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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: A  Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Ügyrendi,
Kulturális  és  Szociális  Bizottságának 2018. január  22-én 13 órai  kezdettel
tartott soros, nyílt ülésén. 

Az ülés helye:             Városháza
földszinti tanácskozóterme 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné elnök              
Szűcs Judit 

                          Duma Zsolt 
Havancsák Piroska bizottsági tagok  

Távolmaradását nem jelezte: 
Dr. Fritz Izabella bizottsági tag

Jelen volt még: Varga Gusztáv polgármester
                           Csepreghy Elemér alpolgármester
                           Szénási István alpolgármester
                           Szabóné Faragó Julianna aljegyző
                           Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
                           Róka Dávid Humán Szolgáltató Központ
                           Albertus László Könyvtár igazgatója
                           Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez.
                           Szekeres Lajos MEZTEP Kft. Felügyelő Bizottság elnöke
                           Mucsi Tiborné Értéktár Bizottság elnöke

    
   

Z á  b  r  á  k    Istvánné  elnök:  Tisztelettel  köszöntöm  az  Ügyrendi,  Kulturális  és
Szociális  Bizottság  megjelent  tagjait,  Varga  Gusztáv  polgármester  urat,  Csepreghy
Elemér  és  Szénási  István  alpolgármester  urakat,  Aljegyző  asszonyt,  valamint  a
meghívott vendégeket.

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Dr. Fritz
Izabella bizottsági tag távolmaradását nem jelezte. 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
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Z á  b  r  á  k     Istvánné elnök:  Javaslom a  meghívóban  közölt  napirendi  pontok
megtárgyalását.

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása  

1/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális és Szociális  Bizottsága
2018. január 22-i soros ülésének napirendjeit az alábbiak
szerint fogadja el: 

1./ Munkaterv módosítás (Kt. 0. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

2./  Önkormányzat  2018.  évi  költségvetési  rendelet-
tervezete (Kt. 2. sz. előterjesztése)

      Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési
irodavezető

3./   Gazdasági  társaságok  Felügyelő  Bizottságainak  a
2017. évi tevékenységükről  szóló beszámolói  (Kt.  4.
sz. előterjesztése)

      Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

4./   Román  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött
Együttműködési  megállapodás  felülvizsgálata  (Kt.  5.
sz. előterjesztése)

      Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

5./  Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolója (Kt.
6. sz. előterjesztése)

                                                     Előterjesztő: Augusz Zoltán tanácsos

6./   Kalocsa  Róza  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  2018.  évi
munkaterve (Kt. 9. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

7./ Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Alapító
Okiratának módosítása (Kt. 11. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos

8./  Fürdő és kemping szakmai programjáról  (Kt.  15.  sz.
előterjesztése)

     Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető
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9./   Általános Iskola  felvételi  körzetének meghatározása
(Kt. 16. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

10./  Polgármesteri  Hivatalban új álláshely létesítése (Kt.
20. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Szabóné  Faragó  Julianna  aljegyző,
Novákné Vágási Gizella pénzügyi ügyintéző

11./ Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
rendelet megalkotása (Kt. 21. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző,  Dr.
Csepregi Magdolna tanácsos

12./ Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadása (Biz.
1. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
                         
13./  Városi  Karácsony  kiemelt  rendezvény  elszámolása

(Biz. 2. sz. előterjesztése)
     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Munkaterv módosítása (Kt. 0. 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 az 1. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: 2018. évi munkaterv módosítása, napirend törlésre javaslat (Helyi Választási
Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása)

2/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  2018.  évi  munkatervét  az  alábbiak  szerint
módosítja:
A januári  soros  ülés  napirendjéről  a  „Helyi  Választási
Bizottság  és  a  Szavazatszámláló  Bizottság  tagjainak
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megválasztása” napirendi pontot törli, azzal, hogy a 2018.
februári  soros  ülés  napirendjére  a  „Szavazatszámláló
Bizottság  tagjainak  megválasztása”  napirendi  pontot  fel
kell venni.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző”

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

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z á b r á k    Istvánné elnök:  Kérem, aki  a  2.  sz.  határozati  javaslattal  egyetért,
szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: 2018. évi munkaterv módosítása,  napirend törlésre javaslat  (Az ügyvezetők
javadalmazásának felülvizsgálata)

3/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  2018.  évi  munkatervét  az  alábbiak  szerint
módosítja:
A  februári  soros  ülés  napirendjéről  „Az  ügyvezetők
javadalmazásának felülvizsgálata”  napirendi pontot törli,
azzal, hogy azt a 2018. áprilisi soros ülésen tárgyalja.

Határidő: értelem szerint
 Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-
tervezete (Kt. 2. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s    Judit biz. tag: A közalkalmazottakat érintően az intézményvezetők 100.000
Ft/év/fő  cafetéria  betervezését  kérték.  A költségvetés  tervezetében  15.000  FT/év/hó
szerepel, zárolásra javasolva. Szeretném ha ez legalább 50.000 Ft lenne.

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Elkészítettük a 2018-as év
költségvetési  rendelet  tervezetét,  ezt  február  végéig  kell  a  Képviselő-testület  elé
terjeszteni.  Mindazon  által  az  átmeneti  gazdálkodásról  szóló  rendeletet  meghoztuk,
tehát készülünk mindenre. A költségvetési főösszegünk jelenleg 1.898.328.000 Ft. Az
elmúlt  évben 1 milliárd  Ft körüli  összeg volt.  A növekmények annak köszönhetőek,
hogy már a pályázatoknak egy részét beépítettük a költségvetésbe. Azok szerepelnek
benne, amelyek már támogató okirattal rendelkeznek. 700-800 millió Ft-os növekedés
azért  van  már  az  előző  évi  nyitóhoz  képest,  mert  már  a  pályázatoknak  egy  része
beépítésre került. A bevételek és kiadásoknak különbözete működés terén sajnos – 115
millió  Ft,  erre  rendkívüli  önkormányzati  támogatás  van  tervben.  Hiszen  előírja  az
önkormányzati  törvény,  hogy  hiánnyal  nem  tervezhető  a  költségvetés.  Fejlesztési
hiányunk az elmúlt évhez képest is jelentősen magasabb 227.193.000 Ft. Ez azért van,
mert év végével az önkormányzat döntött arról, hogy fejlesztési célú hitelt szeretne a
Deák,  Móra  illetve  Kinizsi  utca  felújítására  felvenni,  ennek  a  hitelnek  a
Kormányengedélyezése megtörtént, de maga a hitelfelvétele szerződés szerint 2018-ban
fog megtörténni.  Ebből a 227 millió  Ft-ból úgymond ezt a 130 millió  Ft-ot le lehet
számítani, és így már közelítünk a tavalyi évi fejlesztési hiányunknak az összegéhez. A
hiányunk magas. A 115 millió Ft nem tartható, ugyan a beszámolót még nem készítettük
el, de látva azt, hogy hogyan zártuk az év végét, egy 20 millió Ft-nyi mínusszal indítjuk
az évet, ez még csak egy tervszám. A kifizetetlen számlákból adódóan, illetve az egyéb
kötelezettségeink, melyeket már térképezünk azok ezt vetítik előre, hogy körülbelül 20
millió Ft a mínusz. Sajnos a kifizetetlen számlákat a tárgyévi költségvetésbe be kellett
építeni, hiszen arra fedezetet kell teremteni. Mindenképpen célszerűnek tartom, hogy a
tavalyi szintre le kell menni ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk működni. A biztonságos
működés  azt  jelenti,  hogy  esetleg  maradhatnak  kifizetetlen  számláink,  de  az  évet
mindenképpen likviditásilag lehetne így tervezni. Polgármester úrral is beszéltünk már
erről, hogy jelentősen csökkenteni kell a működési hiányt. Azt szeretném javasolni a
bizottságnak,  hogy  vannak  olyan  tételek,  amelyek  közvetlenül  a  bizottságnak  a
hatáskörébe  tartoznak,  ezekről  mindenképpen  váltsunk szót.  Pénzügyesként  csak  azt
tudom  mondani,  hogy  el  kell  azon  gondolkodni,  hogy  hogyan  lehet  esetleg  ezt
csökkenteni.  A szakma nyilvánvalóan másképpen látja  a dolgokat,  ezt  is  elfogadom.
Erről mondanék egy pár szót.

