Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
: 68 / 381 – 011; /: 68 / 381 – 656;
14/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi,
Kulturális és Szociális Bizottságának 2017. november 20-án 13 órai kezdettel
tartott soros, nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Városháza
földszinti tanácskozóterme

Jelen vannak: Zábrák Istvánné
Duma Zsolt
Havancsák Piroska

elnök
bizottsági tagok

Távolmaradását bejelentette:
Szűcs Judit

bizottsági tag

Távolmaradását nem jelezte:
Dr. Fritz Izabella

bizottsági tag

Jelen volt még: Varga Gusztáv polgármester
Szénási István alpolgármester
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Dr. Spiák Ibolya Vis Medica Kft. ügyvezetője
Albertus László Könyvtár igazgató
Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője
Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez.
Hajdú Jánosné Adomány Háza Egyesület elnöke
Z á b r á k Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és
Szociális Bizottság megjelent tagjait, Varga Gusztáv polgármester urat, Szénási István
alpolgármester urat, Aljegyző asszonyt, intézményvezetőket, valamint a meghívott
vendégeket.
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A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Szűcs Judit
bizottsági tag távolmaradását bejelentette, Dr. Fritz Izabella bizottsági tag nem jelezte
távolmaradását.
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
228/2017. (XI. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
2017. november 20-i soros ülésének napirendjeit az
alábbiak szerint fogadja el:
1./ Járóbeteg
szakellátó
működtetésének
tapasztalatairól (Kt. 3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

éves

2./ Tájékoztatás az egészségügyi alapellátás működéséről
(Kt. 4. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos
3./ Adományok Háza Egyesület beszámolója a Táncsics
u. 42. sz. alatti térítésmentesen használatba adott
önkormányzati ingatlan hasznosításáról (Kt. 5. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Zsótér Andrea vagyongazda
4./ Városi Könyvtár beszámolója a Táncsics u. 26. sz.
alatti ingyenesen átvett vagyon hasznosításáról (Kt. 6a.
sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Zsótér Andrea vagyongazda
5./

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
beszámolója az Alkotmány u. 56. sz. alatti ingyenesen
átvett vagyon hasznosításáról (Kt. 6b. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Zsótér Andrea vagyongazda
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6./

Vagyonkezelő beszámolója a vagyonkezelésbe vett
Táncsics u. 48. sz. alatti ingatlan hasznosításáról (Kt. 7.
sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Zsótér Andrea vagyongazda

7./

A helyi adórendelet módosítása (Kt. 8. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Hemzőné Csende Erzsébet adóügyi
ügyintéző

8./ Vagyonrendelet módosítása (Kt. 9. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Zsótér Andrea vagyongazda
9./

A közterületek rendeltetéséről eltérő használatának
engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása (Kt. 12. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

10./ Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet
módosítása (Kt. 13. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
11./ Feladat-ellátási megállapodás megkötése (Kt. 14. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos
12./ Polgármesteri Hivatalban álláshely növelése (Kt. 24.
sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Sóki Zoltán műszaki irodavezető
13./ Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde SZMSZ módosítása
(Biz. 1. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Járóbeteg szakellátó működtetésének éves
tapasztalatairól (Kt. 3. sz. előterjesztése)
Záb rák
véleménye?

