Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; /: 68 / 381 – 656;
12/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi,
Kulturális és Szociális Bizottságának 2017. október 16-án 13 órai kezdettel
tartott soros, nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza
földszinti tanácskozóterme

Jelen vannak: Zábrák Istvánné
Szűcs Judit
Havancsák Piroska

elnök
bizottsági tagok

Távolmaradását nem jelezte:
Dr. Fritz Izabella

bizottsági tag

Jelen volt még: Varga Gusztáv polgármester
Csepreghy Elemér alpolgármester
Szénási István alpolgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője
Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője
Elmer Erika Támogató Szolgálat vezetője
Varga Ágnes Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány kur. elnöke
Dr. Hedvig Beáta gyermekorvos
Kása Zsanett
Földi-Szabó Andrea Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói
Z á b r á k Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és
Szociális Bizottság megjelent tagjait, Varga Gusztáv polgármester urat, Csepreghy
Elemér valamint Szénási István alpolgármester urakat, Szabóné Faragó Julianna
aljegyző asszonyt, valamint a meghívott vendégeket.
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Hajdú Dezső bizottsági tag bizottsági tagságáról lemondott, így a bizottság a
továbbiakban 4 fővel működik tovább.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 4 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Dr. Fritz
Izabella bizottsági tag távolmaradását nem jelezte.
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Z á b r á k
megtárgyalását.

Istvánné elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása
182/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. október 16-i
soros, ülésének napirendjeit az alábbiak szerint fogadja el:
1./

Az önkormányzat személyes gondoskodás körében ellátott
szociális szolgáltató tevékenységének értékelése az előző
beszámoló óta eltelt időszak tapasztalatai alapján (Kt. 3. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos

2./

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről (Kt.
5. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző, Szabóné Faragó
Julianna aljegyző, Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési
irodavezető, Sóki Zoltán műszaki irodavezető

3./

Az általános iskola felvételi körzetének meghatározása (Kt. 7.
sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

4./

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
illetmény emelésével összefüggő módosítása (Kt. 8. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

5./

A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány kérelme (Kt. 9.
sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó
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6./

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének kérelme (Kt.
10. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó

7./

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány anyagi támogatása
(Kt. 11. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó

8./

Az Orosházi Kórház anyagi támogatása (Kt. 12. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó

9./

A Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány kérelme (Kt. 13.
sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó

10./ A Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület támogatási kérelme
(Kt. 14. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó
11./

A Mezőkovácsházi Torna Egylet támogatási kérelme (Kt.
15. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó

12./

A Bözödújfaluért Egyesület és a Reffi Nyugdíjas Egyesület
kérelme (Kt. 16. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó

13./

Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. póttámogatás iránti
kérelme (Kt. 23. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Zatykó Attila költségvetési irodavezetőhelyettes

14./

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása (Kt.
19. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

15./

Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet
megalkotása (Kt. 20. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

16./

A helyi adó rendelet módosítása (Kt. 21. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Hemzőné Csende Erzsébet adóügyi ügyintéző

17./

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (Kt. 22.
sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
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18. /

Egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosítása (Kt.
24. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

19./

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ vezető
pályázat kiírása (Kt. 25. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Novákné Vágási Gizella főelőadó

20./

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Támogató
Szolgálata működésének törvényességi ellenőrzése (Biz. 1.
sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos

21./

Az Idősek napja kiemelt rendezvényről szóló beszámoló
(Biz. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat személyes gondoskodás körében
ellátott szociális szolgáltató tevékenységének
értékelése az előző beszámoló óta eltelt időszak
tapasztalatai alapján (Kt. 3. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit biz. tag: Család és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatban kérdezem,
hogy azok a családok, amelyek korábban védelembe voltak véve, amikor ismételten
családot alapítanak, fokozottan rájuk figyelnek, esetleg ez a védelembe vétel
automatikus?
K o v a l i k
Angéla intézményvezető: 2016. január 1-je óta a védelembe vétel
átkerült a Gyermekjóléti Központokhoz. Ez kimondottan az alapellátás tevékenységéről
szóló beszámoló, a védelembe vétel pedig egy hatósági intézkedés. Ha észlelünk ilyen
dolgot, akkor javasoljuk illetve kezdeményezzük a védelembe vételt. A védelembe vétel
tehát nem automatikus.
Ha a képviselő asszony úgy látja, hogy van egy folyamatosan fennálló probléma, akkor
jelzéssel élhet az intézmény felé.
H a v a n c s á k Piroska biz. tag: Az iskola részéről a tapasztalom, hogy amikor mi
jelzést küldünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé, az kifogástalan és 100 %-ig látják el a
munkájukat. Csak dicsérni tudom magát a jelzőrendszert. Köszönöm szépen
mindenkinek a munkáját.
Zábrák

Istvánné elnök: kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
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Tárgya: szociális szolgáltató tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadására
javaslat
183/2017. (X. 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 az önkormányzat személyes gondoskodás
körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységéről
szóló éves beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét
fejezi ki a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
szociális intézményegységeiben dolgozó szakembereknek
a beszámolási időszakban végzett munkájukért.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
Támogató
Szolgálata
működésének
törvényességi ellenőrzése (Biz. 1. sz.
előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Kovalik
Angéla intézményvezető: Kiegészítéssel szeretnék élni, miszerint az
SZMSZ és a Szakmai Program módosítását kell elvégeznünk 2017. december 31-ig.
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a
kiegészítéssel, hogy a Szakmai Program módosítása is készüljön el a decemberi ülésre,
szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Humán Szolgáltató Központ Támogató Szolgálatának törvényességi
ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása
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184/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Támogató
Szolgálatának
törvényességi
ellenőrzéséről
szóló
beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy az SZMSZ valamint a
Szakmai Program módosítását készítse el és kerüljön
előterjesztésre a bizottság decemberi soros ülésére.
Határidő: decemberi soros ülés
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Kovalik Angéla intézményvezető HSZK
IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány
kérelme (Kt. 13. sz. előterjesztése)
Záb rák
véleménye?

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

Varg a
Ágnes kuratóriumi elnök: Próbálkoztunk több alkalommal pályázni, de
sajnos a pályázatunk nem nyert. A Tankerült igazgatójával, Bánki Andrással felvettem a
kapcsolatot, elmondtam neki, hogy füstgenerátort szeretnénk beszerezni, mellyel az
iskolában életszerű gyakorlatokat tudnánk tartani. Próbáljuk tovább keresni a forrást,
hogy mindenképpen be tudjuk szerezni a füst generátort. A gyakorlásra szükség van,
testi épségünk megóvása érdekében. Tehát fontos lenne, hogy füsttel teli lakásban az
emberi életmentést tudják gyakorolni a gyerekek.
S z ű c s Judit biz. tag: Polgármester úr keresi a megoldást arra, hogy ezeknek az
Alapítványoknak valamilyen formában támogatást biztosítsunk. Nagyon jó ötlet, amit
polgármester úr a délelőtt folyamán felvetett, hogy akár a jövő héten mi képviselők
összeülnénk akár az intézményvezetőkkel, ezt az EFI-n keresztül meglehetne valósítani.
Azt viszont nem tudom, hogy az EFI-nek a költségvetése hogy áll.
Ez nagyon jó óvodai és iskolai program lenne. A gyerekeknél nagyon fontos, hogy az
első reakció ne az ijedség legyen.
Z á b r á k Istvánné elnök: A 10.000 Ft-ot megalázónak tartjuk, Ágnes pedig azt
mondta, hogy minden pénz fontos.
V a r g a Gusztáv polgármester: 8 támogatási kérelem van előttünk. Év elején döntött
a testület arról, hogy nem támogatja anyagiak hiányában a civil szervezeteket. Nem
rosszindulatból tettük ezt, hanem azért, mert -80 millió Ft-tal fogadtuk el az idei évi
költségvetésünket. Kérelmet nyújtottunk be a Kormányhoz, mellyel kapcsolatosan a
napokban érkezett meg az értesítés, miszerint 7 millió Ft támogatást kaptunk. Az év
végéig elég nagy gondjai lesznek a Képviselő-testületnek ugyanis még ezután
következnek a különböző kérelmek a dolgozók részéről. Fut egy pályázatunk, amelyet
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nyertünk, ez az EFOP-1.5.3 pályázat, mely 500 millió Ft támogatást nyert el, ebben
Mezőkovácsháza konzorciumi partner. Ez lehetőséget fog adni az ilyen humán jellegű
megelőző programokra. Azt javaslom, hogy ebből, vagy az EFI által nyújtott keretből
támogassuk őket. Azért javasoltam némelyik kérelemnél egy jelképes összeget, 10.000
Ft-ot illetve 20.000 Ft-ot, mert a korábbi vita kapcsán a Képviselő-testület részéről
láttam rá elhivatottságot, valamint van olyan civil szervezetünk, mely rengeteget tett
eddig is a város közéletéért. Ha a bizottság javasol valamit a Képviselő-testületnek, és a
forrásra is javaslatot tesz, akkor a testület fog dönteni róla.
H a v a n c s á k
Piroska biz. tag: Érdemes lenne a Tankerületi igazgató urat
ismételten felkeresni, mert vannak nyertes szakmai pályázatok. Azt gondolom ezekbe,
bele lehetne tenni.
V a r g a
Ágnes kuratóriumi elnök: Tudomásul vesszük, hogy az önkormányzat
anyagi helyzete szűkös. Mi ettől függetlenül nem fogjuk feladni és keresni fogjuk a
további lehetőséget. Ezt a készüléket szeretnénk decemberig megvásárolni.
Z á b r á k
Istvánné elnök: Javaslom, hogy támogassuk a Mezőkovácsházi
Tűzoltókért Alapítványt, 10.000 Ft-tal, melynek a fedezete az általános célú tartalék.
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: Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány támogatására javaslat
185/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadni:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány (5800
Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 2/A 2/8.) részére 10.000 Ftot biztosít az általános célú tartalék terhére.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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XVIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések
módosítása (Kt. 24. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit biz. tag: Ha Dr. Fodor József háziorvos péntek délutánonként nem fog
rendelni, akkor a betegek kihez fordulhatnak?
V a r g a Gusztáv polgármester: Az orvos munkaideje reggel 8 órától 16 óráig tart. A
rendelési idő azt jelenti, hogy akkor személyesen is közreműködik az orvos. Amikor
nincs rendelési ideje, telefonon akkor is rendelkezésre áll, és ha a helyzet sürgős, akkor
vagy ő, vagy az általa felkért orvos, vagy asszisztens ki tud menni a lakásra, tanácsot
tud adni szóban. Egyfajta tudatosságot kér a betegektől ez a rendszer. Mindenkinek
tisztában kell lenni, hogy a rendelési időben az orvos ott van azon a helyen és
megtalálható, más esetben pedig telefonon kell felhívni. Péntek délutánra általában
képzéseket, konferenciákat szoktak tenni az orvosok számára. Elsősorban ez indokolja a
péntek délután nem rendelést.
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Annyi módosítást szeretnék elmondani, hogy
a 2. sz. határozati javaslatból ,, a 2017. december 1. napjától ,, húzzuk ki, mivel a
doktornővel a feladat-ellátási szerződés egy része november 1-től, a másik része pedig
december 1-től módosulna.
Záb rá 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: MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató Bt. feladat-ellátási szerződés
módosításának elfogadására javaslat
186/2017. (X. 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 melléklete szerinti tartalommal
módosítja 2017. december 1. napjától.
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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. október 19.
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 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: COR HUMANUM Egészségügyi és Szolgáltató Bt. feladat-ellátási szerződése
módosításának elfogadására javaslat
187/2017. (X. 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 COR HUMANUM Egészségügyi és Szolgáltató
Bt.-vel a házi gyermekorvosi feladatok ellátására
megkötött feladat-ellátási szerződést jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal 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. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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D r. H e d v i g
egészítsük ki.