Szűcs Judit bizottsági tag a 2. ponthoz szólt,  ahova már beírásra került a 15.000 Ft.
Végeztem egy számítást, körülbelül 5.400.000 Ft-ot jelent már az, hogy az 50.000 Ft +
járulék/főről lemegyünk 15.000 Ft + járulék/főre. Nyilván ez nem az én kompetenciám
eldönteni. Ennyit jelent különbözetbe. A Településmarketingen úgy szerepel a terv, hogy
9.400.000  Ft  van  beállítva  a  Rendezvénytervre,  800.000  Ft  ICON  Motoros
Egyesületnek, illetve 3.300.000 Ft a Településmarketing feladatokra. Tehát jelenleg ez
szerepel  a  tervben.  Ami még érinti  közvetlenül  a bizottságot  az maga a segélyezési
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keretösszegek, mely a 4. pontban található meg. A Rendszeres települési támogatások
között  szerepel  az  életkezdési  támogatás,  ezzel  együtt  4.300.000  Ft.   A Rendkívüli
települési  támogatásra  5.500.000  Ft,  valamint  a  köztemetésre  800.000  Ft.  Ez  így
összességében 10.600.000 Ft-ot jelentene. 

A 9.-es illetve a 10. pontban szerepel, amit már említettem, a Kulturális rendezvények.
A  Rendezvénytervet  javasolnám  a  bizottságnak  felülvizsgálni.  Az  egyeztető
tárgyalásokat  mindenképpen  megtartjuk  az  intézményekkel  illetve  a  cégeinkkel
kapcsolatosan. A keretösszeget a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság fogja javasolni. 

Továbbá érintheti a bizottságot a 11. pont is. A Járóbeteg Szakellátó Központtal van egy
alap  szerződése  az  önkormányzatnak.  A tavalyi  évben  is  volt  egy  1  millió  Ft-os
keretösszeg beállítva, akkor nem került felhasználásra. Most is van beállítva 1 millió Ft.

Ezek  a  pontok  azok,  amelyekről  úgy  gondolom,  hogy  a  bizottságnak  valamilyen
véleményt célszerű lenne formálni. A segélyekre szánt összegek nem kevesebbek, mint
a tavalyi évben voltak. A segélyezésben nincsenek megszorítások. A segélyezésre nem
pénzbeli ellátást kap az önkormányzat, jelenleg 33.785.000 Ft-ot. Itt tapasztalható egy 1
millió Ft-os növekedés az elmúlt évhez képest. Ez a normatíva fedezi a segélyezésből
kifolyó  kiadásokat.  Ide  tartozik  a  Bursa  Hungarica  Ösztöndíjnak  a  költsége,  a
közfoglalkoztatás  önereje.  Ami jelenleg megmarad ebből,  az felhasználható szociális
alapszolgáltatásoknak a finanszírozására. Ez egy kötött felhasználású normatíva, de ezt
minden évben sikerül teljes egészében felhasználnunk. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatást. 

S z ű c s    Judit biz. tag: Számokat nem fogok mondani, hanem elveket. Amióta itt
ülök ebben a székben,  folyamatosan  azt  hangsúlyozom,  hogy az  Egészségfejlesztési
Iroda Programja és annak a céljai és feladatai nagyban átfedik a városi rendezvényekkel
kapcsolatos célokat illetve feladatokat. Igaz, hogy polgármester úr mindig azt mondja,
hogy  azok  a  pluszok  emelik  ezeknek  a  rendezvényeknek  a  színvonalát.  De  ha
megszorításokra  gondolunk,  akkor  én  még  mindig  azt  mondom,  hogy  úgy  lehetne
csökkenteni a rendezvényekre felhasznált  költségvetési  pénzt,  hogy az EFI úgy száll
bele ezekbe a rendezvényekbe, hogy azt mi is látjuk. Véleményem szerint az EFI 25
millió Ft-ja bőven be tudna segíteni ebbe a Rendezvénytervbe.

V a r g a    Gusztáv polgármester: Költségvetési irodavezető asszony gondolatmenetét
szeretném  megerősíteni.  A  terv  az  alapján  készült,  amit  megfogalmaztunk  a
költségvetési  koncepcióban.  Ismerjük  az  állam  által  rendelkezésünkre  bocsájtott
normatívát, körülbelül kiszámoljuk, hogy mennyi lesz az adóbevételünk. Ebből összeáll
az az összeg, amit oszthatunk és utána jött ki ez a nagy hiány. Működési hiányt eleve
nem tervezhetünk a jogszabály szerint. Az a reális ha egyáltalán kapunk működési célú
támogatást,  akkor  az  a  20  millió  Ft  körüli  összeg.  Azért  javasoltam  én  az  egyéb
csökkentő  intézkedések  között,  hogy  csökkentsük  úgy  le,  hogy  zárolásokkal  együtt
maximum 75 millió Ft legyen, de a nem zárolt  összeg ne érje el az 50 millió Ft-ot.
Ennyire  kellene  lecsökkenteni  a  hiányt.  Ezt  nem  lehet  100.000  Ft-ból  összetenni.
Február  5-én  javasoljuk  az  intézményeknek,  hogy  az  egyeztető  tárgyalásokon  részt
vegyenek. Arra kérek mindenkit, hogy amikor annak az intézménynek a költségvetését
tárgyaljuk, amely benneteket érint, akkor az ülésen jelenjetek meg, és mondjátok el a
javaslataitokat. 
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Az EFI költségvetése 24,2 millió Ft évente. Egy irányelvet határoz meg a Minisztérium,
hogy milyen dolgokat kell ebből a költségvetésből megvalósítani. Kérem Szűcs Judit
bizottsági tagot,  hogy jöjjön el,  és együtt  állítsuk össze az EFI-nek a költségvetését.
Annyi igény van erre a 24,2 millió Ft-ra, hogy az véleményem szerint irreális, hogy a
rendezvényterv költségeinek a javát ebből valósítsuk meg. De bizonyos dolgokat már
megvalósítottunk  belőle.  A tervező  munka  már  ezzel  kapcsolatosan  megkezdődött.
Február 5-re már látni fogjuk, hogy mekkora mozgásterünk van. 

