár
rendezésére kijelöli a 270/20 hrsz. (Művelődési Ház) és a
270/1 hrsz. (volt Mozi épülete) mögötti füves területet az
Árpád közútszakaszig. A helypénz mértékét az elfoglalt
terület után 500,- Ft/méter összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv
polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. augusztus 16.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Borostyán Strandfürdő és Kempingben 2017.
augusztus 5-én megvalósult zártkörű esemény és
az I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújítása tárgyában kiírt, HIM-16 HF kódszámú
pályázat
lebonyolítása
körülményeinek
kivizsgálása (Kt. 4. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést, illetve a határozati javaslatokat.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
D r. F r i t z Izabella elnök: A javaslatom, hogy munkacsoportot állítsunk fel, ne a
Felügyelő Bizottság vizsgálja a Kalocsa Róza Kft-t.
Z á b r á k Istvánné elnök: Nagyon sok emberrel beszéltem, facebookon nagyon
sokan leveleztek. Viszont az én környezetemben, illetve még akikkel beszéltem nem
volt probléma ez, hiszen hosszú évekig nyitva sem volt a strand. Műszaki ok miatt sem
lehetett volna nyitva például. Az ügyvezető asszonynak joga volt kiadni a strandot. A
legtöbb facebook hozzászóló olyan, aki nem is látogatja a strandot. Mindenképpen
vizsgáljuk meg, én nem éreztem ezt nagy problémának.
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Az előzetes egyeztetések során ideiglenes
bizottságról beszéltünk. E helyett az előterjesztésben munkacsoport szerepel. Az
ideiglenes bizottság az a Képviselő-testületnek szerve lenne, ami az SZMSZ
módosítását vonná maga után, ami nem egy egyszerű dolog. Ugyanazt a feladatot látja
el a munkacsoport, mint az ideiglenes bizottság. Így lehet Ádám Andrásné a
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munkacsoportnak a vezetője. Mert az ideiglenes bizottságra az vonatkozik, ami a
bizottságokra, hogy csak képviselő lehet a bizottság elnöke, de a munkacsoportnak így
ebben az esetben Ádám Andrásné lehet az elnöke.
Z á b r á k Istvánné elnök: Azért gondoltunk Ádám Andrásnéra, aki ezt a tisztséget
el is vállalta, mert ő ismeri a Kalocsa Róza Kft. működését.
D r. F r i t z Izabella elnök: Ismerjük már meg azt, hogy kinek lehet joga az, hogy
kiadja a strandot, kinek kell tudni róla, tehát maga a folyamat is megismerhetővé váljon
a képviselők előtt. Milyen szabályok vannak, és azok hogyan írják felül egymást. Ez
lenne az én elvárásom a munkacsoporttól.
Z á b r á k Istvánné elnök: Egyetértek vele, és továbbítani is fogom a testület felé.
D r. F r i t z Izabella elnök: Jogos volt-e vagy jogtalan, legyen egy eljárás, hogy kinek
van joga bérbe adni, kit kell róla tájékoztatni. Ha van egy országosan elrendelt
hőségriadó, akkor az felül írja-e azt, hogy ez egy kiadott terület, mondjuk a szerződést
ilyen esetben, hogyan lehet visszamondani. Legyen egy munkafolyamat, hogy ezt a
jövőben elkerülhessük. Végig kell nézni a strand kiadás folyamatát.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Szeretném kérni az aljegyző asszonyt, hogy a
Képviselő-testületi ülésre a feladat-ellátási szerződést és a Kalocsa Róza Kft-nek a
fürdő üzemeltetésére szóló szerződését biztosítsa a képviselők részére. Egyértelműen
meg van fogalmazva, hogy a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül nem adhatja
bérbe, magánszemély nincs is megjelölve, csak vállalkozásra, kereskedelmi és a
fürdővel összeegyeztethető célokra adhatja bérbe. Ez két pontban is meg van
fogalmazva. Hivatkozhatunk a feladat-ellátási szerződésre, a feladat-ellátási szerződés a
bérletüzemeltetési szerződés utáni szerződés. Amit az üzemeltetési szerződés kimond,
azt a feladat-ellátási szerződésbe is be kell tartani.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Amikor megkaptam az aláírásokkal a
kezdeményezést a képviselők részéről, akkor gondolkoztam el azon, hogy mit is tegyek.