Beáta gyermekorvos: Kérni szeretném, hogy a szerződés 9. pontját

Z á b r á k
Istvánné elnök: ,, a szerződés megszűnése esetén a szolgáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy az elektronikusan nyilvántartott beteg törzs adatokat az
Önkormányzatnak, vagy az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló
háziorvosnak, házi gyermekorvosnak átadja,,.
E helyett szeretné doktornő, hogy a szerződés megszűnése esetén, (különös képen
nyugdíjazás, elhalálozás, praxis jog értékesítés, közös megegyezéssel történő szerződés
megszüntetése esetén) a szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az elektronikusan
nyilvántartott beteg törzsadatokat az Önkormányzatnak, vagy az Önkormányzattal
szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak, házi gyermekorvosnak átadja.
Erről Képviselő-testületi ülésen fogunk dönteni.
Z á b r á k
szavazza meg.

Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 3. 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: Synapsis Háziorvosi Bt.-vel feladat-ellátási szerződése módosításának
elfogadására javaslat
188/2017. (X. 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 Synapsis Háziorvosi Bt.-vel, korábban IV.
számú, 2017. december 01-től III. számú elnevezésű
háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására
megkötött feladat-ellátási szerződést jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal módosítja 2017. december
1. napjától.
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. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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V a r g a
Gusztáv polgármester: Személyesen is beszéltem Dr. Hedvig Beáta
doktornővel, akinek az indokait figyelembe vettem, ezért készült így az előterjesztés.
Konzultáltam több emberrel, néhány szülőnél felmerült a gyermekorvos esetében is, ha
nincs rendelés délután, akkor ott éri őket sérelem, vagy hátrány. Ezt alaposan
átbeszéltük a doktornővel. Biztosan fog érkezni a lakosságtól a mi irányunkba jelzés,
hogy ezzel nem értenek egyet. A rendelési idő nem csökken, elérhető lesz sürgős
esetben a doktornő vagy az asszisztense telefonon. De a megnövekedett feladata nem
teszi azt lehetővé, hogy ott üljön és várja a betegeket, hanem más teendőit végzi máshol.
Próbáljuk a betegeket arra győzködni, hogy őket nem éri ezzel sérelem, hozzá kell
szokni egy másfajta viselkedéshez.
Z á b r á k Istvánné elnök: Az én ismeretségi körömben is volt, akinek ez volt a
problémája a Reformátuskovácsházi körzettel kapcsolatban, hogy aki eljár dolgozni, az
nem tudja a gyógyszereit kiíratni. Igazából nem tudom, hogy mi az áthidaló megoldás.
S z ű c s
Judit biz. tag: Eddig Reformátuskovácsházán vegyes körzet működött.
Reformátuskovácsházi szülők is megkérdezték, hogy Reffen lesz-e gyermekorvosi
rendelés. Mindenkinek nem lehet megfelelni, azt tudjuk.
D r. H e d v i g Beáta gyermekorvos: Az én tapasztalatom az, hogy 15-16 óráig nem
az jön, aki rosszul érzi magát az iskolában, hanem tápszer felírással stb. Egyszerűen
tudomásul kell venni az embereknek, hogy ők saját maguk is felelősek a saját
egészségükért, gyermekeik egészségiért és fel kell kelni reggel. Minden gyermek
törzslapját át kell néznem, ez körülbelül 140 gyermeket érint. Valamint nagyon sok az
adminisztráció is.
Z á b r á k Istvánné elnök: Köszönjük szépen a megjelenését doktornőnek, további
jó egészséget kívánunk.
D r. H e d v i g Beáta gyermekorvos: Köszönöm szépen.
XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
póttámogatás iránti kérelme (Kt. 18. sz.
előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Egyetértek a határozati javaslattal. Észrevételeztük azt, hogy jobban működött, mint
eddig, több program volt, a programok látogatottabbak voltak. Ádám Andrásné FEB
elnök azt kéri, hogy a szóróanyagot, illetve a reklám felületeket próbálják tovább
keresni.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit biz. tag: Kérdezem, hogy mivel volt több programjuk az idén, mint a
tavalyi évben?
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Z á b r á k Istvánné elnök: Kéthetente ott kerültek megrendezésre a disco, a motoros
találkozó, a Fürdőfesztivál, vasárnap délutánonként próbáltak játszóházakat szervezni.
S z ű c s Judit biz. tag: A discot nem a strand, hanem a Bier Burger Bár szervezte,
valamint a motoros találkozót sem a strand szervezte. Ezekhez mind csak helyet
biztosítottunk.
Z á b r á k Istvánné elnök: Nem csak helyet biztosítottunk, hanem dolgoztak is.
S z ű c s Judit biz. tag: Én már olyat szeretnék látni, amit a fürdővezető talál ki, ő
valósítja meg, és ebből csinál egy hagyományt.
J a n k ó
Erzsébet ügyvezető: A Bier Burger Bár jelentkezett a discoval.
Mezőkovácsházán nagyon sok program van, nem biztos, hogy célszerű még plusz
programokat szervezni. Ha a fiatalokat akarjuk megszólítani, akkor a disco erre a
legmegfelelőbb.
Z á b r á k
Istvánné elnök: Többek között rendezvény volt a Békéscsaba-AradBékéscsaba szupermaraton, a ,,Mozdulj Kovácsháza”, a Polgárőr Nap.
Szűcs

Judit biz. tag: De ezek nem a strandnak a rendezvényei.

Zábrák
helyt állni.
Szűcs

Istvánné elnök: Igaz, hogy nem az ő rendezvényei, de neki kellett ott

Judit biz. tag: A játszóházat teljesen jó ötletnek tartanám.