Alpolgármester urakkal ma reggel is beszélgettük ezt, valamint 14 órakor még leülünk
Papp Zoltán Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökével együtt, hogy a bizottság
így nézze át a költségvetést. Ekkora hiányt a nélkül, hogy a létszámhoz hozzányúljunk
azt nagyon nehéz lesz megvalósítani. Minden évben nekifutunk ennek, de egy bérrel
meg  tudunk  spórolni  5  millió  Ft-ot  körülbelül.  Ha  pedig  nem rendezünk  meg  egy
rendezvényt, vagy nem költünk a marketingre, azzal megspórolunk 300.000 Ft-ot. Tehát
nagy a különbség. Ezt át fogjuk vizsgálni. Az intézményeknek is azt tudom mondani,
hogy a 120 millió Ft-ból 50 millió Ft-ra szeretnénk a hiányt lefaragni. 

A fejlesztési célú hiányról is el kell kezdeni gondolkodni, hiszen fejlesztési célú hitelt
úgy  tudunk  felvenni,  ha  egyrészt  olyan  a  cél,  ami  mellé  oda  tudjuk  állítani  a
Kormányzatot. Nem tehetjük be, hogy 10 m2 járda, hanem nagyobb dolgokat tudunk
mellé tenni. Ezt a hitelt akkor vehetjük fel, ha van fedezetként felajánlható ingatlanunk,
ami már lassan nem lesz. Tehát a fejlesztési célú hitelfelvétel is korlátokba ütközik, 10
millió Ft-ot vehetünk fel saját hatáskörben, kormányzati hozzájárulás nélkül, és a többit
nem. Tehát kemény tárgyalásoknak nézünk elébe. Úgy gondolom, hogy ezt meg fogjuk
tudni oldani. De kicsi önmérsékletet mindenkitől kérni kell majd. Véleményem szerint a
segélyhez ne nyúljunk.

Ágostonné Dohányos Ivett  költségvetési  irodavezető asszonnyal egyeztettem, hogy a
hiánycsökkentésnek másik módja lehet a bevétel növelése. Ezen is lehet gondolkodni,
hogy merjünk-e az adóbevételeink nagyságát megemelni.  Véleményem szerint merni
kell, túlteljesítettük az idén a tervezett adóbevételt. A gyarapodás, amit a propagandában
is  hallunk  illetve  a  Kormányzati  médiákban,  az  azért  jelen  van.  Nem tudjuk,  hogy
mennyit fog jelenteni a Pannon Lúd Kft-nek az idei év tavaszán a madárinfluenza miatti
kiesése. Nagy valószínűséggel a jövő évi adóbevételeinket fogja érinteni. 

Holnapi  nap  folyamán  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  már  konkrétabb
javaslatokat is fog tudni tenni. 

S z ű c s     Judit biz. tag: Mikor tudja a költségvetési irodavezető asszony megmondani
a  képviselő-társaknak,  hogy  mennyi  maradványt  sikerült  az  intézményeknek
megspórolni.  Mert  a  mai  bizottsági  ülésre  készülve,  tehát  a  Kft-nek több anyagával
találkoztam, amikor arra hivatkoznak, hogy a tavalyi évük nem jól sikerült, túltervezték
magukat, és pótpénzeket kérnek. Az én tudomásom szerint az intézmények olyan jól
gazdálkodnak, hogy jócskán fognak visszafizetni pénzt. Azt mikor tudjuk meg, hogy az
intézmények  felelős  gazdálkodása  és  önmérséklete  mennyiben  támogatta  ezt  a
költségvetést?

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Hivatalosan ez a 2018.
februári soros ülésre fog bekerülni. Nem hivatalosan pedig a Képviselő-testületi ülésen
is  el  tudom  majd  mondani.  Február  5-ig  még  folynak  a  munkálatok.  Valóban  van
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minden intézménynél  maradvány, és jó szokásunkhoz híven ezeket a maradványokat
mindig el is vonjuk. 

S z ű c s    Judit biz. tag: Tudomásom szerint az Ipari Parkra vannak jelentkezők. Erről
viszont az anyagban nem olvashattunk. Kivel tárgyaltunk, mivel kapcsolatosan? Úgy
emlékszem, hogy több jelentkezőnek sürgős volt.  Tehát ha akarunk bevételt  növelni,
akkor ez ügyben nekünk tenni is kell. Azt gondolom, hogy ennek itt kellett volna lenni
az anyagok között. 

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési  irodavezető: Jelenleg a meglévő
szerződések alapján van a bérleti díj beállítva. Tehát valóban ez már egy módja lesz a
bevételeknek a növelésére. Jelenleg egy minimális az egyik helyi vállalkozónak egy élő
szerződés van betervezve. Ez biztosan javítani fogja a költségvetést. 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Az előző Képviselő-testületi ülésen döntöttünk arról,
hogy  a  hasznosítás  módjáról  készüljön  előterjesztés.  Az  előkészítő  megbeszélések
alapján  az  alakult  ki,  hogy  vagyonkezelésbe  odaadjuk  a  MEZTEP  Kft-nek,  de  a
hasznosításról az alpolgármester úr, Papp Zoltán PVB elnök, és a MEZTEP Kft-nek az
ügyvezetője közösen fognak dönteni. Alpolgármester úr folytatja a tárgyalásokat. Olyan,
akinek nem adtuk volna ki a kérése ellenére, olyan legfeljebb egy van az én tudomásom
szerint,  akinek nem vagyunk meggyőződve a megbízhatóságáról.  Az összes többinél
folyamatban vannak a tárgyalások. A Varroda is egy későbbi időpontra kérte. Van egy
másik Mezőkovácsházi cég, akivel már alpolgármester úr tárgyalt és nemsokára választ
is tudnak majd adni. Jegyző asszony pedig szóbeli előterjesztésként el fogja készíteni az
ezzel kapcsolatos anyagot a Képviselő-testületi ülésre. 

D r. S z i l b e r e i s z    Edit  jegyző: Az előterjesztés készülőben van az Ipari Parkkal
kapcsolatosan. Társasházzá kell alakítani csak azt követően fogjuk tudni igazából majd
az egyes létesítményeket hasznosítani. A Társasházzá alakítás is követel meg bizonyos
pénzbeli ráfordítást, melynek a fedezetét a testületnek kell, hogy biztosítsa. Ügyvéd úr
is azt javasolja, hogy a vagyonkezelésbe adás lenne a legjobb megoldás, illetve sokkal
célszerűbb nem a hivatal  által  elvégezni  ezt a feladatot,  hanem a gazdasági társaság
által. A bürokratább út ebben az esetben elég lassú, tehát nem illeszkedik eléggé a piac
által elvárt követelményekhez. 

