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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. február 26-án 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
                           Dr. Szilbereisz Edit jegyző
                           Szabóné Faragó Julianna aljegyző
                           Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
                           Róka Dávid Humán Szolgáltató Központ képviseletében
                           Albertus László Könyvtár igazgató
                           Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője
                           Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez.
                           

    
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,  Jegyző asszonyt, 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. 
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Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

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  

24/2018. (II. 26.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális és Szociális  Bizottsága
2018. február 26-i soros ülésének napirendjeit az alábbiak
szerint fogadja el: 

1./ Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  2018.  évi
költségvetési  rendeletének  megalkotása  (Kt.  2.  sz.
előterjesztés) 
Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési
irodavezető

2./ Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása (Kt.
4. sz. előterjesztése)

      Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

3./   Dél-Békési  Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási
Megállapodásának  módosítása  (Kt.  5.  sz.
előterjesztése)

      Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

4./   Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  2018.  évi
Cselekvési  tervének  elfogadása  (Kt.  11.  sz.
előterjesztése)

      Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

5./   Kalocsa  Róza  Nonprofit  Közhasznú Kft.  2018.  évi
munkaterve (Kt. 12. sz. előterjesztése)

                                                     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

6./   Kalocsa  Róza  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  2018.  évi
Üzleti Terve (Kt. 13. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési
irodavezető

7./  ,,  Települési  közvilágítási  rendszer  aktív  elemeinek
korszerűsítése  Mezőkovácsháza  településen”
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megnevezésű  beruházás  közbeszerzési  eljárásának
előkészítéséről (Kt. 14. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető

8./ Díszsírhely adományozása (Kt. 15. sz. előterjesztése)
     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

9./  Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Alapító Okiratának
módosítása (Kt. 16. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos

10./  Mezőkovácsházi  Négy  Évszak  Óvoda  és  Bölcsőde
Alapító  Okiratának  módosítása  (Kt.  17.  sz.
előterjesztése)

     Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos

11./  Népkonyha  bevezetésével  kapcsolatos  tájékoztatás
(Kt. 20. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

12./  Mezőkovácsházi  Polgármesteri  Hivatal  Alapító
Okiratának módosítása (Kt. 22. sz. előterjesztése)

                                                    Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos

13./  2017.  évi  költségvetésről  szóló  5/2017.  (II.28.)  sz.
önkormányzati  rendelet  módosítása  (Kt.  23.  sz.
előterjesztése)

     Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési
irodavezető

14./  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  módosítása  (Kt.
24. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

15./  Mezőkovácsházi  Négy  Évszak  Óvoda  és  Bölcsőde
Továbbképzési  tervének  jóváhagyása  (Biz.  1.  sz.
előterjesztése)

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
                         
16./  Az  óvodai  felvételi  körzethatárok  (Biz.  2.  sz.

előterjesztése)
     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

17./  Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  SZMSZ
módosítása (Biz. 3. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

18./  A polgármester  2018. évi  szabadsága  ütemezésének
jóváhagyása (Biz. 4. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Novákné Vágási Gizella főtanácsos
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19./  2018.  évi  Rendezvényterv  elfogadása  (Biz.  5.  sz.
előterjesztése)

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
(Kt. 4. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Mindenki tudja, hogy április 8-án választás lesz, melyhez
szavazatszámláló bizottsági tagokat szükséges megválasztani. Olyan emberek vannak a
bizottságokban, akik már hosszú évek óta végzik ezt a munkát. 

Kérdezem, hogy 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: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására javaslat

25/2018. (II. 26.) sz. ÜKSZB. határozat

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

,, A Képviselő-testület a 2018. évi országgyűlési képviselő
valamint  a  2019.  évi  nemzetiségi,  települési
önkormányzati  választás  lebonyolításában  közreműködő
szavazatszámláló  bizottságok  tagjait  és  póttagjait  a
határozat melléklete szerint választja meg. 

Határidő: határozat közlésére azonnal.
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző”

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

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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III.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Dél-Békési  Kistérség  Többcélú  Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása (Kt.
5. 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 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: Dél-Békési  Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosítására javaslat

26/2018. (II. 26.) 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  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal
elfogadja  a  Dél-Békési  Kistérség  Többcélú  Társulása
Társulási megállapodásának módosítását.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás
aláírására.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Varga Gusztáv
              polgármester”

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

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

IV.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  2018.  évi
Cselekvési  tervének  elfogadása  (Kt.  11.  sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Nagyon jól összekészített anyagot kaptunk. 