Erre a kezdeményezésre két döntést hozhattam volna. Az egyik, hogy visszaadom és
kérem, hogy pontosítsák a kérelmüket, hogy mit is akarnak vizsgálni, vagy pedig
rábízzuk a bizottságra. A szerződést is a bizottságnak kell megvizsgálni. Akár meglehet
hallgatni az ügyvéd urat is, vagy azt, aki a szerződéssel foglalkozott. Így ez is a
megállapításnak a tárgya lesz. Egyetértek azzal, hogy a jövőre vonatkozó javaslatok is
legyenek meg ezzel kapcsolatban. Ezt a két szerződést, amit az alpolgármester úr
említett ezt a Képviselő-testület fogadta el 2016. évben. Ezért gondolom, hogy most ne
vitatkozzunk a két szerződésen, majd a két bizottság meg fogja vizsgálni.
Z á b r á k Istvánné elnök: Mindenképpen pontosítani kell, hogy ha a két szerződés
ezen a ponton nem párhuzamos, hanem üti egymást.
Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Munkacsoport létrehozására javaslat a Borostyán Strandfürdő és Kempingben
2017. augusztus 5-én megvalósult zártkörű esemény körülményeinek
kivizsgálása kapcsán
146/2017. (VIII. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete munkacsoportot hoz létre a Borostyán
Strandfürdő és Kempingben 2017. augusztus 5-én
megvalósult
zártkörű
esemény
körülményeinek
kivizsgálása érdekében.
A munkacsoport vezetője: Ádám Andrásné a Kalocsa
Róza Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő bizottságának
elnöke,
tagjai: Kálmán András települési képviselő és Zábrák
Istvánné települési képviselő.
A munkacsoport a vizsgálatról szóló jelentését a
Képviselő-testület 2017. szeptemberi soros ülésére
terjessze elő.
Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné munkacsoport vezetője”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. augusztus 16.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Z á b r á k Istvánné elnök: A 3. sz. határozati javaslat az I. világháborús hadisírok,
emlékművek felújítása tárgyában kiírt pályázat lebonyolítsa körülményeinek
kivizsgálása érdekében jött létre. Itt is egy munkacsoportot hoznánk létre, ha a bizottság
beleegyezik. Papp Zoltán települési képviselő lenne a vezetője, illetve Szűcs Judit
települési képviselő és Albertus László Könyvtár igazgató lenne a bizottság tagja.
Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
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Tárgya: Munkacsoportot létrehozására javaslat az I. világháborús hadisírok és
emlékművek felújítása kapcsán
147/2017. (VIII. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete munkacsoportot hoz létre az I. világháborús
hadisírok és emlékművek felújítása tárgyában kiírt, HIM16 HF kódszámú pályázat lebonyolítása körülményeinek
kivizsgálása érdekében. A munkacsoport vezetője: Papp
Zoltán települési képviselő, tagjai: Szűcs Judit települési
képviselő és Albertus László könyvtár igazgató.
A munkacsoport a vizsgálatról szóló jelentését a
Képviselő-testület 2017. szeptemberi soros ülésére
terjessze elő.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Zoltán bizottság elnöke”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. augusztus 16.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Z á b r á k Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a
bizottság nyílt ülésének napirendjén nem szerepel, a nyílt ülést 13 órakor bezárom, és
zárt üléssel folytatnánk tovább.
K.m.f

Zábrák Istvánné
elnök

Havancsák Piroska
jkv. hitelesítő

