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2/2017. sz. ÜPB.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottságának 2017. január 24-én együttes ülést követő soros, nyílt
ülésén.
Az ülés helye: Városháza
tanácskozó terme
Jelen vannak: Sütő Lajos
Szűcs Judit
Nagyné Csiffáry Anna

elnökhelyettes
bizottsági tagok

Távolmaradását bejelentette:
Papp Zoltán
Liptákné Rigó Andrea

elnök
bizottsági tag

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit
Ágostonné Dohányos Ivett
Zábrák Istvánné

jegyző
költségvetési irodavezető
képviselő

S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent bizottsági
tagokat, Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt és Ágostonné Dohányos Ivett
költségvetési irodavezetőt.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 5 fő bizottsági
tagjából 3 fő jelen van. Papp Zoltán bizottsági elnök és Liptákné Rigó Andrea bizottsági
tag távolmaradását bejelentette.
Megállapítom, hogy az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság határozatképes, az ülést
megnyitom.
S ü t ő
Lajos elnökhelyettes: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok
megtárgyalását.
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Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása
23/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 2017. január 24-i soros, nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.) Nemzetiségi együttműködési megállapodások felülvizsgálata
(Kt. 5. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
2.) Szociális rendelet módosítása (Kt. 6. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
3.) Köztisztviselők egyéb juttatásai rendeletmódosítás (Kt. 8. sz.
előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
4.) Alapellátási körzetek (Kt. 20. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos
5.) Marosháti Kistérség elszámolása (Kt. 11. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara ügyintéző
6.) Polgárőr Egyesület elszámolása (Kt. 12. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara ügyintéző
7.) KLIK elszámolása (Kt. 13. sz. előterjesztése)
Előterjesztést készítő: Szlanyinka Tamara ügyintéző
8.) Bejelentések
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Nemzetiségi együttműködési megállapodások felülvizsgálata (Kt. 5. sz. előterjesztése)
S ü t ő
Lajos elnökhelyettes: A nemzetiségi együttműködési megállapodásokat
minden évben felül kell vizsgálni.
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal
egyetért, szavazza meg.
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Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
24/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadni:
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló
Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése
alapján felülvizsgálta, annak módosítását nem tartja
szükségesnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. január 24.
Felelős: Papp Zoltán elnök
S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Román Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
25/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadni:
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Román Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló
Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése
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alapján felülvizsgálta, annak módosítását nem tartja
szükségesnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. január 24.
Felelős: Papp Zoltán elnök
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szociális rendelet módosítása (Kt. 6. sz. előterjesztése)
S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Átadom a szót Szűcs Judit bizottsági tagnak.
S z ű c s Judit biz. tag: A Kulturális és Szociális Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Csak azt a módosítást követtük le, amit segítségnyújtásként kaptunk a kormányhivataltól, hogy bérhatárt nem lehet megállapítani, ami kötelező.
S ü t ő Lajos elnökhelyettes: A napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a rendelet módosításával egyetért,
szavazza meg.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Szociális rendelet módosítása
26/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a szociális
és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) sz.
önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. január 24.
Felelős: Papp Zoltán elnök
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III. NAPIRENDI PONT: Köztisztviselők egyéb juttatásai rendeletmódosítás (Kt. 8. sz.
előterjesztése)
S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
S z ű c s Judit biz. tag: Az emelésekre biztosít fedezetet a kormány? Egy új elemet láttam beemelve, a gyermekvállalási támogatást. Ez a köztisztviselőknek jár a cafetérián
felül? Hogyha adjuk a köztisztviselőknek és nem kormányrendeletben szerepel, akkor
esetleg lehetne adni az önkormányzat összes dolgozójának is. Most törvényileg nincs
előírva a köztisztviselők napja. Erről érdekegyeztető tárgyaláson nem kellene előbb tárgyalni? Ilyen alapon, akinek nincs törvényileg előírt munkaszüneti napja, akkor ugyanígy lehetne másoknak adni munkaszüneti napot. Nekem az a kézenfekvő, hogy amit a
törvény előír, azt adunk, amit a törvény nem ír elő, azt pedig érdekegyeztető tárgyaláson
megbeszéljük.
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A kereset-kiegészítésnek
a mértékét mindig évente lehet adni. A 287. határozat arról szól, hogy a hivatali dolgozóknak a bérrendezését, amíg a kormány nem rendezi, addig ez a határozat biztosítja.
Mivel 2017 már újév, ezt rendezni kell. A 2017-es évről beszélünk, a 6 és 12 %-ot felemelte 20 és 30 %-ra. Ha visszaállunk a 6 és 12 %-ra, ami korábban volt, akkor visszaállunk bérben a 2016. június 30-i állapotra. A béremelést, amit a testület megszavazatott, az most eltörlésre kerülne, azzal hogyha ezt a részét nem szavazzák meg a rendeletmódosításnak.
A munkaszüneti nappal kapcsolatban részt vettem egy egyeztető tárgyaláson, ahol az
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke jelen volt és elmondta, hogy nem javasolja
megszavazni. Ebben az évben történt egy jogszabály-módosítás, mely szerint most már
nem szabadnap a köztisztviselőknek a köztisztviselők napja. Magát a köztisztviselők
napját nem törölték el, de nem biztosítanak rá szabadnapot. Egy olyan juttatás szűnne