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
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S z ű c s     Judit biz. tag: Gratulálok a Mohácsi Busójárás megrendezéséhez. Egyúttal
megköszönöm, hogy az igazgató úr vállalta az EFOP-os pályázat megvalósítását.  Az
igazgató úr azt a gesztust  is megtette,  hogy nem kellett  semmilyen eszközt,  anyagot
vinni  a  kézműves  foglalkozásokhoz.  Amiben  csalódott  vagyok  hogy  évek  óta  nem
sikerült  lépést  tenni  az  ügyben,  hogy  a  Könyvtár  épületében  ne  16  fok  legyen,  az
emeleten pedig 10-12 fok. A kellemes érzetünket befolyásolta, hogy kabátban kellett az
emeleten  kézműveskedni.  Ez  megengedhetetlen,  hogy  ilyen  körülmények  között
neveljünk  olvasóvá  gyermekeket.  Ez  már  nem  az  első  eset  volt,  amikor  ezt
tapasztalhattuk. Ne ezen múljon egy rendezvénynek a sikere, hogy most meleg van vagy
sem.

Azt tudni lehet, hogy a Könyvtár elnyert  egy 30 millió Ft-os pályázatot.  A városban
működik egy hasonló közművelődési intézmény. Kérdezem, a Könyvtár igazgatójától,
hogy lett volna-e lehetősége a másik intézményünknek is pályázni?

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ezt úgy gondolom, hogy nem a Könyvtár igazgatójától
kell megkérdezni.

S z ű c s     Judit biz. tag: Szülők, akik jelen voltak, egy javaslattal éltek, ha ilyen eset
van egy meleg teával lehetett volna még a hideget ellensúlyozni. 

El kellene talán azon is gondolkodni, hogy nem 8 órától 12 óráig, hanem 9 órától 12
óráig megtartani a rendezvényt. 

Z á b r á k     Istvánné elnök:  Kérem, aki a 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: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2018. évi Cselekvési tervének elfogadására

javaslat

27/2018. (II. 26.) 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  Városi  Könyvtár  2018.  évi
Cselekvési  tervét  a  melléklet  szerinti  tartalommal
elfogadja.

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
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Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

IX.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  Alapító
Okiratának  módosítása  (Kt.  16.  sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: 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 Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítására javaslat

28/2018. (II. 26.) 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, mint alapító a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
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. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XVII.  NAPIRENDI  PONT TÁRGYA:  Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  SZMSZ
módosítása (Biz. 3. 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.
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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: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár SZMSZ módosítása

29/2018. (II. 26.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár SZMSZ-ét a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné biz. elnök

XV.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Mezőkovácsházi  Négy  Évszak  Óvoda  és
Bölcsőde Továbbképzési tervének jóváhagyása
(Biz. 1. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: 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  Négy Évszak Óvoda és  Bölcsőde Továbbképzési  tervének
jóváhagyása

30/2018. (II. 26.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló  4/2013.  (II.  19.)  sz.  rendelet  2.  sz.  mellékletében
meghatározott  átruházott  hatáskörében  eljárva  a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2018-
2023  időszakra  vonatkozó  Továbbképzési  programját  a
határozat melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné biz. elnök
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XVI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Az óvodai felvételi körzethatárok (Biz. 2. 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: Az óvodai felvételi körzethatárok

31/2018. (II. 26.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
2018/2019.  nevelési  évben  az  önkormányzat
fenntartásában  működő  Mezőkovácsházi  Négy  Évszak
Óvoda és Bölcsőde óvodai felvételi  körzetét  az alábbiak
szerint határozza meg:

Az  óvoda  felvételi  körzete  Mezőkovácsháza  Város
közigazgatási területére terjed ki.

Határidő: közzétételre azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Alapító  Okiratának  módosítása  (Kt.  17.  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  Négy  Évszak  Óvoda  és  Bölcsőde  Alapító  Okiratának
módosítására javaslat
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32/2018. (II. 26.) 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,  mint  alapító  a  Mezőkovácsházi  Négy  Évszak
Óvoda és Bölcsőde 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. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetési rendeletének megalkotása (Kt. 2. sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné bizottság elnöke: Köszöntöm Varga Gusztáv polgármester urat,
és Ágostonné Dohányos Ivettet  a költségvetési  iroda vezetőjét.  Egyben megkérem a
költségvetési irodavezetőt, részleteiben ismertesse az előterjesztést. 