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Délelőtt beszéltem Bagdi ügyvéd úrral, hogy
ma  fog  érkezni  az  az  úriember,  aki  társasház  alapító  okiratnak  a  műszaki  dolgait
megpróbálja  megcsinálni.  Már  most  az  egyöntetű  véleményünk  alapján  nem biztos,
hogy társasház kell. Minimum annyit döntsön már el a Képviselő-testület, hogy ki lesz
az, aki üzemeltetni fogja ezt az egész épület együttest. Ha valaki pedig üzemelteti, akkor
a bérleti szerződéseket is neki kell megkötni. Ma beszéltem az egyetlen bérlővel, aki
jelenleg van az épületben. Közöltem vele, hogy a csütörtöki Képviselő-testületi ülésen
vélhetően más irányú elképzelések lesznek. Azt is elmondtam neki, hogy lényegesen
magasabb bérleti díjakról beszélgettünk már, mint ami az ő szerződése. Most az újabb
bérlőknél már én 300 Ft/m2/hó összeget jelöltem meg. Ezek után még aznap délután
megérkezett az e-mail, hogy február 1-től ők szeretnék bérbe venni. Valamilyen szinten
felgyorsult  ez  a  dolog.  Úgy  gondolom,  hogy  talán  azért  is,  mert  a  környező
településeken még az Ipari Parkok sehol sem tartanak. Azt hozzá kell tenni, hogy itt
helyben is vannak olyan cégek, akik fejlesztéseken gondolkoznak, épületük pedig nincs.
Nem egyszerű ezt az egész dolgot végig vinni. Ügyvéd úrral is többször beszéltünk már
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erről.  Márciusra  bejelentkezett  a  másik  varroda  is,  ők  is  előbb  utóbb  meg  fognak
jelenni, hogy hogyan tovább. 

D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Ami még egy kicsit bonyolítja a helyzetet, az
inkubátorházas  pályázat.  Mely  jelenlegi  formájában  éppen  azon  épületeket  érinti,
amelyek  iránt  a  kereslet  a  legnagyobb.  Ezzel  is  kellene  még  valamit  kezdeni.
Folyamatosan dolgozunk vele és szem előtt tartjuk.

Z á b r á k    Istvánné elnök: A 4. pontot javaslom egyben elfogadni. 

Kérem, aki egyetért a 10.600.000 Ft-tal, szavazza meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  a  javaslattal  egyetért.  (A döntéshozatalban  résztvevő,  jelenlévő
bizottsági tagok száma: 4 fő)

Z á b r á k    Istvánné elnök: Javaslom, hogy a 9-es pontot valamint a 10. pontot együtt
fogadjuk el, melynek keretösszege 13.500.000 Ft.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a 13.500.000 Ft-tal, szavazza meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  a  javaslattal  egyetért.  (A döntéshozatalban  résztvevő,  jelenlévő
bizottsági tagok száma: 4 fő)

Z á b r á k    Istvánné elnök: Javaslom, a 11. pont elfogadását.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a 11. pont 1 millió Ft-os összegével, szavazza meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  a  javaslattal  egyetért.  (A döntéshozatalban  résztvevő,  jelenlévő
bizottsági tagok száma: 4 fő)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Megállapítom,  hogy  az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  az  őt  érintő
szavazások eredményeként az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez javaslatok

4/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
2018. évi költségvetési rendelet tervezet elkészítéséhez az
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alábbi  javaslatokat  javasolja  a  Képviselő-testületnek
elfogadni: 

4. A települési támogatásra szánt keretösszeg: 10.600.000 Ft
9. A Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2018.

évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi ünnepeink,
megemlékezéseink költségére, valamint

10. Településmarketinggel,  önkormányzati  tájékoztatóval
kapcsolatos feladatokra együtt 13.500 eFt,

11. A járóbeteg szakellátó központtal kötött szerződés alapján
az  ingatlan  felújítására,  karbantartására  egyedi  döntés
alapján 1.000 eFt keretösszeget határoz meg. 

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

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak a
2017. évi tevékenységükről szóló beszámolói (Kt.
4. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolójának elfogadására javaslat

5/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,  Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  Kalocsa  Róza  Kft.  Felügyelő  Bizottságának
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és
köszönetét  fejezi  ki  a  Felügyelő  Bizottság  tagjainak
tevékenységükért.

Határidő: a FEB értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”
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A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z á b r á k    Istvánné elnök:  Kérem, aki  egyetért  a  2.  sz.  határozati  javaslattal,
szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Mezőkovácsházi  Településgazdálkodási  Kft.  Felügyelő  Bizottságának  2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására javaslat

6/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,  Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  Mezőkovácsházi  Településgazdálkodási  Kft.
Felügyelő Bizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolójában foglaltakat elfogadja és köszönetét fejezi
ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért.

Határidő: a FEB értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

IV.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Román  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött
Együttműködési  Megállapodás  felülvizsgálata
(Kt. 5. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. 
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Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Román  Nemzetiségi  Önkormányzattal  Együttműködési  Megállapodás

megkötésére javaslat

7/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi
CLXXIX.  törvény  80.  §  (2)  bekezdése  alapján  a
Mezőkovácsháza  Város  Román  Nemzetiségi
Önkormányzatával  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal Együttműködési Megállapodást köt.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolója
(Kt. 6. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s     Judit biz. tag: Helyesbíteni szeretnék. Nagy Márta festményeit a Gyulai
Posta Galéria vezetője javasolta, a szakmai indoklást írta meg a Könyvtárban dolgozó
Szőke  Mónika.  Bíztatok  mindenkit,  hogy  vesse  bele  magát  az  ajánlásokba,  hogy  a
Tájházba egy nagyobb létszámú bemutatót lehessen tartani. 

M u c s i    Tiborné TÉB elnök: Szeretném kérni, hogy a honlapon a javaslati lapból a I.
kategóriát takarják ki, mert az a javaslattevőnek az összes személyi adatát tartalmazza.
Még Krisztof Györgyöt várjuk az alkotásaival. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Csicsely Sámuelnek nagyon komoly munkái vannak,
fafaragás, agyag, festmények.
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M u c s i   Tiborné TÉB elnök: Pont eljött az idő, hogy augusztus 20-ra egy Csicsely
Sámuel bemutató legyen.  A bizottság nagyon nehezen foglal állást olyan kérdésekben,
melynek  hosszú  évre  visszanyúlóan  nincs  Mezőkovácsházán  gyökere,  akár  szellemi
érték,  vagy tárgyi  alkotó dolog. Mi szeretjük látni,  hogy legalább az alkotó 10 évig
Mezőkovácsházán ténykedett, bemutatkozott, közösségekhez eljutott. 