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

D r. S p i á k Ibolya Vis Medica Kft. ügyv.: A humán erőforrás egy nagy probléma,
nem csak az intézményünk esetében, hanem más intézményeknél is. Meg kell tartani a
jó szakdolgozókat, ide csábítani a szakorvosokat. Ez már sajnos egyre nehezebben
megy. A teljesítmény volumen korlát intézménye még mindig működik, tehát nem
tudjuk a bevételeinket növelni, ez évek óta változatlan. A minimálbéremeléssel
összefüggésben feszültség teremtődik a szakdolgozó és a minimálbéres dolgozók
között. Ugyanakkor ebben az évben a Kormány kétszer hirdetett béremelést, de ez a
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béremelés leginkább a kórházakat érintette. Mi erre nem kaptunk plusz forrást. A
munkabér illetve a járulék a legdrágább, de mi nem spórolhatunk ezen, mert szakmai
minimum feltételek vannak.
Beadtunk egy pályázatot, mely az intézmény műszerezettségét óriási mértékben javítani
tudná, reményeink szerint nyerni fog a pályázat.
Az E recepttel kapcsolatosan annyit tudok elmondani, hogy infrastrukturálisan
felálltunk, egyedül még az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér nem juttatta el
az intézménynek a kódot. Ha megérkezik a kód, akkor abban a pillanatban tudunk
kapcsolódni a rendszerhez.
Ha bárkinek kérdése van, szívesen válaszolok rá.
S z é n á s i István alpolgármester: 2017. évben nem kellett hozzájárulnunk a Vis
Medica Kft. működéséhez semmilyen formában. Reményeink szerint ez vonatkozik
majd a 2018-as évre is.
Z á b r á k
Istvánné elnök: Korábban volt szó arról, hogy a gyermekorvosi
óraszámokat átcsoportosíthatnánk az urológiára.
M a j o r n é Balla Ildikó főtanácsos: Szó volt róla, a testület meg is adta ehhez a
hozzájárulását. Dr. Csernai Katalin Kft. által fenntartott szakellátások esetében először
meg kell kérni az átcsoportosítást az urológiára vagy plusz óraszámot, ezek után tudnak
ők pályázni műszerekre. Mindig a szakorvosi óraszámot kell megszerezni. Most még
nincs urológiai óraszám.
Zábrák

Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal 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: Vis Medica Kft. beszámolójának elfogadására javaslat
229/2017. (XI. 20.) 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 tulajdonában álló járóbeteg
szakellátó intézmény működtetését feladat-ellátási
szerződés keretében meghatározott óraszámban ellátó Vis
Medica Kft.-nek az egyéves egészségügyi szakellátási
tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt
elfogadja.
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A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét
fejezi ki a Vis Medica Kft. alkalmazásában álló
egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban
végzett munkájukért.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Zábrák

Istvánné elnök: Ismerteti a határozati javaslatot.

Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal 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: Dr. Csernai Katalin Kft. beszámolójának elfogadására javaslat
230/2017. (XI. 20.) 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 tulajdonában álló járóbeteg
szakellátó intézmény működtetését egészségügyi ellátási
szerződés keretében meghatározott óraszámban ellátó dr.
Csernai Katalin Kft.-nek az egyéves egészségügyi
szakellátási
tevékenységéről
szóló
beszámolóját
megtárgyalta és azt elfogadja.
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét
fejezi ki a dr. Csernai Katalin Kft. alkalmazásában álló
egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban
végzett munkájukért.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
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Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztatás az egészségügyi alapellátás
működéséről (Kt. 4. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: A korai fejlesztéssel kapcsolatosan Dr. Hedvig Beáta
gyermekorvos kérte, hogy a két fejlesztő pedagógus aki a bölcsődébe kijár, azt az EFI
ha tudná finanszírozni, jó lenne. Erre van lehetőség?
M a j o r n é Balla Ildikó főtanácsos: Polgármester úr beleegyezett, de voltak kérései.
Javaslatot tett arra, hogy akik megfelelő alapképzettséggel rendelkeznek és lehetőség
van rá, illetve vállalkozna valaki, akár a dévény tornára, az ÁYRES tornára
beiskoláznánk. Ennek utána fogunk nézni, hogy milyen feltételei vannak. Így lenne
nekünk is szakemberünk. 7 településről járnak már be gyermekek kérés hogy,
ténylegesen a hátrányos helyzetűek legyenek elsősorban ellátva.
Zábrák