meg, ami járt a köztisztviselőknek. Többször mondtam azt, hogy nem lehet mindenkit
egy kalap alá venni. Mert hogyha egy olyan juttatást szüntetünk meg, ami eddig járt,
akkor az azokat a dolgozókat hátrányosan érinti. De teljes egészében a testületre van
bízva a döntés.
A családalapítási támogatást Jegyző asszony kérte belevenni ebbe a rendeletbe. Amikor
Polgármester úr felvetette ugyanezt a kérdést, amikor ezt a rendeletet átnéztük az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnökével is, az fogalmazódott meg Polgármester úrban,
hogy a teljes lakosság körében, a születendő gyerekeknek babakötvényt nyitna a szociális előirányzat terhére. Ezt rendeleti szinten szabályozná a szociális rendeletben, hogy
amikor egy kiskorú születik, akkor a babakötvényt javasolná. Azt vizsgáltuk meg, hogy
az az előirányzat, ami tavaly a szociális támogatásokkal megmaradt és nem az idei előirányzathoz kapcsolódóan beszélek róla, ott egy részére az is fedezetet nyújtott volna.
Ezzel az emelt összegű előirányzattal lehet hogy még ez is beleférne, mert hogy nem
magas a születésszám Mezőkovácsházán, hogy ne lehetne egy kezdő 20 ezer Ft-tal bele
tenni. Hosszú távon gondolkodott Polgármester úr olyanban, hogy amikor végez a középiskolában, vagy a 18. életévét eléri, vagy bizonyos mérföldköveknél még rakna valamennyi összeget hozzá az önkormányzat, hogy ezzel is ösztönöznék. Tudomásom szerint ennek a rendeletnek a kidolgozása most van folyamatban.
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S z ű c s Judit biz. tag: Azért kérdeztem rá erre a családalapítási támogatásra, mert
Polgármester úr már vázolta nekünk. A módosító indítványom az, hogy kifejezetten a
köztisztviselők számára családalapítási támogatást nem javaslok. Azt a fajta gondolkodásmenetet követném, hogy a mezőkovácsházi lakosság részére, amit Polgármester úr
elkezdett gondolatmenetet kellene inkább erősíteni. Ebbe tartoznának a köztisztviselők
is. Van-e szakmai napotok, vagy továbbképzési napotok?
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Továbbképzésre járunk,
de csak egyesével. Együtt közösen, egyszerre nem járunk továbbképzésre.
S z ű c s Judit biz. tag: Amennyiben a köztisztviselőknek nem áll rendelkezésre, továbbképzésre vagy szakmai napra, akkor egyetértek azzal, hogy munkaszüneti nap legyen a köztisztviselők napja.
N a g y n é Csiffáry Anna biz. tag: A 20 illetve a 30 %-nak mi az alapja?
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A köztisztviselők alapilletménye alapilletményből, illetménykiegészítésből, pótlékokból áll. Az alapilletményt
a közszolgálati törvény határozza meg. Le van írva, hogy különböző besorolásban, különböző eltöltött időkkel, hányszoros szorzója az illetményalapnak. Az illetményalap jelenleg 38.650 Ft. A közszolgálati törvény adja meg a szorzószámokat. A költségvetési
törvény tartalmaz egy olyan kitételt, hogy az önkormányzatok részére lehetőség van az
illetményalaptól eltérő magasabb összegben megállapítani az illetményalapot és ennek
alapján számítani a közszolgálati tisztviselőknek a bérét. Nálunk ez az alapszinten került megállapításra, nálunk nem született ilyen döntés, hogy magasabb lenne, hanem ezt
a béremelést az illetménykiegészítésbe rendeztük. Az illetményalap szorozva a szorzóval az alapilletmény. Kivéve a személyi illetmény megállapítása, mert ott a személyi illetmény alapja volt az eltérés.
Az alapilletménye mindenkinek megvan. Az alapilletmény, illetménykiegészítés és kiegészítés minimálbérre. A 161 ezer Ft-ot keresőknek így áll össze és nem a 161 ezer Fton felül van, az csak annak a három dolgozónak van, aki le van írva az előterjesztés
szöveges részében. Tudok olyan dolgozót, név nélkül, akinek már a 20 %-os kiegészítéssel a 145 ezer Ft-ot eléri a fizetése. Amit július 1-jétől kap, előtte nem volt neki csak
127.500 Ft a bruttó bére, ami felemelkedett két lépcsőben 161 ezer Ft-ra. Azért nem
hoztam elő ezt a problémát, amit felvetettek az intézmények, mert nálunk a felsőfokú
végzettségű dolgozóknak a bére viszonylag rendben van, még a középfokú végzettségű
dolgozókhoz képest is. Mi nem mondhatjuk azt, hogy nagyon nagy bérfeszültséget generálna. Bár megemlíteném, hogy egy hosszú évek óta itt dolgozó, középfokú köztisztviselő többet keres, mint egy kezdő felsőfokú köztisztviselő. Van olyan dolgozónk, akinek azért nem kellett kiegészíteni minimálbérre a bérét, mert már 5 ezer Ft-tal meghaladja és felsőfokú végzettségű.
Nem a 161 ezer Ft az alap, hanem a besorolás szerinti bére az alap. Van olyan dolgozónk, akinek az alapilletménye 95 ezer Ft, miután a szorzót megkapta.
S z ű c s Judit biz. tag: A 25 ezer Ft-ot szeretném, hogyha a köztisztviselők egyéb juttatásait a rendelet módosításából kivennénk és majd amikor az étkezési térítési díjakkal
kapcsolatban visszakerül a szociális rendelet a testület elé, akkor abban a körben készüljön előterjesztés azzal, hogy a Mezőkovácsházán született kisgyermekek részére biztosítson babakötvény formájú támogatást.
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S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Van-e valakinek más javaslata?
Mivel más javaslat nem hangzott el kérem, aki Szűcs Judit bizottsági tag által javasolt
módosítással elfogadja a rendelet módosítását, szavazza meg.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Köztisztviselők díjazásáról szóló rendelet módosítása
27/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága a
köztisztviselők
díjazásának,
juttatásainak
és
támogatásának szabályozásáról és azok pénzügyi
fedezetéről szóló 24/2008. (IX. 15.) sz. önkormányzati
rendelet módosítását az alábbi módosítással javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra:
A családalapítási támogatás bevezetését ebben a
formában nem támogatja a bizottság. Kiterjesztését
javasolja a település egész lakosságára vonatkozóan, és
javasolja a települési támogatásokról szóló rendeletbe
való beépítését.
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. márciusi soros ülésre
Felelős: Papp Zoltán elnök
IV. NAPIRENDI PONT: Alapellátási körzetek (Kt. 20. sz. előterjesztése)
S ü t ő Lajos elnökhelyettes: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelettervezet
küldése véleményezésre
28/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi
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határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadni:
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
1.