Az Értéktárba  bekerült  és  felvett  dolgainkat  most augusztus  20-án kint  a  Tájházban
szeretnénk bemutatni. A mi értékeinknek két évente egyszer biztos teret fogunk adni.  

Z á b r á k    Istvánné elnök:  Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Települési  Értéktár  Bizottság 2017. II.  féléves  beszámolójának elfogadására
javaslat

8/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,  Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  elfogadja  a  Települési  Értéktár
Bizottság  2017.  II.  féléves  beszámolóját,  egyúttal
köszönetét  fejezi  ki  a  Bizottság  tagjainak  elhivatott
munkájukért. 

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.
évi munkaterve (Kt. 9. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye?

S z ű c s    Judit biz. tag: A Felügyelő Bizottság és a Képviselő-testület évek óta nagyon
jó javaslatokkal áll elő. A Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője, amikor megfogadja, akkor
mindig úgy néz ki,  hogy jó volt.  Azt  szeretném tolmácsolni  az ügyvezetőnek,  hogy
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merjen bátor lenni, és melyeket a Képviselő-testülettől illetve a Felügyelő Bizottságtól
kap  javaslatokat,  akkor  azt  igyekezzen  beépíteni  a  Munkatervébe.  Mert  ha  végig
megyünk az  előterjesztésen,  hogy mi  a  dolga  egy közművelődési  intézménynek,  ha
lecsupaszítjuk a Kalocsa Róza Kft.-t akkor látjuk, hogy szinte semmit nem ő csinál, ez
mind a városnak a rendezvénye. Ha a városnak a rendezvényeit kivennénk a Kalocsa
Róza Kft-ből,  akkor nem sok mindent tudna mutatni.  Mióta nincsenek tanfolyamok,
azóta nagyon kevés a lehetőség arra, hogy bővítse a bevételeit, és minden lehetőséget
meg kell ragadni. Örömmel olvastam, hogy ezt a mozit is meg fogja most már próbálni. 

Z á b  r á  k     Istvánné elnök:  A Felügyelő  Bizottságnak  tagja  vagyok,  és  mi  is
fogalmaztunk meg dolgokat az ügyvezető asszony felé, mely nem került be az anyagba.
Ismertetném  azokat  a  dolgokat,  melyeket  a  Felügyelő  Bizottság  megfogalmazott  az
ügyvezető asszony felé: 
- a fő tevékenységi körét egészítse ki a Borostyán Strand és Kempinggel,
-  az  5.  oldalon  a  kiscsoportoknál  ifjúsági  klub  beindításáról  van  szó,  mely  minden
hónapban  egy  hétvégén  lenne,  szombaton,  állítólag  egy  fiatal  pedagógus  Mazurák
Zoltán el is vállalná a vezetését
- szolgáltatások bővítése,  a városba nagy szükség lenne egy látogató mikulásra, aki
kimegy a házakhoz
- családi programoknak a vállalása, animátor (születésnap)
-  szolgáltatási  paletta  bővítése,  és  feltüntetése  az  ajtón,  hogy  mi  mennyibe  kerül,
mennyiért lehet kibérelni stb. 
- javasoltuk, hogy a közművelődés bevétele maradjon a tavalyi szinten
-  a  fürdővezetői  álláshelyet  meg  kell  hirdetni  mihamarabb,  addig  is  megbízási
szerződéssel valakit megbízni
- kismedence fűtésére árajánlatot kérni, hogy mennyi összegért tudnák fűthetővé tenni
- kértük azt, hogy az EFI-vel próbáljunk meg megegyezni a vízi tornával kapcsolatosan
- a játszóház is maradjon meg legalább havonta egy hétvégén
- a marketing erősítése
- felhívtuk a figyelmét a plakátok fontosságára
Ezek azok, amelyeket megfogalmaztunk az ügyvezető asszony felé. 

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Érdekes, hogy Szűcs Judit bizottsági tag
illetve a Felügyelő Bizottság is hasonlóan megfogalmazta, hogy a Kalocsa Róza Kft-
nek a tevékenységi körébe egyre kevésbé felfedezhető a közművelődés. A közelmúltban
egy  félórás  vita  után  2-3  órát  beszélgettem  az  ügyvezető  asszonnyal,  és
megfogalmaztam  neki,  hogy  nem  kezdett-e  el  azon  gondolkozni  még,  hogy  a
közművelődési alap tevékenységeinek a hatékonyságát egyre jobban átveszi a Könyvtár,
hogy  ezt  ő  nem  érzi?  A  Könyvtárban  egyre  több  közművelődési  jellegű  estet,
rendezvényt  szerveznek,  amit  én úgy gondolok, hogy a Művelődési Házban kellene.
Erre az volt a válasz, hogy a Könyvtárnak sokkal több a pályázati lehetősége. Erre pedig
azt mondtam, hogy amikor idekerültem, felmerült annak a gondolata, hogy a Kalocsa
Róza Kft.-t, mint olyan szüntessük meg és vonjuk össze a Könyvtárral. Ezt akkor azért
nem tettük meg, mert a Kalocsa Róza Kft-nek annyi pályázata volt folyamatban, hogy
egyszerűen felelőtlenség lett volna. Megkérdeztem, hogy most mennyi pályázata van,
erre az volt a válasz, hogy gyakorlatilag egy sincs olyan, ami kötelezettséget róna rá.
Megkérdeztem  tőle,  hogy  nem  kezdett-e  el  azon  gondolkodni,  hogy  ennek  valami
személyi  feltétel  az  oka?  Mondta,  hogy  de.  Csak  valahol  nem  látom  azt  a  tettre
készséget,  amit  korábban.  A  fürdővel  kapcsolatos  feladatok  is  meghaladják  az
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intézménynek  a  kapacitását,  pláne  most,  hogy  nincs  fürdővezetője  sem.  Egyenlőre
fogalmam sincs, hogy hogyan tovább. Két tevékenységi kört nem fog tudni megjelölni. 

Láttunk  egy  Intézkedési  Tervet,  mely  véleményem  szerint  nem  megfelelő.  Nem
szerepelnek  benne  konkrétumok,  határidők,  semmi  olyan  nem  szerepel  benne,  ami
kézzel  fogható  lenne.  Valamit  egyszer  tudomásul  kellene  venni,  hogy  van  egy
intézményvezető, meg lehet neki szabni bizonyos feladatokat és azt számon is kell kérni
tőle.  Csak azt látom, hogy mindenki több és több pénzt kér.  12 millió  Ft-ot nagyon
egyszerűen meg lehet spórolni, nem tartunk egyetlen egy rendezvényt sem. De viszont
ez sem megoldás. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Mi is javasoltuk már az ügyvezető asszonynak, hogy
táblázat  formájában  szeretnénk  látni  a  rendezvényeket.  Ezt  már  4  éve  nem sikerült
elérni  nála.  Mentségére szólva,  a tavalyi  évben nagyon nagy változásokat  láttam, jó
irányban.  Lesz  intézményvezetői  választás,  lehet  rajta  gondolkodni,  hogy  ebbe  a
struktúrában maradjunk, vagy a Könyvtár és a Művelődési Ház egyben legyen.