Istvánné elnök: 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: egészségügyi alapellátás tájékoztatásának elfogadására javaslat
231/2017. (XI. 20.) 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 kötelező feladataként biztosított
egészségügyi alapellátás helyzetéről a tájékoztatást
elfogadja.
A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét
fejezi ki valamennyi egészségügyi szakembernek a város
lakossága érdekében végzett tevékenységéért, munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
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Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Adományok Háza Egyesület beszámolója a
Táncsics u. 42. szám alatti térítésmentesen
használatba adott önkormányzati ingatlan
hasznosításáról (Kt. 5. sz. előterjesztése)
Z á b r á k
Istvánné elnök: Nem sok mindenük van, de próbálnak dolgozni,
köszönjük a munkájukat. Adományok Háza elnökének lenne egy kérése, hogy havonta
egy napot jelöljünk ki ruhaosztásra az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság
kérelmezői számára. E kérést mindenképpen teljesíteni fogjuk.
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: Adományok Háza Egyesület használatában lévő Táncsics u. 42. sz. alatti
ingatlan 2017. évi hasznosításáról szóló beszámolójának elfogadására javaslat
232/2017. (XI. 20.) 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 az Adományok Háza
Egyesületnek a Mezőkovácsháza Táncsics u. 42. szám
alatti térítésmentes használatra átadott önkormányzati
ingatlan 2017. évi hasznosításáról szóló beszámolót
tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Városi Könyvtár beszámolója a Táncsics u. 26.
szám
alatti
ingyenesen
átvett
vagyon
hasznosításáról (Kt. 6a. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Köszönjük a Tájház beszámolóját, nagyon sokrétű és
tartalmas anyag.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
H a v a n c s á k Piroska biz. tag: Szeretném megköszönni a Városi Könyvtárnak a
munkáját, mert minden egyes alkalommal, ha bármilyen programunk illetve
rendezvényünk van, rögtön segítő kezet nyújtanak. Utoljára a pályaorientációs napunk
volt az, mikor lehetőséget nyújtottak a felső tagozatos gyermekek számára, hogy a
Tájházban a régi hagyományos foglalkozásoknak az eszközeit megtekinthessék. A
nevelési, oktatási intézményeknek nagy támasza a Városi Könyvtár.
Zábrák
meg.

Istvánné elnök: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 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: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által készített, a Mezőkovácsháza, Táncsics
u. 26. sz. alatti ingatlanvagyon hasznosításáról szóló beszámoló elfogadására
javaslat
233/2017. (XI. 20.) 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 tudomásul veszi és elfogadja
a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által készített, a
Mezőkovácsháza, Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlanvagyon
hasznosításáról szóló beszámolót.
Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
beszámolója az Alkotmány u. 56. szám alatti
ingyenesen átvett vagyon hasznosításáról (Kt.
6b. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Az MHSZ irodában tárolja a Humán Szolgáltató Központ
a felajánlott dolgokat?
K o v a l i k Angéla intézményvezető: Ez az MHSZ épületében levő 5 helység. Mivel
a Fáy utcai székhelyen illetve egyetlen egy telephelyünkön sincs raktárhelyiség, ezt
mikor korábban megkaptuk ingyenes használatra az Államtól ez remek lehetőség volt,
tárolásra, illetve az elmúlt évben osztást is tudtunk lebonyolítani. Most viszont az Autós
Iskola egy kicsit kiterjeszkedett és így nem zavarjuk az ő oktatását és a kint lévő
eszközeit, így most már csak tárolunk, és az osztásokat a Fáy utcai székhelyen
végezzük.
Zábrák

Istvánné elnök: 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: Humán Szolgáltató Központ által készített, a Mezőkovácsháza, Alkotmány u.
56. sz. alatti ingatlan vagyon hasznosításáról szóló beszámoló elfogadására javaslat
234/2017. (XI. 20.) 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 tudomásul veszi és elfogadja a
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ által
készített, a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 56. sz. alatti
ingatlan, 569/3132-ed tulajdoni hányadát érintő vagyon
hasznosításáról szóló beszámolót.
Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Vagyonkezelő beszámolója a vagyonkezelésbe
vett Táncsics u. 48. szám alatti ingatlan
hasznosításáról (Kt. 7. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Ez az intézmény nagyon sokat segít a város életében. Úgy
használják fel az épületet és a humán erőforrásokat, hogy minden programunkon részt
vesznek, segítenek. Nagyon jó szándékú embernek tartom az intézmény vezetőjét,
Bontovics Krisztiánt, minden megmozdulásában azt érzem, hogy segíteni akar,
mindenkinek, mindenhol. Köszönöm.
A napirenddel kapcsolatban 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: IOKK beszámoló elfogadására javaslat
235/2017. (XI. 20.) 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 tudomásul veszi és elfogadja a
tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Táncsics u. 48. szám
alatti Innovációs Oktatási és Közösségi Központ
megnevezésű ingatlan vagyonkezelője, a Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Békés
Megyei
Kirendeltsége (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.) által a
vagyon hasznosításáról készített beszámolóját.
Határidő: értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde SZMSZ
módosítása (Biz. 1. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.
A napirenddel kapcsolatban 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: Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde SZMSZ módosítása
236/2017. (XI. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
SZMSZ-ét a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné
elnök
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A helyi adórendelet módosítása (Kt. 8. sz.
előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
V a r g a Gusztáv polgármester: A koncepció tárgyalásánál arról döntöttünk, hogy a
helyi idegenforgalmi adót megemeljük 50 %-kal. Egy új adónem bevezetését tette
kötelezővé a törvény, ez pedig a reklámadó. A javaslatom, hogy 10.000 Ft/m2/hó legyen
a reklámhordozó adója. Ez olyan reklámra vonatkozik, mellyel a vállalkozó a
tevékenységével pénzt keres.
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Technikai módosítást illetve kiegészítést
tennék. A rendelet-tervezet 5.§-a csak arról rendelkezik, hogy 2018. január 1-vel
hatályba lép a rendelet. Kiegészítésként bele kell írni, hogy 2018. január 2-án hatályát
veszti a rendelet.
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, az elhangzott
kiegészítéssel, 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: Adórendelet módosítására javaslat
237/2017. (XI. 20.) 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 alábbi
kiegészítéssel
javasolja
a
Képviselő-testületnek
elfogadásra.
Az 5.§-t ki kell egészíteni azzal, hogy: és az azt követő
napon hatályát veszti.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A vagyonrendelet módosítása (Kt. 9. sz.
előterjesztése)
Záb rák
véleménye?