J a n k ó Erzsébet ügyvezető: Nem vették igénybe a játszóházat. Majdnem minden
hónapban van rendezvény a strandon. Végig kell gondolni, lehet, hogy inkább kevesebb
rendezvényt kellene tartani, ami sikeresebb is lenne. A kézműves foglalkozást is
végrehajtottuk, de volt olyan nap, amikor nem volt senki.
Varga
Gusztáv polgármester: Mióta ügyvezető asszony működteti a strandot,
azóta kicsivel javult a színvonal. Abban van igazság, amit Szűcs Judit bizottsági tag
mond, hogy ő azt szeretné, hogy a strandunk még több lehetőséget adjon az embereknek
és még több embert hívjon és ebben gondolkozzunk közösen. Itt van a strand, ajánljunk
neki programot, valósítsa meg, a lényeg az, hogy a Mezőkovácsházi emberek, fiatalok,
gyerekek találjanak maguknak lehetőséget. Ezt a gondolkodást tovább kell folytatni.
Beszélgettük alpolgármester urakkal illetve a közelebbi munkatársakkal, az, hogy
havonta van egy nagy rendezvényünk a fürdési szezonban az véleményem szerint
tökéletes. Emellett még ami belefér az időbe és van rá vállalkozó, azt ki kell használni.
Lehetne megcélozni külön a gyermekeket, tábor valamint úszásoktatás
megrendezésével. Lehetne külön megcélozni a fiatalokat, délutáni programokkal vagy
esetleg discoval, vagy egy kisebb koncerttel. Az idős embereket is megcélozni, akiknek
a gyógyvíz az életminőségükön javíthatna. Hiszen a mozgásszervi és idegrendszeri
betegségekre jó hatással van. Lehet, hogy az EFI-nek ki lehetne adni feladatként, hogy
ezt népszerűsítse és jöjjön el. Ami Szűcs Judit bizottsági tag javaslatai közül nem
valósult meg, az hogy lehet, érdemes volna egy olyan napot kitalálni hetente, vagy
kéthetente, ahol kicsit olcsóbban, becsalogató jelleggel fogadnánk a Mezőkovácsházi
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fürdőzőket. Azt javaslom, hogy ezt a kettőt válasszuk külön egymástól. A támogatást
indokoltnak tartom.
Z á b r á k Istvánné elnök: Nyári táborok voltak, az összes program ilyen az iskolai
tábor is, mely a strandra épült. Viszont a vízi tornát fel lehetne írni, melyet az EFI által
kellene megvalósítani.
Havancsák
Piroska biz. tag: Azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy
nyáron mindenki szervez programokat. Szervezünk mi Erzsébet tábort, szervez a
Humán Szolgáltató Központ, valamint a Városi Könyvtár. Azt gondolom, hogy oda
lehetne városi szinten ezeket megszervezni. Tudomásul kell venni, hogy a városi
intézmények széthúzzák a gyerekeket. Tudnám azt javasolni, hogy mi intézmények,
akik tábort szervezünk, működjünk együtt a Művelődési Házzal, vagy a stranddal. Tehát
minden intézmény jól járjon, de legfőképpen a gyermekek.
S z ű c s Judit biz. tag: Mind a két hozzászólóval teljes mértékben egyetértek. Meg
kell élettel tölteni a strandfürdőt. A vízi tornát mindenképpen megvalósítani, valamint
az időseket megcélozni. Vízhez szoktató program sincs, erre egy úszómesterre lenne
szükség, tudnám ajánlani László Mátét. Kellene olyan szolgáltatásokat nyújtani a
strandfürdőnek, melyek ide vonzzák a Mezőkovácsházi és a környékbeli embereket.
Nagyon jó volt a masszázs is, e felé is indulni kellene, mivel ezt többen is igénybe
vették. A szolgáltatásokat valamilyen módon kellene bővíteni, ez nem a testület, hanem
az ügyvezető dolga.
J a n k ó
Erzsébet ügyvezető: Az EFI-vel szerveztünk júniusban egy délelőtti
rendezvényt, ahova minden Nyugdíjas Klubbot meghívtunk a környező településről.
Körülbelül 50-en voltak ezen a rendezvényen. Ez is egy újítás. A vízi tornát beterveztük
az EFI programjába, mert ez kérése volt a Felügyelő Bizottságnak. De mivel annyi féle
program került az EFI programjába, így ez kiemelésre került. Erre sajnos nem volt már
keret. Az éjszakai fürdőzéssel kapcsolatosan tavaly az volt a kérés, hogy legalább
egyszer egy hónapban legyen. Azt gondolom, hogy ennek eleget is tettünk. Két éve
működteti a Kalocsa Róza Kft. a fürdőt, az elmúlt 20 évben sokkal több probléma volt a
stranddal, mint most az elmúlt két évben. Nem lehet egy strand működésénél egy év
alatt akkora eredményt elérni. Szép lassan, tudatosan lehet elérni célt. Ha azon vagyunk,
hogy minél több bevételt gyűjtsünk, akkor nem biztos, hogy a ,, csobbanó csütörtököt”
választjuk, mert akkor lehet, hogy csökken a bevételünk.
S z é n á s i
István alpolgármester: A téliesítést mindenképpen meg kell oldani.
Vannak olyan karbantartási, felújítási munkálatok, amiket még most ősszel meg
tudnánk oldani.
Z á b r á k Istvánné elnök: Arra kérem a Polgármester urat illetve az alpolgármester
urakat, hogy a Településgazdálkodási Kft. azokat a munkákat, amelyeket felvállalt
végezze el. Ha ez ősszel elkészülne, akkor nem kellene tavasszal kapkodni.
Látjuk a fejlődést, de még szeretnénk tovább fejlődni, és ezeket az ötleteket, a vízi
tornát, a masszázst stb.
Már nagyon eltértünk a tárgytól.
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. részére vissza nem térítendő
támogatásra javaslat
189/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával arról dönt, hogy gazdasági
társaságának, a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.nek a Borostyán Camping és Strandfürdő üzemeltetéséből
adódó fedezethiány ellentételezésére 1.500e Ft egyszeri
vissza nem térítendő támogatás nyújt. A Kft.-nek a fenti
támogatási összeget a 2017. évi Üzleti tervében
szerepeltetnie kell.
A 1.500e Ft vissza nem térítendő támogatás fedezetét az
önkormányzatnál a rendkívüli önkormányzati támogatás
képezi.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XXI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Idősek napja kiemelt rendezvényről szóló
beszámoló (Biz. 2. sz. előterjesztése)
Z á b r á k
illusztrált.

Istvánné elnök: A beszámoló nagyon jól el lett készítve, képekkel

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Szűcs
Judit biz. tag: Részt vettem személyesen az Idősek napi rendezvényen.
Nagyon tartalmas volt, színvonalas volt a műsor, elégedettek voltak az ott jelenlevő idős
emberek. Egy észrevételt szeretnék tenni, ami nekem nem tetszett. Amikor eljöttünk az
Idősek napi rendezvényről. Én a hátsó ajtón jöttem ki és nyitva volt a folyosó jobb
oldalán található terem ajtaja. Abban a teremben nagyon sok gyümölcs volt még
kosárban, sütemények, bor illetve tea. A tea gyorsan elfogyott, én már teát sem tudtam
inni. Véleményem szerint, ami 170.000 Ft volt a megvendégelésre, az nem biztos, hogy
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ott volt az asztalon. Aki ezt szervezi és koordinálja, az legyen szíves figyeljen arra oda,
hogy a nyugdíjasok megfelelő mennyiséget kapjanak mindenből.
Z á b r á k Istvánné elnök: Nem tudjuk, hogy mennyien jönnek el. Véleményem,
hogy ki lehetne osztani, amikor mennek haza az idősek.
S z é n á s i István alpolgármester: Végig ott voltam a rendezvényen. A hátsó
helyiségben lévő gyümölcsöt, italt a szociális otthonba vittük ki.
J a n k ó
Erzsébet ügyvezető: A Humán Szolgáltató Központ lett megbízva a
vendéglátással.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Jó volt a rendezvény, sokan jelentek meg.
Körbejártam a műsor után, jó néven vették a vendéglátást illetve a műsort is az idős
emberek. Az idősek mindig egy kis ajándékra is számítanak, ha úgy látjuk, hogy
megmarad, akkor inkább elcsomagolni, és kiosztani az idősek közt a megmaradt
gyümölcsöt. Valóban a műsor vége után mindenki elkezdett távozni, tehát lehet, hogy
közülünk legközelebb az ajtóba kellene valakinek állni, és elköszönni tőlük még
egyszer. Amit Szűcs Judit bizottsági tag elmondott, nem csak ezen a rendezvényen
gyakorlat, hanem nagyon sok önkormányzati rendezvényen. Én sem tudom, hogy mi
lesz az ételeknek a sorsa. Erre fel kellene készülni a Humán Szolgáltató Központnak,
hogy azt eltenni kis edényekbe, és olyan családokhoz eljuttatni, akik erre fogadó készek.
Z á b r á k Istvánné elnök: Amikor rendezvényeink vannak, és akik itt dolgoznak a
hangosítást és a többi munkát elvégzik, azokra is gondolni kell, osszuk szét a
megmaradt ételt.
S z ű c s Judit biz. tag: Amennyiben az megvalósíthatatlan, hogy kocsira teszik és a
szegény családoknak elviszik, az óvoda illetve az iskola szívesen fogadja. Itt
természetesen nem hidegtálra gondolok, hanem kimondottan gyümölcsökre.
A szakmai napokon a meghívott vendégeknek minden esetben vissza kellene jelezni,
hogy részt vesz-e az adott rendezvényen vagy sem. Így esetleg ki lehetne ezt
küszöbölni.
S z é n á s i István alpolgármester: Javasolnám, hogy a továbbiakban csak a 65 év
felettieknek küldjünk meghívót az Idősek Napjára. Nincs értelme, hogy 1.500 meghívót
kiküldjünk. Nagyon sokan így is nem jönnek el, nem beszélve arról, hogy a meghívó
kézbesítése is többletmunkát ad.
Szabó Béla bácsi megkeresett, akinek nagyon sok műemlék gyűjteménye van, amit
Mezőkovácsháza Városnak szeretne adni. Azt szeretném, ha egyszer aljegyző
asszonnyal elmennénk Béla bácsihoz ezt megbeszélni vele. Az ügyvéd úr pedig
elkészítené a szerződést, ami ehhez szükséges.
S z ű c s
Judit biz. tag: Ezzel kapcsolatban kérném, hogy Szabó Béla bácsi
meglátogatásán Albertus László is vegyen részt.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Az ügyvezető asszonynak felhívnám a
figyelmét, felhívott a Lakodalmas bálon jelen lévő egyik vőfély egy panasszal,
mégpedig, hogy felajánlotta a Művelődési Ház személyzetének a vacsorát, és ők ezzel
nem élve pizzát rendeltek. Az egyik vőfély el is küldte a pizza futárt.
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J a n k ó Erzsébet ügyvezető: Visszatérve a megmaradt gyümölcsökre, stb. Ha adunk
Juliska néninek, akkor adni kell mindenkinek. A kiosztás nagyon nehéz. Az, hogy
mennyien lesznek a rendezvényen, azt sosem tudjuk pontosan kiszámolni, nincs
visszajelzés. A tavalyi évben jóval kevesebben voltak. A kiszolgálással volt nekem
némi problémám, almát nem célszerű időseknek feltálalni, mert nem biztos, hogy meg
tudja enni. Azt tudni kell, hogy a 170.000 Ft-ból 40.000 Ft megmaradt.
A lakodalmas dologra visszatérve, én nem voltam ott az ügyeletben, a fiatalok így
döntöttek. Én megkaptam ezt a jelzést, felhívtam a figyelmüket, hogy ha legközelebb
ilyen esemény lesz, akkor hogyan viselkedjenek. Azt gondolom, hogy az illem tudást,
azt otthonról hozzák. Biztos, hogy kellemetlen volt, nekem is kellemetlen lett volna.
S z ű c s Judit biz. tag: Arról van tudomása az ügyvezető asszonynak, hogy a tartós
élelmiszerek mire kellettek?
Jankó
rendezte.