2.

3.

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
rendelettervezetet a határozat melléklete szerinti
tartalommal és formában megtárgyalta és azt
jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt
rendelettervezetet véleményezés céljából küldje meg
az alapellátást végző háziorvosoknak, házi
gyermekorvosnak, fogorvosoknak, védőnőknek,
valamint Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek
(1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.).
Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak
alapján véleményezett rendelettervezetet mielőbb
terjessze elő.

Határidő: véleményezett rendelettervezet előterjesztésére:
azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
Határidő: 2017. január 24.
Felelős: Papp Zoltán elnök
S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Kérem, aki a rendelettervezettel egyetért, szavazza meg.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelettervezet
elfogadása
29/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
rendelet tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni:
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
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Határidő: 2017. január 24.
Felelős: Papp Zoltán elnök
V. NAPIRENDI PONT: Marosháti Kistérség elszámolása (Kt. 11. sz. előterjesztése)
S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Röviden ismerteti az előterjesztést.
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Marosháti Turizmusáért Egyesület elszámolása
30/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadni:
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület
által a 2016. évben kapott támogatások felhasználásáról
benyújtott elszámolást 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. január 24.
Felelős: Papp Zoltán elnök
VI. NAPIRENDI PONT: Polgárőr Egyesület elszámolása (Kt. 12. sz. előterjesztése)
S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
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Tárgya: Polgárőr Egyesület támogatásról elszámolás
31/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadni:
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőkovácsháza Polgárőr Egyesület által, a
2016. évben kapott támogatásokról benyújtott elszámolást
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. január 24.
Felelős: Papp Zoltán elnök
VII. NAPIRENDI PONT: KLIK elszámolása (Kt. 13. sz. előterjesztése)
S ü t ő Lajos elnökhelyettes: Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági
tagok száma: 3 fő)
Tárgya: KLIK támogatásról elszámolás
32/2017. (I. 24.) sz. ÜPB. határozat
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi
határozati javaslatot javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadni:
„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a KLIK Mezőkovácsházi Tankerülete által a
2016. évben kapott támogatások felhasználásáról
benyújtott elszámolást tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
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