S z ű c s    Judit biz. tag: Rengeteg rendezvény van a városban. A bőség zavarával
küzdünk néha, amikor mi is hivatalból meghívást kapunk, most hova is menjünk. Azt
mondom  én  is,  hogy  ésszerűsíteni  kellene  a  rendezvényeknek  a  számát.  A városi
rendezvények  száma  oly  mértékben  feldúsult,  hogy  a  Télapófutás  is  már  egy
rendezvény  stb.  Lesz  egy  intézményvezetői  pályázat,  valamilyen  formában  dönteni
kellene,  vagy,  hogy  a  Kalocsa  Róza  Kft.  ne  legyen  Kft.,  vagy  a  Művelődési
tevékenységeket  végezzék közösen egy intézmény alatt.  Ha egy Felügyelő Bizottság
illetve Képviselő-testület kér egy intézményvezetőtől egy táblázatot, négy év alatt hogy
nem lehet  ezt megcsinálni.  Egyébként,  amelyet mond az ember és megvalósul,  azok
szinte kivétel nélkül mind bevált. A Mozgó Mozi, valóban bevált.

Amit még én nagyon nehéznek tartok a Művelődési Háznál, hogy nincs szakembere.
Amíg a Könyvtárnál 3 fő művelődés szervező van, 3 könyvtáros, addig a Művelődési
Háznál nincs. Ez a mi felelősségünk, hogy ez ügyben lépjünk valamit.

H a v a n c s á k     Piroska biz. tag: Egyetértek Szűcs Judit bizottsági taggal, hogy erre
nincsenek  megfelelő  szakemberek.  Nálunk  a  nevelési,  oktatási  intézményeknél
rendeletek, jogszabályok szerint működünk. Ha mi a fenntartó által kért dolgokat nem a
megfelelőképpen hajtjuk végre, akkor nekünk visszaküldik, nagyon nagy az ellenőrzés.
Nálunk szóba sem jöhet, hogy amit kér a fenntartó, azt ne hajtsuk végre. 

Nekem sincs szakemberem a pályázatokra.  Viszont  több olyan pályázatot  adunk be,
melyben  éjszaka  dolgozunk  ketten  a  Kovalcsik  Ágnessel.  Mégis  valamikor  heteket,
hónapokat  azzal  töltünk,  hogy  az  iskolának  szakmai  pályázatot  írjunk,  vagy
informatikat. De ez vonatkozik az óvodára illetve a középiskolára is. 

S z ű c s    Judit biz. tag: Azt javaslom, hogy ne fogadjuk el a Kalocsa Róza Kft. 2018.
évi munkatervét, kerüljön vissza újra elénk.

Z á b r á k    Istvánné elnök: A tevékenységi kört táblázatban kérjük.

D u m a    Zsolt biz. tag: Úgy nehéz dolgozni, hogy nincs a vezető asszony mellett
egyetlen egy szakember sem. Nem várható el a kulturális közfoglalkoztatottaktól, hogy
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olyan  szintű  szakmai  munkát  letegyenek,  amely  akár  egy  pályázat  megírásához
szükséges. 

Az, hogy a Művelődési Házat csábítóbbá lehessen tenni, ahhoz mindenképpen be kell
vinni  az  embereket  illetve  a  fiatalokat.  Melynek  alap  kritériuma,  hogy  egy-egy
rendezvénynél működjön büfé. Ha nincs büfé, internetes elérhetőség, egy fogadó része,
akkor nem fognak odajárni. 

Ha viszont azt kérjük, hogy ilyen táblázatban készüljön el, a karácsonyi rendezvényt
nagyon nehéz lenne szétbontani. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Mit javasolsz, fogadjuk el a Munkatervet?

D u m a    Zsolt biz. tag: Igen, én elfogadhatónak tartom. 

S z ű c s   Judit biz. tag: De ez már a negyedik év.

D r. S z i l b e r e i s z     Edit  jegyző: Ez nem az elvégzett munkáról szóló beszámoló,
hanem a következő évi munkának a terve. Úgy gondolom, hogy ha a bizottság úgy látja,
akkor vissza lehet adni átdolgozásra.

Ha  pedig  visszamenne  átdolgozásra,  akkor  teremtse  meg  az  ügyvezető  asszony  a
közművelődési rendeletünkkel való összhangot. Véleményem szerint ott fel van sorolva,
hogy  milyen  feladatokat  tart  kiemelt  feladatnak  a  Képviselő-testület  illetve  az
Önkormányzat. 

D u m a    Zsolt biz. tag: Ebben az esetben a kiemelt rendezvényeknél akkor szét tudja
bontani. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ismertetném a javaslatot.  ,,Mezőkovácsháza Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.
évi munkatervét  nem fogadja el.  A munkaterv elkészítéséhez az alábbi  szempontokat
adja:
-  a  munkaterv  a  közművelődésről  szóló  önkormányzati  rendelet  szempontjai  szerint
készüljön, teremtődjön meg a kettő közti összhang,
- a tervezett rendezvények táblázatos formában kerüljenek feltüntetésre, melyből kitűnik,
hogy melyik önkormányzati, külsős és saját rendezvény.

Felkéri az ügyvezetőt, hogy az átdolgozott munkatervet a februári soros ülésre terjessze
a testület elé.”

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért az általam ismertetett határozati
javaslattal, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Kalocsa  Róza  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  2018.  évi  munkatervének

elfogadására javaslat
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9/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
határozati  javaslatot  az  alábbi  módosítással  javasolja  a
Képviselő-testületnek elfogadni: 

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.
évi  munkatervét  nem  fogadja  el.  A  munkaterv
elkészítéséhez az alábbi szempontokat adja:
-  a  munkaterv  a  közművelődésről  szóló  önkormányzati
rendelet szempontjai szerint készüljön, teremtődjön meg a
kettő közti összhang,
- a tervezett rendezvények táblázatos formában kerüljenek
feltüntetésre,  melyből  kitűnik,  hogy  melyik
önkormányzati, külsős és saját rendezvény.

Felkéri az ügyvezetőt, hogy az átdolgozott munkatervet a
februári soros ülésre terjessze a testület elé.