Erzsébet ügyvezető: A vendéglátást teljesen a Humán Szolgáltató Központ

Z á b r á k Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Idősek napja kiemelt rendezvényről szóló beszámoló elfogadása
190/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Városi Idősek napja kiemelt rendezvényről szóló
beszámolóban foglaltakat tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének
kérelme (Kt. 10. sz. előterjesztése)
Záb rák
véleménye?

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

J a n k ó Erzsébet ügyvezető: Merényiné Szentmiklósi Etelka területi elnök asszony
kérte, hogy képviseljem a bizottsági ülésen. A megyei vezetővel elmondása szerint
inkább munkaerőt szeretnének igényelni, tehát legyen, aki elkészíti és kijavítja ezeket a
munkálatokat. Anyagot megvásárolja a Vöröskereszt.
S z ű c s Judit biz. tag: Kérdezem, hogy nem a Hajdaráé az az épület?
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Varga

Gusztáv polgármester: Csak egy része, ami elől van.

Z á b r á k
Istvánné elnök: Ebben az esetben a Vöröskeresztnek meg kellene
keresni Hajdaráékat, ugyanis ez közös munka lenne.
J a n k ó
szüksége.
Zábrák

Erzsébet ügyvezető: A Vöröskeresztnek inkább munkaerőre lenne
Istvánné elnök: Ezt hogyan tudnánk megoldani Polgármester Úr?

V a r g a
Gusztáv polgármester: Ez a munka sem volt betervezve a
Településgazdálkodási Kft-nek a programjába, sem a közmunka programba. Ha itt
dolgoznak 1-2 hetet, akkor pont valami nálunk nem halad. Arra gondoltam, hogy adunk
10.000 Ft-ot, meg kellene nézni, hogy egyáltalán milyen munkákat kellene ott
megcsinálni. Biztos vagyok benne, hogy azok a kőművesek, amelyeket ismer az
ügyvezető asszony Mezőkovácsházán elvégeznék a munkát. Segítünk mi, hogy írunk
közösen egy levelet, aláírom szívesen és megcélozzuk azokat a vállalkozókat vagy
mestereket, hogy adjanak egy kis anyagot, illetve járuljanak hozzá munkával.
H a v a n c s á k Piroska biz. tag: A Városgondnokság segítségét is lehetne ebben
kérni véleményem szerint.
J a n k ó Erzsébet ügyvezető: Véleményem szerint az is jó lenne, amit Polgármester
úr mondott, hogy adnak egy embert, aki megnézné a problémát. Etelka beszélt egy
vállalkozóval, aki tud számlát adni, az is azt mondta, hogy jön.
Z á b r á k
Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a
kiegészítéssel, hogy az önkormányzat vállalja, hogy szakembert biztosít egy
állapotfelmérés elvégzéséhez és a legsürgősebb munkálatok elvégezéséhez, szavazza
meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének támogatására javaslat
191/2017. (X. 16.) 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 Magyar vöröskereszt Területi Szervezetét
támogatásban részesíti a 2017 évi költségvetésben
elkülönített általános célú tartalék terhére 10.000,-Ft
összegben.
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Továbbá az önkormányzat vállalja, hogy szakembert
biztosít egy állapotfelmérés elvégzéséhez és a
legsürgősebb munkálatok elvégezéséhez.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves
tevékenységéről (Kt. 5. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit biz. tag: Olyan tetemes mennyiségű anyagot kaptunk a hétvégén és
nekem hétvégén családi programom volt, tehát több esetben nem jutottam el tényleges
beszámolók megismeréséig. Ilyen esetben, amikor nem tudom, hogy mit kellett volna
elolvasnom, tartózkodni fogok. De ígérem, hogy a Képviselő-testületi ülésre elolvasom.
De egyszerűen borzalom, hogy péntek délután megkapjuk az anyagot és mondjuk
péntek este, szombaton és vasárnap is családi programom van, akkor létezhetetlen
hétfőig elolvasni 30 darab előterjesztést. Itt valamit csinálni kellene, mert ez így nem jó.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Megküldésre kerül majd a későbbiekben a
Békéscsabai Tankerületi Központ 2018-2020 Fejlesztési elképzelése is. Teljesen jogos a
felvetése Szűcs Judit bizottsági tagnak.
S z ű c s Judit biz. tag: Az a fajta képviselő vagyok, aki az első betűtől kezdve, az
utolsóig végig olvasom az előterjesztést. Nem fogok úgy szavazni, hogy nem tudom,
miről van szó.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Véleményem szerint nem csak te gondolod
így. Erre lenne jó megoldás, hogy ha jegyző asszony meg tudná azt oldani, hogy ha
elkészült 10 előterjesztés, akkor azt elküldeni kedden, vagy szerdán e-mailben. Ez talán
segítene egy kicsit.
Szűcs
Judit biz. tag: Kellemetlen, mert az ülésen itt vannak a vendégek, és az
előterjesztésről pedig nem tudok semmit, mert nem volt időm áttanulmányozni.
V a r g a
Gusztáv polgármester: Szerdán álltam munkába, szerdán már ott várt
rengeteg előterjesztés, de annyi tanácskozásom volt, hogy nem tudtam egyet sem aláírni
aznap. Megbeszélhetjük az alpolgármestereimmel, hogy a testületi ülést megelőző héten
legyen közülünk valaki, aki ráér, és aláír, akkor, amit aláírunk az kiküldésre kerüljön emailben.
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Zábrák
meg.

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

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
javaslat
192/2017. (X. 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 Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt
elfogadja.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri
Hivatal apparátusának a beszámolási időszakban végzett
munkájáért.”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az általános iskolai felvételi körzetek
meghatározása (Kt. 7. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
H a v a n c s á k Piroska biz. tag: Minden évben március környékén megkapjuk a
körzethatárokat, amit a Kormányhivatal kiküld a fenntartóknak és úgy ezzel
párhuzamosan az intézményeknek. Tavasszal is figyeltem, hogy mi Battonya,
Végegyháza és Kaszaper felekezetileg el nem kötelezett szülők gyermekeinek a
beiskolázási helye vagyunk. Az a kérdésem, hogy Nagybánhegyes is egyházi fenntartási
általános iskola, viszont nem sorolják be egyetlen egy állami intézmény alá sem. Ezt
érdemes lenne a Járási Hivataltól megkérdezni, hogy milyen okból.
D r. S z i l b e r e i s z
Edit jegyző: Egészítsük ki azzal, hogy javasoljuk
Nagybánhegyes Község felvételét is, a felekezetileg el nem kötelezett szülők gyermekei
részére. Legfeljebb hivatkozhatunk arra, hogy vannak nagybánhegyesi tanulóink.
Havancsák