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

S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Ismét egy technikai módosítást szeretnék
eszközölni. Ennek a rendelet-tervezetnek három melléklete van. Maga a rendelet szöveg
csak kettőről rendelkezik. Az 1.§-ban javítani kellene, hogy a rendelet 1. sz. melléklete
helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. A 2.§, hogy a rendelet 2. sz. melléklete helyébe
e rendelet 2. sz. melléklete lép. A 3.§, hogy a rendelet 3. sz. melléklete helyébe e
rendelet 3. sz. melléklete lép. A hatályba léptető rendelkezés pedig 4. § lenne.
Z á b r á k Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, valamint az
elhangzott kiegészítéssel, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Vagyonrendelet módosítására javaslat
238/2017. (XI. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
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az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbi
módosítással
javasolja
a
Képviselő-testületnek
elfogadásra.
1-3 melléklete helyébe e rendelet 1-3 melléklete lép és
ennek megfelelően a §-ok sorszámozása változzon.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

IX.

NAPIRENDI

PONT

TÁRGYA:

A közterületek rendeltetéséről eltérő
használatának
engedélyezéséről
szóló
önkormányzati rendelet módosítása (Kt. 12.
sz. előterjesztése)

Z á b r á k Istvánné elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z a b ó n é Faragó Julianna aljegyző: Kérés volt, hogy alkalmi és mozgóárusítás,
illetve a mutatványos díját a városközpontban 400 Ft-ra emeljük meg. Ez hangzott el a
koncepció tárgyalásakor. Ezt jobban megvizsgálva, két olyan díjtételt emelnénk, amely
tárgyban nem volt bevételünk eddig, tehát semmiféle változást nem idézne elő a
költségvetésben. Ha már megemeljük a városközponti díjat, akkor már emeljük a
hozzátartozó egyéb területek díját is 300 Ft-ra, de még ez sem jelent bevétel növekedést.
Az idei évben a 112.500 Ft bevétel a mutatványosokból, a búcsú alkalmával itt lévő két
hintás vállalkozótól származott. A rendeletünk szerint erre a területre egy külön 500
Ft/m2-es díjtételt kellene alkalmazni, ami igen magas, ezért az egyéb terület díjtételével
volt nekik számlázva ez a közterület használat, mely 150 Ft volt. Ha ezt megemeljük
300 Ft-ra, akkor duplájára nő a bevétel. Tudni kell, hogy ez jelen esetben két vállalkozót
terhel. Viszont azért javaslom lecsökkenteni az Alkotmány-Bajcsy utca sarkától a
kempinggel bezárólag területet is 300 Ft-ra, hogy tudjuk már a helyén kezelni, és
valóban a szerint számlázni nekik a terület használatot, ami 500 Ft-tal sok, de most
viszont a dupláját jelenti, mint ami eddig volt.
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: A közterületek rendeltetéséről eltérő használatának engedélyezéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítására javaslat
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239/2017. (XI. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
közterületek
rendeltetéstől
eltérő
használatának
engedélyezéséről szóló 15/2004. (IV. 1.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet 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. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet
módosítása (Kt. 13. sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a 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: Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítására javaslat
240/2017. (XI. 20.) sz. ÜKSZB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.
(II. 28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet 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. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Feladat-ellátási megállapodás megkötése (Kt. 14.
sz. előterjesztése)
Z á b r á k Istvánné elnök: Erre miért volt szükség, esetleg más forma lesz?
Majo rné
Balla Ildikó főtanácsos: Megszűnik a Mezőkovácsháza és Térsége
Önkormányzati Társulás 2017. december 31-vel. A feladatellátás ezután nem társulás
formában, hanem közvetlenül a két önkormányzat közötti szerződéssel látja el
Mezőkovácsháza. Ez egy kötelező feladat minden önkormányzatnak. Az ellátási
területbe tartozó településekkel kötünk feladat-ellátási szerződést.
Z á b r á k
Istvánné elnök: Az önkormányzatokkal nekünk kell megkötni a
megállapodást, vagy a mentőállomásnak?
M a j o r n é
Balla Ildikó főtanácsos: Az önkormányzatnak van működési
engedélye, tehát nekünk. Minden változatlanul marad, az OEP finanszírozásunk, a
települési hozzájárulás.
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: Önkormányzatokkal feladat-ellátási megállapodás megkötésére javaslat
241/2017. (XI. 20.) 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 2018. január 1. napjától a
határozat melléklete szerinti tartalommal feladat-ellátási
megállapodást köt a központi orvosi ügyeleti feladat
ellátására az alábbi települési önkormányzatokkal:
Battonya Város Önkormányzata
Nagybánhegyes Község Önkormányzata
Végegyháza Község Önkormányzata
Kaszaper Község Önkormányzata
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata.
A központi orvosi ügyeleti ellátáshoz a települések által
2018. évben fizetendő hozzájárulás mértéke 74
Ft/lakos/hó. A lakosságszám arányában a települések által
2018. évben fizetendő hozzájárulás összege:
Battonya Város Önkormányzata
447.404 Ft/hó