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

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VII.  NAPIRENDI  PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházi  Humán  Szolgáltató  Központ
Alapító  Okiratának  módosítása  (Kt.  11.  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  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Mezőkovácsházi  Humán  Szolgáltató  Központ  Alapító  Okiratának

módosítására javaslat

10/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
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az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  mint  alapító  a  Mezőkovácsházi  Humán
Szolgáltató Központ módosító Alapító Okiratát a határozat
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Fürdő és kemping szakmai programjáról (Kt.
15. 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: Szeretném javasolni, ha nem lesz időben az állás meghirdetve,
akkor annak is utána lehet nézni, hogy van-e fürdő vezetői tanfolyam. Ugyanis Pénzes
Jánosnak is úgy volt a fürdő vezető-úszómester tanfolyam, hogy beiskolázták és 3 évet
alá  kellett  írnia,  hogy  itt  dolgozzon.  Pont  a  Sütő  Lajos  fiára  gondolok,  aki  saját
költségén  elvégezte  az  úszómesteri  vizsgát.  Őt  meglehetne  kérdezni,  hogy  nem-e
végezne el  egy ilyen tanfolyamot,  esetleg a saját  költségén, így álláshoz is juthatna,
mondjuk. Ha pedig a Kft. vagy az önkormányzat fizetné a tanfolyamot,  akkor pedig
írjon alá szerződést. 

Nem gondolom, hogy a Gyulai fürdőnek kellene szakmai segítséget adni. De biztosan
nehéz, hogy ha nincsen fürdővezető. 

A fürdőnek  semmi  keresni  valója  nincs  a  Kalocsa  Róza  Kft-nél,  még  mindig  ezt
mondom. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Mezőkovácsházi  Strandfürdő  2018.  évi  szakmai  működéséről  készült

tájékoztatás elfogadására javaslat
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11/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,  Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Mezőkovácsházi Strandfürdő 2018. évi szakmai
működéséről készült tájékoztatást elfogadja.
Felkéri  a  Kalocsa  Róza  Közhasznú  Nonprofit  Kft.
ügyvezetőjét  a  fürdő  és  kemping  időben  történő
megnyitásához  szükséges  előkészületek  és  intézkedések
fokozott figyelemmel kisérésére, elvégzésére.

A  fürdő  hosszú  távú  fejlesztési  és  üzemeltetési
elképzeléseinek  kidolgozására  a  megfelelő  ismeretekkel
rendelkező  szakértő  bevonását  szükségesnek  tartja.  A
szakember  közreműködésének  formájáról  és  költségéről
készüljön előterjesztés legkésőbb a testület júniusi ülésére.

Határidő: értelem szerint
Felelős:  Varga  Gusztáv  polgármester,  Jankó  Erzsébet

ügyvezető”

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

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

IX.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Általános  Iskola  felvételi  körzetének
meghatározása (Kt. 16. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye?

H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Minden évben kiadja a Kormányhivatal a nevelési-
oktatási intézményeknek a körzethatárát.  Nekem volt pár hónappal ezelőtt  egy olyan
észrevételem,  hogy  két-három  éve  nem  szerepel  a  Nagybánhegyesi  Iskola  és  a
felekezetileg  el  nem  kötelezett  tanulóknak  mi  vagyunk  a  felvételi  intézménye.
Köszönöm, mert most bekerült az anyagba a Nagybánhegyesi Iskola. 

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  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Általános Iskola felvételi körzetének elfogadására javaslat

12/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,  Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.  31.)  EMMI  rendelet  24.  §  (1)-(1a)  bekezdése
alapján eljárva egyetért  a Mezőkovácsházi Csanád Vezér
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola
vonatkozásában  a  Békéscsabai  Járási  Hivatal  által  a
2018/2019. tanévre meghatározott felvételi körzethatárral.

Határidő:  Békéscsabai  Járási  hivatal  értesítésére:  2018.
február 15.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Polgármesteri Hivatalban új álláshely létesítésének
(Kt. 20. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést.

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s    Judit biz. tag: Azon indok alapján, hogy választások lesznek, ennek van
létjogosultsága, egyébként szerintem meg nincs. Sehol nincs a világon olyan, hogy a
felmentési  időben  felveszünk  valakit,  hogy  betanuljon,  se  a  pedagógusoknál,  se  a
polgármesteri hivatalban.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ezt a hivatalnál nem tartom helytállónak, mert ők nagyon
megszenvedik  a  vagyongazdát,  a  pályázat  kezelőt,  a  közmunkaprogramosnak  is  a
hiányát.
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S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Június 30-val szűnik meg a kolleganőnek a
munkaviszonya. Egyenlőre még kérdés, hogy február, vagy március végéig fog dolgozni
a felmentési időtől függően. Az elképzelés az, hogy február 1-től június 30-ig van ez a
plusz álláshely. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért  az 1. sz. határozati  javaslattal,
szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban 0,75 álláshellyel történő határozott
időtartamra történő növelésére javaslat

13/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,,  Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  jelen  határozatával  hozzájárulását  adja  a
Mezőkovácsházi  Polgármesteri  Hivatalban  a  meglévő
álláshelyek 0,75 álláshellyel történő határozott időtartamra
történő növeléséhez, és annak 2018. február 01. napjától
2018. június 30. napjáig 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: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z á b r á k    Istvánné elnök:  Kérem, aki  egyetért  a  2.  sz.  határozati  javaslattal,
szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: A nyugállományba vonulás miatt  megüresedett  álláshely betöltésére javaslat
2018. július 01. napjától
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14/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  alábbi  határozati  javaslatot  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadni: 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő -
testülete  hozzájárul  a  Polgármesteri  Hivatalban  2018.
július  01.  napjától  a  nyugállományba  vonulás  miatt
megüresedett álláshely 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: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Duma Zsolt bizottsági tag távozott az ülésről. Jelen van 3 fő bizottsági tag.

XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló  rendelet  megalkotása  (Kt.  21.  sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye?

S z a b ó  n é    Faragó Julianna aljegyző:  Módosításokat  szeretnék tolmácsolni.
Polgármester  úrral  illetve  Szűcs  Judit  képviselő  asszonnyal  már  erről  folytak
egyeztetések. Decemberi Képviselő-testületi ülésen merült fel, hogy módosítani kellene
a  rendeletet,  leginkább  a  szankciók  szempontjából.  A képviselők  tiszteletdíja  nincs
összefüggésben  a  köztisztviselői  illetményalappal,  de  a  jelenleg  hatályos
rendeletünkben úgy volt meghatározva, hogy az illetményalap és a tiszteletdíj összege
egyezett. Mivel a mi illetményalapunk meg lett emelve, javasoltam, hogy ez is kerüljön
megemelésre,  így  került  bele  a  3§.  (1)  bekezdés  szövege.  Ezt  módosítanám
összegszerűen 60.000 Ft-ra. A bizottsági tagok tiszteletdíja ennek az összegnek a 45 %-
a lenne,  mai 27.000 Ft-ot jelent.  A képviselő bizottsági  tag pedig a 60.000 Ft plusz
27.000 Ft-ot kapna. Ugyanígy működik a bizottsági elnök illetve a tanácsnok esetében,
csak ott 90 % van a 45 % helyett. Így az ő tiszteletdíjuk összegszerűen 114.000 Ft lenne.
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S z ű c s    Judit biz. tag: Az én javaslatom a 90.000 Ft és 110.000 Ft volt. Ez úgy jön
ki,  ha  bizottsági  tagság  esetén  50%-ra  emeljük,  az  elnök  esetében  pedig  85%-ra
csökkentjük a mértéket. 