Piroska biz. tag: Valóban vannak nagybánhegyesi diákjaink.
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Z á b r á k Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a
kiegészítéssel, hogy javasoljuk Nagybánhegyes Község felvételét, a felekezetileg el
nem kötelezett szülők számára legyen lehetőség átíratni a gyermeket a Csanád Vezér
Általános Iskolába, 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: Általános iskola felvételi körzetének meghatározására javaslat
193/2017. (X. 16.) 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdésben foglalt véleményezési
jogával élve megtárgyalta a Mezőkovácsházi Csanád
Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
vonatkozásában a Békés Megyei Kormányhivatal által a
2018/2019. tanévre meghatározott felvételi körzethatár
tervezetét és az alábbi javaslattal él:
- az iskola felvételi körzete terjedjen ki a világnézeti
tekintetben el nem kötelezett szülő(k) gyermeke(i) részére
Nagybánhegyes település közigazgatási területére is,
tekintve, hogy jelenleg is járnak nagybánhegyesi
gyermekek az iskolába.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének
illetmény
emelésével
összefüggő módosítása (Kt. 8. sz.
előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
D r. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Tudni kell, hogy a középfokú végzettségűek
esetében gyakorlatilag eltűnt a bértábla. A két nyugdíj előtt álló kollégát kivéve, a
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besorolási bérük nem éri el a garantált bérminimumot. Van olyan felsőfokú végzettünk,
akinek az eltöltött évek alapján a bére szintén a bérminimumhoz közeli. A
középfokúaknál a pályán eltöltött évek száma nem tükröződik vissza a bérükben.
Bérfeszültséget jelent, hogy az átszervezés során átvett kollégák bére magasabb mint a
régóta itt dolgozóké. De vannak olyan felsőfokú végzettségű dolgozók is, akiket csak
úgy tudunk itt tartani, hogy el van térítve a bérük. És van olyan álláshelyünk, amit be
sem tudunk tölteni.
Szűcs
Judit biz. tag: A Humán Szolgáltató Központ beszámolójában olvastam,
hogy a Házi Segítségnyújtásnál egy fő már felmondott, mert annyira kevés volt a bére.
Nálunk ugyanez a helyzet áll fenn a dajkáknál is, egy dajkai bér van. Ezzel a
problémám az, hogy ha most ezt a területet rendezzük, akkor rendezni kellene a többit
is.
Z á b r á k Istvánné elnök: Az én javaslatom, hogy a munkabér ne 15 %-kal kerüljön
megemelésre, hanem 10%-al, és a differenciálást pedig megadnám. Valamennyit
mindenképpen emelni kell, mert nem lesznek dolgozóink.
Szűcs
Judit biz. tag: Azt hogyan lehetne kiküszöbölni, hogy Mezőkovácsháza
többi intézményével pedig nem foglalkozunk.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Elnök asszony is jelen volt Polgármester
úrnál egy hosszabb egyeztetésen. Amit elnök asszony javasolt az egy hallgatólagos
megállapodás volt, ezt próbáljuk meg képviselni. Az egyéb intézményeknél a cafetériát
mindig odaadjuk, de zároljuk. Ez most is így van. Egyetértettem ott is és meg is
beszéltük a 10%-ot és az 5%-ot. Viszont visszás lenne, ha a cafetériát pedig nem
szavaznám meg. Azt kell tudni, hogy mindig a 2-3 havi cafetériáról megy a vita.
Szénási
férnek bele?

István alpolgármester: Azokkal a dolgozókkal mi lesz, akik ebbe nem

Z á b r á k
Istvánné elnök: Tudni kell, hogy a Kormány már régóta hitegeti az
önkormányzati dolgozókat, hogy megemeli az illetményalapukat. Ez az emelés még
nem történt meg. Ezt nekünk addig kell pótolni, míg meg nem adják. Bízom benne,
hogy csak három hónapról van szó.
D r. S z i l b e r e i s z
Edit jegyző: Azért nincs bértábla, mert ha bértáblát
alkalmaznánk, az jóval alatta maradna. Ha megemelik a garantált bérminimumot, akkor
a 15% is eltűnik.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Az megállapítható, hogy valahol a törvény
nem kezeli most, hogy a középfokú és a kezdő felsőfokú végzettségűeknek a bérét
meghaladja a garantált bérminimum. Talán lehet azt mondani, hogy ez így igazságtalan,
mert nyilván van olyan, akinek a bére 300.000 Ft, ő viszont nincs úgy rászorulva, mint
egy középfokú végzettségű, de ezt nem tehetjük meg.
Z á b r á k Istvánné elnök: Viszont az is hozzátartozik, hogy senki nem akadályozta
meg a középfokú végzettségű személyt, hogy felsőfokú végzettséget szerezzen.
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D r. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: A felsőfokú végzetteink közül, azért tudjuk
megtartani őket, mert a besorolási bérüknél magasabb bérben állapodtam meg velük.
Három ilyen felsőfokú végzettségű dolgozónk van. Vannak jogász végzettségű
dolgozóink is, akikre lehet mindent mondani, de úgy gondolom, hogy az egyik
legmagasabb szakmai végzettséggel rendelkezik, magasabb, mint az enyém, mert a jogi
szakvizsgával is rendelkezik. Az, hogy gyakorlata nincs, az már az ő problémája,
remélem, hogy 5 év múlva már azt a szakmai tudást ami benne rejlik, nagyon jól fogja
tudni kamatoztatni a hivatalnál 180.000 Ft-os besorolási bérrel. Felsőfokú
végzettségűek azért maradtak a hivatalban, mert el kellett, hogy térítsem a bérüket.
Z á b r á k Istvánné elnök: Megértjük a problémát, mindenképpen szeretnénk adni,
várjuk, hogy a Kormány tegyen valamit ez ügyben. Javaslom az 1. sz. határozati
javaslatba 10 %-os béremelés kerüljön, a 2. sz. határozati javaslat pedig 5 %.
V a r g a Gusztáv polgármester: Érdemes az ilyen lehetőségeknél kihasználni azt,
hogy ha van valamilyen kritizálni való a Polgármesteri Hivatal munkájába, akkor azt el
kell mondani. A köztisztviselőknek is el kell fogadni, hogy a Képviselő-testület
béremelést ad azért, mert elismerjük a munkájukat, de ugyanakkor most itt van a
lehetőség arra, hogy mi is kérjünk valamit tőlük, többet szeretnénk, másképp szeretnénk
valamit. Ez az előterjesztésben az utolsó előtti bekezdésben a 2. pontban leírásra is
került. Arra kérem a bizottságot, hogy a testületi ülésig még gondolkozzatok azon, hogy
akartok-e ilyen dolgot megfogalmazni. Ami elhangzott a megbeszélésen az, hogy
legyen differenciálás, mert úgy érezzük, hogy nem mindenki dolgozik olyan magas
színvonalon, mint ahogy kellene. Ezt ők is kérték, mert azt mondják, hogy vannak a
középfokú végzettségűek, vannak a felsőfokú végzettségűek, ezt kezeli a jogszabály.
Közte van a középfokú végzettségű felsőfokú szakképesítéssel rendelkező, aki többre
képes, mint a középfokú, de a bértábla csak ugyanannyit enged neki. Ezt majd jegyző
asszonynak mérlegelni kell. Amely dolgozók átkerültek a Humán Szolgáltató
Központtól egy részüknek a bére el van térítve, tehát többet keresnek, mint akik, itt
dolgoznak régóta és csinálják a munkájukat. Ezt a dolgot a jegyző asszonynak majd
kezelni kell. Azt mondták az alpolgármester urak illetve a bizottsági elnökök, hogy
megnyugtató lenne számunkra, ha elhangozna az jegyző asszony részéről, hogy amikor
bérfejlesztésre, vagy béreltérítésre kerül sor, akkor azt az irodavezetők véleménye
alapján szülessen meg. Minden ilyen béremeléshez nekem oda kell tenni az aláírásomat,
hogy az intézkedéssel egyetértek.
Nekünk képviselőknek nagyon sok jogosítványunk van arra, ha bármi problémát
tapasztalunk a városban akkor nem a facebookra kell felírni, vagy Képviselő-testületi
ülésen elmondani, hanem akinek bejelentése van jöjjön be a hivatalba az
irodavezetőkhöz, vagy a jegyző asszonyhoz. A köztisztviselők is vegyék tudomásul,
hogy bennünket ilyenek miatt bántás érhet.
D r. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Esetleg a szubjektivitást hogyan lehet kizárni az 5
%-os teljesítményértékelésen alapuló béreltérítésnél. Elég sokat beszélgettünk az
irodavezetőkkel, próbáljuk ezt a problémát eléggé körbejárni. Már nagyon
körvonalazódik, amit Polgármester úr említett maga a 15% a középfokú végzetteknél.
Ezért mondtam, hogy átlag 15%, mert ez sajnos nem lesz mindenkinél annyi.
Megpróbáljuk korrigálni egyrészt ezeket az átvételnél keletkezett bérkülönbözeteket,
másrészt azt figyelembe venni, ha valakinek sima középfokú végzettsége mellett van
egy felsőfokú szakképesítése és azt használva dolgozik, erre sajnos a köztisztviselői
törvény és a bértábla sem ad lehetőséget. Nem olyan, mint a közalkalmazotti bértábla,
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mert a besorolási bérnél ezt is figyelembe veszi és egy magasabb kategóriát jelent.
Sajnos a köztisztviselőinél nem, de erre is próbálunk figyelemmel lenni. A másik pedig
a szolgálati idő. A középfokú végzetteknél most már ez is eltűnt a garantált
bérminimummal. A 10%-nál erre próbálunk odafigyelni, az 5%-ot pedig eleve nem
engedi a törvény. Teljesen mindegy, hogy teljesítményértékelés alapján lenne
béreltérítés vagy jutalmat fizetünk ki, mind a kettőt csak teljesítményértékelés alapján
fizethetünk. Nagy valószínűséggel
jutalomként
kerülne kifizetésre, de
teljesítményértékelésen kell, hogy alapuljon, illetve január 31-ig a minősítést is el kell
végezni. Ha ez évben kerül sor az 5% kifizetésére, akkor a féléves
teljesítményértékeléseket tudjuk figyelembe venni. Ezelőtt sem volt olyan, hogy
jutalmat fizethettünk volna a köztisztviselőknek, ezt is köszönöm mindannyiunk
nevében. Mindig az volt a felosztásnak a mechanizmusa, hogy az irodavezetőket
kérdeztem meg, ültünk le megbeszélni, tehát közös döntés volt. Polgármester úr
kikötheti, hogy milyen munkáltatói intézkedéshez kell az ő jóváhagyása, egyetértése, az
egyik ilyen a jutalmazás.
Z á b r á k Istvánné elnök: Azt próbáljátok a dolgozókban tudatosítani, hogy ez nem
jár, hanem adható. Mindenki a jó szándékot nézze, és ha kevesebbet kap, akkor lehet
többet dolgozni. Azt szeretném, hogy jegyző asszony, az irodavezetők, Polgármester úr,
esetleg az alpolgármester urak ezen az egyeztetéseken részt vegyenek, több szem többet
lát. Mivel lehet, hogy vannak olyan dolgozók, akik jól dolgoznak, de nincsenek szem
előtt.
Továbbá van három olyan épületünk, melynek a közbeszerzésén túl kellene, hogy
legyünk már ilyen a Reffi orvosi rendelő, a Reffi Napközi és a Könyvtár. Ugyanis jövő
nyárra már át kell adni. Ezt valahogy meggyorsítani nekem mindenképpen ez az
igényem. Szeretném látni, tehát mi adjuk át, ne a következő testület.
S z ű c s Judit biz. tag: Polgármester úr nem volt jelen az elmúlt Képviselő-testületi
ülésen, mindenki elég komolyan elmondta a véleményét. Ez mind arra épül, amit ebben
az évben a testületi üléseken, valamint a testületi munka kapcsán tapasztaltunk. Nem
felejtem el polgármester úrnak azt a mondatát, hogy ,,havonta kellene kötelező jelleggel
Képviselő-testületi üléseket tartani, és a rendkívüli ülések számát mindenképpen
szeretné a legminimálisabb számra csökkenteni”. Akkor júniusban már a 18. Képviselőtestületi ülést tartottunk. Ennek pedig a jó része abból adódott, hogy a hivatali apparátus
figyelmetlen volt. Mi elnök asszonyon kívül nagyon elfoglaltak vagyunk, több munkát
végzünk mint, ami a munkaköri kötelességünk, mert szeretnénk, hogy az
intézményünknek jobb legyen, és a gyerekeknek. Ezt nehezményezem. A Humán
Szolgáltató Központ beszámolójában olvastam, hogy egy fő Házi Segítségnyújtó
felmondott, mert a munkabére nem volt megfelelő, a másik pedig felmondás előtt áll,
mert ő is elégedetlen. Örömmel hallom, hogy a második éve tud a jegyző asszony
jutalmat osztani, azt viszont nem tudom már megmondani, hogy a pedagógusok mikor
kaptak jutalmat, holott Óvoda Bált, Ballagást tartunk, tehát olyan programokat
valósítunk meg, ami a munkakörünkben nem is szerepel. Tehát elhivatottságból
dolgozunk ingyen és bérmentve. De nem panaszkodom, mert olvastam a beszámolóban,
hogy a pedagógus átlagbér 320.000 Ft, ezt viszont nem tudom, hogy hogyan számolták
ki. A korábbi Képviselő-testületi ülésen azt az aggályomat is kifejeztem, hogy ezek a
bérfeszültségek minden intézménynél jelen vannak. Azt szeretném kérdezni, hogy mi
lesz a következő lépés? Mert az nem jó venné ki magát a városban, hogy a
Polgármesteri Hivatal kiváltságos dolgozói bérfejlesztést kapnak, valamint ugyanezek a
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problémák több helyen is fellelhetőek. Ami nekem kicsit fájdalmas, hogy a
köztisztviselőknek a cafetériát a törvény kötelezően megadja, mely 200.000 Ft.
Polgármester úr látja, hogy a pedagógusok és a könyvtárosok azért a városi
rendezvényeken igen nagy számban képviseltetik magukat. Az origami kiállításon részt
vevők 70-80%-a óvó néni volt. Az ici-pici maratont is leszervezik, Kovácsházi
Napokon részt vesznek, ezeken nem nagyon látunk köztisztviselőt, egy, kettőt elvétve.
Nagyon rossz szájízzel megyek el testületi ülésről, amikor azt kell mondani, hogy a
cafetéria zárolva van. Ha az egyik oldalon próbálunk segíteni, javítani, akkor az
intézményeket is nézni kellene.
Z á b r á k
Istvánné elnök: Nem titok, 170.000 Ft a nyugdíjam, 52.000 Ft
tiszteletdíjat kapok, ennek felét mindig felajánlom. Szeretném, ha ti is hozzájárulnátok
egy-egy esetnél, amikor azt mondjátok, hogy adtok 10.000 Ft-ot stb. Én megmondtam a
férjemnek, amikor képviselőnek megválasztott a lakosság, hogy ez a tiszteletdíj, amit
kapok oda tehetem, ahova szeretném. Az utolsó a Zene Világnapja amit az Általános
Iskola rendezett, szerintem rajtam kívül nem volt más, aki részt vett volna rajta. Én
nagyobb látogatottságot vártam.
H a v a n c s á k
Piroska biz. tag: Nem hirdettük meg a facebookon a Zene
Világnapját. Viszont az általános iskolai programok mindenki számára nyíltak, bárki
részt vehet rajta. Van egy protokoll listánk, melyen a városvezetés, a Képviselő-testület,
nyugalmazott pedagógusok, intézményvezetők szereplnek. Viszont aki a protokoll listán
szerepelt, az kapott meghívót is.
Z á b r á k
Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a módosított 1. sz. határozati
javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Polgármesteri Hivatalnál dolgozó munkavállalók munkabér emelésére javaslat
194/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadni:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi Polgármesteri
Hivatal munkavállalóinak munkabérét 2017. szeptember
01-től átlagosan 10 %-kal megemeli. A középfokú
végzettségű köztisztviselők, és az ügykezelők esetében a
béremelési keret terhére a béremelés mértékéről a jegyző
dönt.
A 2.369 eFt személyi juttatás, és 521 eFt munkaadói
járulék fedezetét a rendkívüli önkormányzati támogatás
képezi.
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Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
munkáltatói intézkedések megtételére.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
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 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Polgármesteri Hivatalnál dolgozó munkavállalók részére egyszeri jutalomkeret
biztosítása
195/2017. (X. 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 arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi Polgármesteri
Hivatal munkavállalói részére egyszeri 1.184 eFt személyi
juttatás, és 261 eFt munkaadói járulék jutalomkeret
emelést biztosít. A jutalomkeret differenciáltan kerülhet
szétosztásra.
A jutalomkeret fedezetét a rendkívüli önkormányzati
támogatás képezi.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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Zábrák

Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal – 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelet
elfogadására javaslat
196/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.
(II. 28.) sz. önkormányzati rendeletet az előterjesztés
melléklete szerint javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadásra.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
S z ű c s Judit biz. tag: Azt viszont a Képviselő-testületi ülésen meg fogom kérdezni,
hogy mi a hozadéka annak, hogy a gazdasági iroda beköltözött a Polgármester
Hivatalba?
Z á b r á k Istvánné elnök: Két emberrel kevesebben vannak.
D r. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Egy fő elment nyugdíjba, egy fő pedig a Humán
Szolgáltató Központ állományában maradt. Egy emberrel van kevesebb, mert Nagyné
Csiffáry Anna helyére lett felvéve Zatykó Attila. A vagyongazdálkodó álláshelyet is
nehezen tudtuk betölteni. Mert olyan helyről jött, ahol még kevesebbet fizettek, és neki
ez a besorolási bér megfelelő.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Egyet tudomásul kell venni, hogy ez addig
fog működni, míg családi vonalon idekötődik valaki Mezőkovácsházához.
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány
kérelme (Kt. 9. sz. előterjesztése)
Zábrák
Szűcs

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

Judit biz. tag: Az EFOP-1.5.3 pályázatnál visszatérünk rá.

Z á b r á k Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatására javaslat
197/2017. (X. 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 jelen határozatával arról dönt, hogy a Viharsarki
Koraszülöttmentő Alapítványt (5700 Gyula, Petőfi tér 3.)
támogatásban részesíti a 2017. évi költségvetésben
elkülönített általános célú tartalék terhére 10.000,-Ft
összegben.
Felhatalmazza Varga Gusztáv polgármestert a Támogatási
szerződés aláírására.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány anyagi
támogatása (Kt. 11. sz. előterjesztése)
Záb rák
véleménye?

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

D r. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Van saját Mentőalapítványunk, tehát ha oda kerül
a sor, inkább a helyi alapítványunknak adjunk. De úgy tudom, hogy ez az
előterjesztésben is le van írva.
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: támogatás nem javasolása OMSZ részére
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198/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére
önkormányzati támogatást előirányzat és forrás hiányában
nem biztosít.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Orosházi Kórház anyagi támogatása (Kt.
12. sz. előterjesztése)
Záb rák
véleménye?

Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban 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: Orosházi Városi Kórház támogatási kérelme elutasítására javaslat
199/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Orosházi Városi Kórház eszközbeszerzésére
önkormányzati támogatást előirányzat és forrás hiányában
nem tud biztosítani.
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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. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület
támogatási
kérelme
(Kt.
14.
sz.
előterjesztése)
Zábrák

Istvánné elnök: Nagyon sokat segítenek a városi rendezvényeken.