Á  g  o  s  t  o  n  n  é    Dohányos  Ivett  költségvetési  irodavezető:  Elkészült  az
Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezete. Nagyon sok egyeztetés történt
azóta,  hogy hozzákezdtünk a tervezéshez.  Most plusz egy egyeztetésre  is  sor került,
amit  az  önkormányzat  nagyon  magas  hiánya  indokolt.  Az  egyeztetésen  elfogadásra
kerültek olyan javaslatok, amelyeket a rendelet-tervezet is tartalmaz.

A hiány  45.660.000.-Ft  a  működési  részen,  a  fejlesztési  részen 212.983.000.-Ft.  Az
előterjesztés  2.  oldalának  alja,  és  a  harmadik  oldalának  teteje  tartalmazza  azokat  a
döntéseket,  amelyek  a  különböző  egyeztető  tárgyaláson  kerültek  elfogadásra  annak
érdekében, hogy a hiány mértéke a jelenlegi szintre csökkenhessen. 

A fejlesztési  hiány  a  212  millió  Ft-tal  nagyon  magasnak  tűnik,  de  ha  figyelembe
vesszük azt, hogy 130 millió Ft-os útfelújításra már engedélyezett hitelszerződés van,
ami még nincs lehíva, akkor már árnyaltabb a kép. 

A  Polgármesteri  Hivatalnak  a  külön  részletezése,  ami  a  3.  oldalon  található,
összességében 16.619 eFt-tal csökkentette a kiinduló állapotot.  Az intézményeknél is
külön-külön megtalálható, hogy milyen intézkedéseket hoztak meg. 
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Sajnos  5,5  fő  álláshely  megszüntetése  szerepel  a  költségvetésben.  Ennek  a
bonyolultsága miatt a létszámkeret tábla még készítés alatt áll, mert ügyvéd úrral ma
délelőtt tudtuk az egyeztetéseket lefolytatni. 

A kötelező,  és  nem kötelező  feladatos  tábla  is,  és  a  határozat  melléklete  is,  ami  a
hitelhez kapcsolódik, az is még véglegesítésre vár. Holnapra, illetve a testületi ülésre
ezek is el fognak készülni. 

A  bizottságot  érintően:  33  millió  Ft-ot  kaptunk  a  szociális  feladatok  általános
finanszírozására.  Ebből  11  millió  Ft-ot  költünk segélyezésre,  köztemetésre,  illetve  a
közfoglalkoztatás  önerejére.  A maradék  22  millió  Ft  beépül  a  Humán  Szolgáltató
Központ intézmény különböző tevékenységeinek a finanszírozásába. Így az ÖNO-t és a
házi  segítségnyújtást  kivéve  szinte  minden szociális  feladatot  lefinanszíroz,  illetve  a
Bölcsődénél  a  8 millió  Ft-os önkormányzati  támogatásból  még 6 millió  Ft-ot  ide el
tudtunk számolni. Ez a kötelező, nem kötelező táblázatban fog szerepelni. 

Összességében a költségvetés főösszege: 1.854.977.000.-Ft. Már az év elején is nagyon
magas a költségvetés főösszege. Jelenleg a pályázatoknak csak az a része van beépítve a
költségvetésbe,  ami  az  előző  évről  áthozott,  illetve  megvalósítási  folyamatban  van.
nagyon sok pályázat, mint pl.: kerékpárút, óvodák felújítása, még nem szerepelnek a
költségvetésben.  Év  vége  felé  3,5  milliárd  Ft  körül  lesz  a  költségvetési  főösszeg,
figyelembe véve a közfoglalkoztatási támogatásokat is. 

Fontos  kiemelni,  hogy  a  költségvetés  lényege,  hogy  az  intézmények  működtetése
megtörténjen,  a  kötelező  feladatok  ellátása  megvalósuljon.  Ebben  az  évben  kiemelt
prioritása  van  a  TOP-os  és  EFOP-os  pályázatoknak.  Ezek  biztonsága  nagyban
biztosított, hiszen a TOP pályázatok előfinanszírozottak, tehát 100 % előleget kapunk
rá, így a likviditásban ez biztosan nem fog problémát okozni. 

Z á b r á k   Istvánné  bizottság elnöke: A napirend tárgyában megnyitom a vitát, a
kérdéseket.