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Számot nem írunk be, csak százalékot. A
százalékokon lehet változtatni. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Volt egy olyan kategória is, hogy aki csak képviselő és
nem bizottsági tag. 

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: A képviselő és nem képviselő bizottsági
tagok  között  nem  lehet  különbséget  tenni.  A bizottsági  tagságért  járó  tiszteletdíj  a
60.000 Ft-nak a 45%-a, ami 27.000 Ft.

Z á b r á k   Istvánné elnök: Úgy tudom, hogy Dr. Fritz Izabella képviselő asszonyt a
rendelet  szerint  12  hónapra  felfüggeszthetjük  az  illetmény  alól,  ugyanis  már  három
hónap is eltelt úgy, hogy nem jelezte a távolmaradását. 

S z a b ó n é     Faragó Julianna aljegyző:  A 4.§.  (1) bekezdésben is  módosítást
eszközölnék, ugyanúgy, mint a (3) bekezdésében, a 25 %-ról, 50%-ra. Ami azt jelenti,
hogy ha egyszer nem jön el, indokolatlanul hiányzik, akkor 50 %-al kevesebbet kap.
Munkaterv szerinti ülések esetén beszélünk erről. Ha másodszor nem jön el, akkor is
felére, és ha három egymást követő ülésen nem vesz részt, akkor 12 hónapra meg van
vonva a tiszteletdíja. 
Az  (5)  bekezdés  kiegészülne  annyival,  hogy  az  alapos  indokot  kirészleteznénk,
mégpedig, hogy ,, Alapos indoknak kell tekinteni, ha a hiányzásra
a)méltányolható magánérdek (betegség, közeli hozzátartozó halála stb.) vagy
b) képviselői tisztségéből eredő elfoglaltság (kiküldetés, rendezvény stb.), vagy
c)állampolgári kötelezettség teljesítése, vagy
d)objektív körülmény akadályozása (baleset, árvíz, stb.) 

Javaslom, hogy az alapos indokok közé vegyük fel a munkahelyi kötelezettség miatti
hiányzást is.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ha legalább felhívott volna, hogy annyi a munka és nem
tudják helyettesíteni, nekem ez is elfogadható indok lett volna. 

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Az a SZMSZ-ben szerepel. A bejelentéseknél
elmondhatod.

Z á b r á k    Istvánné  elnök:  Kérem, aki  egyetért  a  rendelet  megalkotásával,  az
elhangzott módosításokkal 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 önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotására
javaslat
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15/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
helyi  önkormányzati  képviselők,  bizottsági  tagok  és
tanácsnok  tiszteletdíjáról  szóló  önkormányzati  rendelet
megalkotását  az  alábbi  módosítással  javasolja  a
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
3.§ (1) bekezdés 60.000 Ft
(2) bekezdés 50%
(4) bekezdés 85%
4. § (1) bekezdés 50%
(3) bekezdés 50%
(5) bekezdés kiegészül: Alapos indoknak kell tekinteni, ha
a hiányzásra
a)méltányolható  magánérdek  (betegség,  közeli
hozzátartozó halála stb.) vagy
b)  képviselői  tisztségéből  eredő  elfoglaltság  (kiküldetés,
rendezvény stb.), vagy
c)állampolgári kötelezettség teljesítése, vagy
d)objektív  körülmény  akadályozása  (baleset,  árvíz,  stb.)
vagy
e)munkahelyi kötelezettség miatt kerül sor. 

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

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadása
(Biz. 1. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye?

S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A januári soros ülés napirendjén szerepel az
SZSZB tagok megválasztása, holott azt levettük napirendről. Azt a februári soros ülés
napirendjén kell szerepeltetni. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a módosításokkal, 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: Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadása
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16/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
2018.  évi  munkatervét  a  határozat  melléklete  szerint
elfogadja  azzal  a  módosítással,  hogy  a  januári  ülés  6.
napirendje,  „A  Szavazatszámláló  Bizottságok  tagjainak
megválasztása” a februári ülés 5. napirendje legyen. 

Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné bizottsági elnök

XIII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Városi  Karácsony  kiemelt  rendezvény
elszámolása (Biz. 2. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye?

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Ügyvezető asszony nem tud jelen lenni az
ülésen. Annyit mondott el nekem, hogy a 0-3 évesek köszöntésénél a könyveket EFI-s
pénzből vásárolták. Csokoládéból több lett vásárolva, mint amennyi gyermek volt, az
időseknél a szaloncukor vásárlásnál 200 főre számolt, kevesebben voltak, a megmaradt
szaloncukrok szétosztásra kerültek. 

S z ű c  s     Judit  biz.  tag:  Nem kértem a hóembereket,  csak egy e-mailt  írtam a
polgármester  úrnak,  hogy  sajnos  a  hóemberből  nem  lett  hagyomány.  Minden,  ami
megvalósult  az  nagyon jó  volt,  és  örülök annak,  ha  ügyvezető  asszony elfogadja  a
javaslatokat. Annak is örülök, hogy a hóember ruhája el van rakva. Az is jó volt, amikor
a  város  végén  a  bekötő  utaknál  a  szalmabálák  voltak,  melyek  a  fürdőfesztivált
reklámozták. Egyszer szeretném látni, hogy mit fizet az EFI és mit fizet a város. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ha más vélemény nincs, 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: Városi Karácsony kiemelt rendezvényről szóló beszámoló elfogadása

17/2018. (I. 22.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Városi  Karácsony  kiemelt  rendezvényről  szóló
beszámolóban foglaltakat tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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Z á  b  r  á  k    Istvánné  elnök:  A napirendi  pontokat  megtárgyaltuk,  nekem lenne
bejelenteni  valóm.  Volt  egy  olyan  indítványom,  mint  az  Ügyrendi,  Kulturális  és
Szociális  Bizottságnak  az  elnöke,  hogy  Dr.  Fritz  Izabella  képviselő  asszony  a
bizottságnak az elmúlt évben nagyon sok bizottsági ülésen volt igazolatlanul távol, ezzel
veszélyeztette a bizottságunk határozatképes működését. Konkrétan a bizottság 2017.
évben összesen 18 ülést tartott,  ebből a képviselő asszony 16 ülésen nem volt jelen.
Többen voltunk már olyan helyzetben, hogy nem voltunk jól és mégis itt kellett legyünk
bizottsági  ülésen,  hogy  határozatképesek  legyünk.  Így  dolgozni  nem  lehet.  Ezért  a
javaslat lett, hogy a képviselő asszonyt mentsük fel az Ügyrendi, Kulturális és Szociális
Bizottsági tagsága alól, szüntessük meg a tagságát. Majd a Képviselő-testület dönt arról,
hogy melyik képviselőt jelöli helyette. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a
bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, az ülést 15 óra 10 perckor bezárom, zárt
üléssel folytatnánk tovább. 

K.m.f

Zábrák Istvánné                            Havancsák Piroska
         elnök                    jkv. hitelesítő 
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