16

Nagybánhegyes Község Önkormányzata
96.866 Ft/hó
Végegyháza Község Önkormányzata
103.082 Ft/hó
Kaszaper Község Önkormányzata
139.416 Ft/hó
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata 168.942 Ft/hó
Felhatalmazza a polgármestert
megállapodások aláírására.

a

feladat-ellátási

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Polgármesteri Hivatalban álláshely növelése
(Kt. 24. sz. előterjesztése)
Z á b r á k
Istvánné elnök: Véleményem szerint mind a két álláshelyre nagy
szükségünk van.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.
Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: 324/2017 (IX.21.) sz. kt. határozat módosítására javaslat
242/2017. (XI. 20.) 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 az alábbiak szerint módosítja
a 324/2017 (IX.21.) sz. Kt. határozatát:
A határozat 1. pontja törlésre kerül.
A határozat módosítással nem érintett részei változatlanul
érvényben maradnak.
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Az elvont létszámhoz tartozó feladatokat a Polgármesteri
Hivatal költségvetési irodájának megbízott munkavállalója
látja el.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. november 23.
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: 1 fő informatikus álláshely növelésére javaslat
243/2017. (XI. 20.) 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 hozzájárulását adja a
Mezőkovácsházi
Polgármesteri
Hivatalban
lévő
álláshelyek 1 informatikusi álláshellyel történő
növeléséhez, és annak 2017. december 01. napjától való
betöltéséhez.
A
foglalkoztatás
fedezetét
a
Mezőkovácsházi
Polgármesteri Hivatalnál a 2018. évi költségvetésben
tervezni kell.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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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: 1 fő takarítói álláshely növelésére javaslat
244/2017. (XI. 20.) 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 hozzájárulását adja a
Mezőkovácsházi
Polgármesteri
Hivatalban
lévő
álláshelyek 1 takarítói álláshellyel történő határozott
időtartamra történő növeléséhez, és annak 2017. december
01. napjától 2018. február 28-ig való betöltéséhez.
A
foglalkoztatás
fedezetét
a
Mezőkovácsházi
Polgármesteri Hivatalnál a 2018. évi költségvetésben
tervezni kell.
A 2018. évi költségvetésben készüljön kimutatás az
álláshely végleges biztosításának lehetőségéről.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
Z á b r á k Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a
bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, az ülést 14 órakor bezárom, zárt üléssel
folytatnánk tovább.
K.m.f

Zábrák Istvánné
elnök

Havancsák Piroska
jkv. hitelesítő