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: Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület támogatására javaslat
200/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselőtestületnek elfogadni:
,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesületet
támogatásban részesíti a 2017 évi költségvetésben
elkülönített általános célú tartalék terhére 20.000,-Ft
összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Torna Egylet támogatási
kérelme (Kt. 15. sz. előterjesztése)
Záb rák
véleménye?

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

D r. S z i l b e r e i s z Edit jegyző: Korábban a Képviselő-testület egy ideiglenes
bizottság létrehozásáról döntött, melynek feladata az volt, hogy megvizsgálja az MTE
működését. A bizottság kérése az volt, hogy az Egyesület készítsen részletes
költségvetést, valamint részletezze, hogy a benyújtott pályázatok kapcsán az
önkormányzatot milyen kötelezettségek terhelik. Az Egyesület e kérésnek nem tett
eleget.
S z ű c s Judit biz. tag: Számomra most van először így forintosítva és leírva az, amit
csak eddig hallottam, hogy az EFI 1.935.000 Ft + 425.700 Ft járulék erejéig támogatja
az MTE-t. Az edzőknek a munkadíja 5.000 Ft/óra/fő, ezt rendkívül túlzónak tartom.
Amíg az óvodapedagógusok stb. 2.500 Ft-os órabérrel elvétve kapnak az EFI irodától
megbízást. Azt gondolom, hogy egy olyan Egyesületnek, amelyik nem ad be
Munkatervet, akinek az elnöke nem jelenik meg a bizottsági ülésen illetve testületi
üléseken, amelyik egyesületbe elvétve található Mezőkovácsházi focista, mert már
majdnem mind elment a környékbeli településekre. Valamint, hogy nem tart edzéseket,
mert a focistáknak a 90%-a meg sem jelenik, az ilyen összegű támogatásra nem
jogosult. Az EFI-nek ha azt nézzük, a félhavi bérét elveszi. Ezzel nem értek egyet.
C s e p r e g h y Elemér alpolgármester: Ezt fel lehet nyilván róni nekem. Amikor
egy bizottság felállt, akkor azt mondta ki, hogy oldja meg az EFI. Igazából ez a pénz az
utánpótláshoz köthető. Az az összeg, amit úgy érzek, hogy kritizáltál, ez nem egy
kitalált összeg, ez az EFI által megszokott óradíj. Azért kértem, hogy ez így kerüljön a
Képviselő-testület elé, hogy lássa a testület, hogy milyen pénzt fizetünk. Az öltöző
melletti lakás is rendbe lett téve, igaz, nem lakik ott senki. Úgy gondolom én is, hogy
nagyon sokat kap az egyesület. Nem tud teljesíteni, ezt tudomásul kell venni.
Havancsák
pályázni?
Csepreghy
Zábrák
meg.

Piroska biz. tag: Nincs olyan pályázat melyre az egyesület tudna
Elemér alpolgármester: Működési költségre nincs.

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: MTE támogatási kérelme elutasítására javaslat
201/2017. (X. 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 Mezőkovácsházi Torna Egylet részére
önkormányzati támogatást előirányzat és forrás hiányában
nem biztosít.
Határidő: kérelmező értesítésére: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Bözödújfaluért Egyesület és a Reffi
Nyugdíjas Egyesület kérelme (Kt. 16. sz.
előterjesztése)
Zábrák
véleménye?

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

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: Böszödújfaluért Egyesület támogatási kérelme elutasítására javaslat
202/2017. (X. 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 jelen határozatával arról dönt, hogy a
Bözödújfaluért Egyesület, a civil szervezetek és egyházak
támogatásáról szóló 26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati
rendelet 1. § (1) pontja alapján nem részesülhet
támogatásban.
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. október 19.
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 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Reffi Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme elutasítására javaslat
203/2017. (X. 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 jelen határozatával arról dönt, hogy a Reffi
Nyugdíjas Egyesület, a civil szervezetek és egyházak
támogatásáról szóló 26/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati
rendelet 1. § (1) pontja alapján nem részesülhet
támogatásban.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számáról szóló
rendelet megalkotása (Kt. 19. sz.
előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérdezném, hogy a 750 fő nem alacsony?
S z a b ó n é
Faragó Julianna aljegyző: Polgármester úr javasolta a 750 főt. A
százalékba belefér, azt tudom mondani.
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Záb rák
véleménye?

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

Z á b r á k
Istvánné elnök: Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet
megalkotásával, a 750 fővel, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló rendelet megalkotására javaslat
204/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
helyi
népszavazás
kezdeményezéséhez
szükséges
választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotását
javasolja
a
Képviselő-testületnek
elfogadásra.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló
rendelet megalkotása (Kt. 20. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Akinek nincs Kincstári letéti számlája, az nem kap? Mire
a számlát meg nyitja többet fizet, mint amennyit adunk neki.
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Véleményem szerint ingyen van, de akinek
nincs, annak nem tudunk adni.
Zábrák

Istvánné elnök: A babakötvény is ezen a számlán van?

S z a b ó n é
Faragó Julianna aljegyző: Igen. Az állam adja a költségvetési
törvényben meghatározott összeget, jelenleg alapesetben 42.500 Ft-ot annak, aki
megnyitja a számlát. Ennek ellenére nem mindenki nyit számlát és 2016. január 1-je
előtt, csak úgy lehetett számlát nyitni, hogy fizetni kellett rá a megnyitást követő fél
éven belül 25.000 Ft-ot. Esetleg erre gondolhatott elnök asszony. Már nem kell fizetni a
szülőknek, de ennek ellenére sincs soknak számlája.
Zábrák
meg.

Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet megalkotásával, szavazza
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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: Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet megalkotására javaslat
205/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az
újszülöttek
életkezdési
támogatásáról
szóló
önkormányzati rendelet megalkotását javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XVI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Helyi adórendelet módosítása (Kt. 21. sz.
előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Jól értettem, hogy el akarjuk venni az 1%-ot, amit az
orvosoknak adtunk?
S z a b ó n é
Faragó Julianna aljegyző: A kedvezmény véleményem szerint
megmarad, csak a nem minősül, de minimális támogatásnak. A 6.§. (1) bekezdés
megmarad.
Z á b r á k Istvánné elnök: A 2. sz. határozati javaslatot javaslom elfogadni, hogy
nem akarjuk módosítani a helyi adókról szóló rendeletet.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Szűcs

Judit biz. tag: Ez esetben a reklámhordozók tekintetében mit tegyünk?

Szabóné
Faragó Julianna aljegyző: Polgármester úr azt mondta, Képviselőtestületi ülésen kezdeményezni fogja a módosítást. Mintha az építményadó,
idegenforgalmi adó emelést is említette volna. Azt tudom, hogy a reklámhordozót
mindenképpen.
Szűcs

Judit biz. tag: Egyetértek a módosítással, a reklámhordozók tekintetében.

Z á b r á k
elfogadnunk.

Istvánné elnök: Tehát akkor az 1. sz. határozati javaslatot kell

S z ű c s Judit biz. tag: Igen. Azt tudom, hogy idegenforgalmi adót kellene minden
olyan embernek fizetni, aki szálláshelyet biztosít vendégek számára.
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Z á b r á k Istvánné elnök: Egy hölgy is ezzel foglalkozik akit ismerek, ő kiadja egy
évre viszont ő iparűzési adót fizet, tehát nem vendégéjszakákat.
Javaslom, hogy az 1. sz. határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel fogadjuk el,
miszerint nem általában akarunk változtatni a helyi adón, hanem csak a reklámhordozók
adóját szeretnénk megváltoztatni.
Kérem, aki egyetért a módosított 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: helyi adórendelet módosítására javaslat
206/2017. (X. 16.) 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 2018. január 1. naptól módosítani kívánja a helyi
adókról szóló rendeletét, a reklámhordozók tekintetében.
Megbízza a jegyzőt, hogy a következő soros képviselőtestületi ülésre a helyi adókról szóló rendelet módosítását
készítse el.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Zábrák

Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Helyi adórendelet elfogadására javaslat
207/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
helyi adókról szóló 23/2010. (XI. 30.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az
előterjesztés melléklete szerint javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XVII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása (Kt. 22. sz. előterjesztése)
Záb rák
véleménye?

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

S z ű c s Judit biz. tag: Polgármester úr felhívott ma délelőtt, hogy egyeztessük az
álláspontunkon az SZMSZ módosításával kapcsolatban. Elmondta, hogy megérti azt,
hogy Duma Zsoltról azt gondoljuk, hogy ugyanolyan elfoglalt ember, mint Havancsák
Piroska illetve jómagam. Miután hárman maradtunk olyan emberek, akik szinte 99%ban mindig itt vagyunk, egyikünk sem teheti meg azt, hogy olyan embert választunk
negyedik személynek, aki szintén ugyanolyan elfoglalt. Azért volt a javaslatom az, hogy
Szekeres Lajos kerüljön be a bizottságba, mert nyugdíjas, tapasztalata van már a
bizottsággal kapcsolatban, tehát tud hozzáadni a bizottság munkájához. Nekem Duma
Zsolttal semmilyen problémám nincs. Elmondta, hogy ő felhívta, hogy nyilatkozzon,
hogy ezt az aggályunkat ki tudjuk-e küszöbölni. De addig, míg mi beszéltünk 12.30-ig,
addig nem hívta. Tehát nem tudja azt megerősíteni, hogy az esetek többségében nem
hiányzik. Nagyon Izabella mellett álltam, mert azt gondolom, hogy az elmúlt két évben,
mikor még Mezőkovácsházi lakos volt, akkor nagyon sokat tett a bizottság hatékony
munkájáért, de sajnos be kell látnom, hogy mióta elköltözött és ottani munkaköre és
elfoglaltsága miatt 99%-ban nem tud részt venni a bizottsági ülésen, butaság volt
részemről, hogy kardoskodtam amellett, hogy legyen bizottsági tag. Nagyon szívesen
megtenném azt a javaslatot, hogy Dr. Fritz Izabella kerüljön ki a bizottsági tagságból,
mert ez nekünk nehezíti meg a továbbiakban a munkánkat. A javaslatom, hogy Duma
Zsolt illetve Szekeres Lajos is maradjon meg jelöltként. Viszont a Képviselő-testületi
tagoknak többségben kell lenni a bizottságban.
Zábrák

Istvánné elnök: Alpolgármester nem lehet bizottsági tag?