S z ű c s   Judit bizottsági tag: Az 5,5 fő álláshely megszüntetésével kapcsolatban van
kérdésem, véleményem. Prioritás volt,  hogy Polgármester Úr Titkárságán legyen egy
megbízható személy, mert jelenleg a személyek változnak, ez okozott kellemetlenséget.
Az 5,5 fő álláshely megszüntetésével, megvalósul-e az, hogy ott egy állandó személy
legyen?  Elhangzott  valamelyik  megbeszélésen,  hogy  az  apparátusban  vannak  olyan
kollégák, akiknek a munkavégzése kívánni valót hagy maga után. Itt gondoltunk arra,
hogy ezen személyeknek a munkaidejét lehetne csökkenteni. A megbeszélésen konkrét
javaslatok  fogalmazódtak  meg.  Az  itt  felszabaduló  óraszámban  foglalkoztatott
személlyel lehetne a titkárnői álláshelyet betölteni. Ez ügyben nem született döntés? 

V a r g  a    Gusztáv  polgármester:  Valóban,  a  megbeszéléseken  ezek  a  javaslatok
elhangoztak. Azt kell tudomásul venni, hogy a Képviselő-testület meghozza a döntését,
és a végrehajtás az intézményvezetőké lesz. Az intézményvezető jogosítványa a konkrét
döntések meghozatala, hogy a Képviselő-testület által meghatározott célt hogyan éri el. 

A Polgármesteri  Hivatalban 1,5 álláshely kerül csökkentésre. A titkárnői állás régóta
neuralgikus pont, ugyanis aki eddig ezt a feladatot ellátta, más beosztásba fog kerülni.
Jelen  pillanatban  is  egy  közfoglalkoztatott,  ügyes  kollegina  végzi  a  munkát.  Jelen
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pillanatban az a megoldás körvonalazódik, hogy a titkárnői állásra fel tudunk venni egy
kolléganőt a GINOP pályázat keretében. 6 hónapig finanszírozza a bérét a pályázat, 3
hónap  után  foglalkoztatás  van.  Ezzel  ez  az  év  rendezett  lenne,  és  a  jövő  évi
költségvetésnél erre újból vissza tudunk térni. Ugyan így van egy másik kolléganő is,
akinek  a  munkája  nagyon  fontos.  Az  Ő  álláshelyéhez  EFOP-os  pályázatból  tudunk
forrást keresni, s még mindig megmarad a kettő takarítói állás, amelyik közül az egyikre
az önkormányzat biztosította a pénzt február 28-ig. Az előterjesztésben szerepel, hogy
erre  a  kettő  állásra  kér  a  Polgármesteri  Hivatal  761.000.-Ft-ot  járulékaival  együtt.
Elképzelhető,  hogy  ez  az  összeg  is  csökkenthető,  mert  a  Paktumos  projektből
valamennyi ideig tudjuk a bérüket finanszírozni. 

Azzal, hogy elértük az 50 millió Ft alatti működési célú hiányt, úgy gondolom, hogy
tartható  lesz  a  költségvetés.  Van  még  tartalék  a  bér  jellegű  költségeknél  egy-két
intézményünknél.  Nagyon alaposan megvizsgáltuk a költségvetést,  ezért  e javaslattal
javaslom elfogadni a költségvetést. De ha van még konkrét javaslat, kérem azt tegyék
meg, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság azt meg tudja tárgyalni. 

S z a b ó n é   Faragó Julianna  aljegyző:  A költségvetés mellett  a testületi  ülésre
készülni fog még egy előterjesztés az álláshelyekről, amit szintén ma tudtunk ügyvéd
úrral egyeztetni. A Képviselő-testületnek volt egy döntése a 0,75 fős álláshelyről. Ez
még  nem  került  betöltésre,  ez  lett  volna  a  titkársági  álláshely.  Ezt  a  határozatot
szeretnénk visszavonatni, s ez lenne betöltve a GINOP programból, amit Polgármester
úr ismertetett. 

Van egy másik testületi határozat, mely arról szól, hogy a nyugdíjba vonuló kolléganő
álláshelye  betölthető.  Annak  az  álláshelynek  a  betöltése  szükséges.  Július  1-től  egy
ügykezelői  álláshely  elvonását  javasoljuk,  mert  az  az  ügykezelő  tudja  betölteni  az
ügyintézői álláshelyet. 

S z ű c s    Judit bizottsági tag: Az elfogadható, hogy 50 millió Ft alá került a hiány, de
a  feladat  nem  lesz  megoldva.  A két  prioritás  a  megbeszéléseken  az  volt,  hogy  a
titkárságon olyan ember legyen, aki tudná vinni a nyilvánosságot teljes egészében. Mi
van  akkor,  ha  a  Képviselő-testület  arról  dönt,  hogy  nem  vonja  vissza  az  adott
határozatot,  hanem ragaszkodik ahhoz, hogy Polgármester  úr titkárságán megbízható
személy legyen. 