S z ű c s Judit biz. tag: Azt mondta polgármester úr, hogy Sütő Lajos vagy Kálmán
András képviselők lehetnének tagok, ahhoz, hogy mind a két külsős bizottsági tag
bekerüljön. Így a bizottságnak több lesz a tagja, viszont akkor mind a két személy bent
lehet. Polgármester úr viszont kikérte a véleményem arról, hogy mit szólnék ahhoz,
hogy Dr. Fritz Izabella képviselő asszonyt megkérnénk arra, hogy mondjon le. Ehhez
viszont én nem adom a nevemet. Ezt Dr. Fritz Izabella képviselő asszonynak kell
eldöntenie, én semmiféle ráhatással nem kívánok élni. Amikor úgy gondoltam, hogy
nem tudok eljönni a bizottsági ülésre, akkor mindenesetben írtam Izabella képviselő
asszonyra, hogy ugye ő jön, amikor azt mondta, hogy nem tud, akkor viszont már
kénytelen voltam eljönni bizottsági ülésre.
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Z á b r á k Istvánné elnök: Dr. Fritz Izabella bizottsági tag soha nem szól, hogy nem
tud részt venni sem, a bizottsági, sem a Képviselő-testületi üléseken.
S z ű c s Judit biz. tag: Azt mondta polgármester úr, hogy elgondolkozik még, hogy
mi legyen ezután.
H a v a n c s á k Piroska biz. tag: Viszont, ha még nincs javaslat, akkor nem kellene
dönteni ez ügyben.
Szűcs

Judit biz. tag: Az előterjesztésben nincs javaslat.

S z a b ó n é
Faragó Julianna aljegyző: Mivel Hajdú Dezsőnek megszűnt a
bizottsági tagsága, mindenképpen módosítani kell, az SZMSZ-t. Javaslom elfogadni
úgy, hogy 4 taggal működik az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság.
Zábrák
Istvánné elnök: Javaslom, hogy a bizottság a továbbiakban 4 taggal
működjön, ugyanis Hajdú Dezső bizottsági tag kikerül a bizottságból a lemondása miatt.
Kérem, aki egyetért a módosított 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: SZMSZ elfogadására javaslat
208/2017. (X. 16.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.
19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadásra azzal a módosítással, hogy az Ügyrendi,
Kulturális és Szociális Bizottság létszáma a továbbiakban
4 fő legyen.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XIX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központ vezetői pályázat kiírása (Kt. 25.
sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

38

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ vezetői pályázat kiírásra
javaslat
209/2017. (X. 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 Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
intézményvezetői munkakörére a határozat melléklete
szerint pályázati felhívást tesz közzé a KSZK és az
önkormányzat honlapján.
Határidő: KSZK honlapon regisztráció 2017. november 3.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Z á b r á k Istvánné elnök: Átadom a szót Havancsák Piroska bizottsági tagnak, aki
bejelentéssel szeretne élni.
H a v a n c s á k Piroska biz. tag: Békéscsabai Tankerületi Központ a fenntartásában
lévő általános iskolák és az önkormányzatok számára véleményezésre küldte ki a 20182022. közötti időszakról szóló Fejlesztési Tervét. Ezt 2017. október 31-ig kell
véleményezni az általános iskola tantestületének, valamint az önkormányzatoknak.
Maga a Fejlesztési Terv egy nagyon fontos, alapos, körültekintő helyzetelemzésre épül.
A Fejlesztési Terv komplexen összefoglalja a Békéscsabai Tankerületi Központnak az
elérendő céljait illetve feladatait, mely kiterjed az intézmények infrastrukturális
fejlesztésére, a neveléssel-oktatással kapcsolatos, elképzelésekre, úgy mint az idegen
nyelvi oktatás, az info-kommunikáció, az informatikai képzést, a tehetséggondozásnak a
támogatását térségi szinten. Kiemeli a Tehetségsegítő Tanácsnak a munkáját. E mellett
tehetséggondozás tekintetében meghatározza azt, hogy milyen típusú iskolái vannak.
Kitér a Békéscsabai Tankerületi Központnak a szervezeti felépítésére. Polgármester úr
kérte, hogy a mi iskolánkra vonatkozóan fogalmazzak meg néhány megállapítást. Ezt én
meg is tettem, polgármester úrral is egyeztettem.
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Az első, hogy az idegen nyelvi oktatás erősítése és célja, a két tanítási nyelvű
intézmények létrehozása. 2018. szeptember 1-től a megyénkben a Békéscsabai
Tankerületi Központ támogatja az idegen nyelvű oktatást oly módon, hogy első
évfolyamon idegen nyelv oktatását szeretnénk bevezetni. Ugyanezt az informatikai
képzésben, ott informatikai oktatást első évfolyamtól órakeretben. Illetve a
mindennapos testedzés, testnevelés tekintetében ennek megerősítését, tanuszodai
programot szeretnénk megvalósítani tanuszodával, ennek az infrastrukturális hátterével.
Az idegen nyelvi úgymond tagozati képzést az 1. osztálytól felmenő rendszerben
szeretnénk bevezetni. Gyakorlatilag a Fejlesztési Terv egy komplex fejlesztési program.
Zábrák

Istvánné elnök: Ezzel nekünk van teendőnk?

Havancsák
Z á b r á k
elfogadom.

Piroska biz. tag: Véleményezni kell a Fejlesztési Tervet.
Istvánné elnök: Ha nem jelent több munkát a kollegáknak, akkor

S z ű c s Judit biz. tag: Minden költségvetési tárgyalásnál elgondolkozunk azon, hogy
Balogh professzor tiszteletdíját miért nem tudja átvállalni a KLIK. Azt mondtad az
elmúlt ülésen, hogy mindent megteszel azért, hogy bekerüljön a KLIK-nek a
költségvetésébe. Sikerült-e már elérni, vagy a Fejlesztési Terv tartalmazza-e ezt a tételt?
Jelen esetben két 1. osztály indult. Azt gondolom, hogy remény sincs rá, hogy több
osztály induljon, akkor az egyik nyelvi osztály lesz, a másik pedig informatikai?
Zábrák
Istvánné elnök: Milyen órakeret terhére tudnánk bevezetni az idegen
nyelv oktatást illetve az informatikai oktatást, mivel a gyermekek már így is leterheltek.
Az is borzasztó már, hogy 1. osztályban már öt órákat ülnek a gyermekek.
H a v a n c s á k Piroska biz. tag: Maga a Fejlesztési Terv nem tartalmazza a 2018-ik
költségvetési évre vonatkozó költségvetést, ez nem a költségvetésről szól. A
költségvetés elkészítése az őszi hónapok folyamodványa. A professzor úr térítési díját
2005 óta Mezőkovácsháza Város Önkormányzata is támogatja. Én ennek a költségvetési
tervét összeállítottam, benyújtottam a Tankerület számára is.
Az idegen nyelv bevezetése 1. osztálytól, ez egy elképzelés. Kell, mert nagyon nagy
verseny van az intézmények, iskolák között. Míg a Békéscsabai Tankerületi Központ el
nem fogadja, mint alapdokumentum módosításnak lehetőségét, addig ez nem nyilvános,
addig nem létezik az a fogalom, hogy az egyik osztály idegen nyelvi osztály lesz, a
másik, pedig informatikai osztály. Nem is így lesznek az osztályok bontva.
Ez egy átgondolt, szakmai jogszabályt követő módosítási tervnek lesz a vége, amit majd
az óvoda is publikálhat, és arra kérlek, hogy ne is publikáljátok, mert nincs erre
kidolgozott terv még. Viszont az elkészítése folyamatban van.
A személyi feltételekről, nekem, mint intézményvezetőnek kell gondoskodnom. Viszont
ott a szabadon felhasználható órakeretből fogok tudni átcsoportosítani. Tudomásul kell
venni, hogy ez az intézménynek jó, a gyerekeknek jó.
Z á b r á k Istvánné elnök: Csak az ne a matematika illetve a magyar óra legyen.
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Hava ncs ák
Piroska biz. tag: Természetesen nem, az alapkézségeket és az
alapkompetenciákat meg kell tanulni a gyerekeknek.
Zábrák

Istvánné elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatást.

Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a bizottság nyílt ülésének
napirendjén nem szerepel, a nyílt ülést 16 óra 10 perckor bezárom, és zárt üléssel
folytatjuk munkánkat.

K.m.f

Zábrák Istvánné
elnök

Havancsák Piroska
jkv. hitelesítő