S z a b ó n é   Faragó Julianna  aljegyző: Létszámcsökkenés kell. Vagy elvonja az
álláshelyet a Képviselő-testület, ami jelenleg nincs betöltve, vagy valakinek meg kell
szüntetni  még  a  munkaviszonyát.  Az  nem  lehetséges,  hogy  költségvetési  hiányra
hivatkozással létszámcsökkentést hajt végre a Képviselő-testület,  ugyanakkor létrehoz
álláshelyet. 

S  z  ű  c  s    Judit  képviselő:  Nem  javaslok  álláshelyet  megszüntetni,  munkaidő-
csökkentést javasoltam. 

S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A javaslat nem megvalósítható. 

Megérkezett a bizottsági ülésre Csepreghy Elemér alpolgármester, Dr. Szilbereisz Edit
jegyző. 
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C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak Jegyző
asszony a munkáltatója. A megbeszélésen tárgyaltunk valamiről, és most, a költségvetés
részeként  érkezett  egy  javaslat.  A Képviselő-testület  kétféle  döntést  hozhat.  Vagy
elfogadja a költségvetés jelenlegi hiányát, vagy arról rendelkezik, hogy elvon még egy
álláshelyet. 

A munkaidő  csökkentés  lehetőségét  jegyző,  aljegyző  asszonyokkal  végigbeszéltük,
voltak rá indokaik, amiért azt nem szeretnék. Megértettem indokaikat, de azt kértem,
hogy ismételten ne jelezzék ugyan ezt a problémát. 

A titkársági  problémát én is  jeleztem Polgármester  úrnak, mert azt  a helyzetet  én is
problémásnak látom. Azt, hogy azon az álláshelyen hol egyik, hol másik közmunkás
dolgozik,  amikor  az  ügykezelőnek  más  elfoglaltsága  van.  Ott  egy  olyan  állandó
személynek kell lenni, aki azt tudja, hogy Polgármester úr mikor hol van, mikor ér rá,
képes  a  heti,  havi  naptárát  egyeztetni,  ugyan így  a  Jegyző asszonyét  is.  Emellett  a
nyilvánosságot, a városi facebook oldalt kezeli. 
Erre volt az a válasz, hogy a GINOP pályázatban foglalkoztatható a munkavállaló. Ha
ez megvalósul, ez a probléma meg fog oldódni év végéig, s addig kell valami megoldást
találni. 

Dr. S z i l b e r e i s z   Edit  jegyző: Tudom, hogy volt egyfajta várakozás velünk
szemben, mert mi is tettünk arra utaló megjegyzéseket. A megbeszéléseken nem volt
arról  szó,  hogy  nem  kapjuk  meg  a  0,75-ös  álláshelyet,  vagy  el  lesz  vonva  ez  az
álláshely,  de a megváltozott  helyzetet  újra kellett  gondolni. Nem vállalható a hivatal
munkája  ügyviteli  létszámcsökkentés  mellett.  A  teljesítési  határidőket,  melyeket
törvények  szabályoznak,  15  napban  határozza  meg.  Nem  teljesítés  esetén  a
Kormányhivatal szankciókat alkalmaz. Technikailag lehet, hogy ezt valamilyen módon
ki lehet váltani, de az nem jelent megoldást. Lehet, hogy a technika oldalán rendben lesz
a határidő,  de akik a  jegyzőkönyveket  javítják,  ott  határidőcsúszások lesznek.  Ezt  a
technikát még nem próbáltuk, de mástól úgy tudom, hogy ez a technika – szöveg leíró
gép - nem működik teljesen rendben. Eddig nálunk a minőségi munka a jegyzőkönyvek
készítésénél mindig megvolt.  Erre azért  vagyunk büszkék, mert jegyzőkönyveinket a
megyei Kormányhivatalnál is nagyon jó színvonalúnak tartották és tartják. Az lenne az
ideális megoldás, ha ügyintézői feladattal is ki lehetne egészíteni a leírói feladatokat. 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Alpolgármester úrral együtt még azt látjuk, hogy van
még tartalék  a  Polgármesteri  Hivatal  költségvetésében.  Tavaly  fél  évkor  került  át  a
gazdasági szervezet, átkerült 6 fő, s az abban rejlő hatékonysági eredményeket még nem
értük el. Javaslataimat folyamatosan továbbítom Jegyző asszony felé, mint pl.: Azokat a
mechanikus  feladatokat,  amelyekre  most  egy-egy ügyintézőt  alkalmazunk,  próbáljuk
meg  szoftverrel,  elektronikus  ismerettel,  a  kollégák  képzésével,  és  a  feladataik
átcsoportosításával  kiváltani.  Erre  a  későbbiekben  lesz  lehetőség.  Most  nem,  mert
bevezetésre került az új közigazgatási eljárási törvény, folyamatban van, és január 1-től
élesben  kell  alkalmazni  az  elektronikus  ügyintézést,  készülünk  az  ASP  rendszer
bevezetésére és alkalmazására. Véleményem szerint a jelenlegi problémát meg fogjuk
tudni oldani, arra a feladatra szükség van. Jegyző asszonynak kell arról gondoskodni,
hogy ha a pályázat lejár, az alkalmazott itt maradjon úgy, hogy létszámot nem fogunk
növelni. 
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Nagyon  fáj,  hogy  5,5  álláshelyet  meg  kell  szüntetni,  ebből  három  tényleges  állás,
tényleges személy van mögötte. Az egyeztetésen is kértem az intézményvezetőket, hogy
próbáljanak  olyan  körültekintően  eljárni,hogy  ezeknek  a  dolgozóknak  azzal,  hogy
jelenlegi munkájuk megszűnik, tudjunk biztosítani egy másik álláshelyet. 

Z á b r á k    Istvánné  bizottság elnöke: Tekintettel  arra,  hogy az előterjesztésben
szereplő  határozati  javaslatnak  a  melléklete  nem  készült  el,  a  rendelet-tervezetről
javaslok szavazni. Kérem, aki azzal 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: Önkormányzat 2018. évi költségvetése elfogadására javaslat

33/2018. (II. 26.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális és Szociális  Bizottsága
az  Önkormányzat  2018.  évi  költségvetéséről  szóló
rendelet-tervezetet  az  előterjesztés  melléklete  szerinti
tartalommal javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni. 

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

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné 
                  elnök

XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II. 28.)
sz. önkormányzati rendelet módosítása (Kt. 23.
sz. előterjesztése)

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

Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A 2017. évi teljesítési
adatokhoz  kerültek  igazításra  az  előirányzatoknak  számai.  Leírja  az  Államháztartási
törvény,  hogy  ezt  a  módosítást  február  28-ig  kell  elfogadni  a  Képviselő-testületnek
ahhoz,  hogy  a  beszámolóban  már  a  tényadatokhoz  hozzáállított  előirányzatok
szerepeljenek.  Kiegészítéssel  szeretnék  élni,  hogy  annyi  módosulás  fog  történni  a
szövegezési részben, az EFI-nek az elszámolása kapcsán észre vették, hogy egy tételünk
rossz helyen szerepelt,  ezért az EFI-ről átcsoportosításra kerül a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatásra. Elütötték a szervezet kódot. Így a tartalék, ami szükséges az EFI-
hez  az  nem  6.124.000  Ft,  hanem  3.167.000  Ft,  mert  véletlenül  egy  havi  személyi
juttatás  rossz  helyre  került  felrögzítésre.  Így  a  személyi  juttatásokra  a  6.189.000 Ft
helyett, 3. 467.000 Ft fog kelleni. A munkaadói járulékokra 768.000 Ft helyett pedig
533.000 Ft. A dologi megtakarítás 921.000 Ft, és így a tartalék összességében 3.167.000
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Ft-tal  csökken.  Ugyanígy  a  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatásnál  a  személyi
juttatásokra 5.215.000 Ft csökkenés van, a munkaadóira pedig 328.000 Ft, a tartalék
pedig  307.000  Ft-tal  csökken.  Az  átvett  pénzeszközök  pedig  5.851.000  Ft-tal
csökkennek. A két szervezet kód között volt egy elírás, de rendbe tettük. Bízzunk benne,
hogy most már más nem fog előjönni. 

A költségvetés főösszege 2.075.000.000 Ft-ban állt meg. Minden módosítást tételesen
leírtunk az előterjesztésben. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a költségvetési  irodavezető asszony
által ismertetett módosításokkal együtt a rendelet-tervezettel, 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: 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (II.  28.) sz. önkormányzati  rendelet
módosítására javaslat

34/2018. (II. 26.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.
(II.  28.)  sz.  önkormányzati  rendelet  módosítását  az
előterjesztés  melléklete  szerinti  tartalommal  javasolja  a
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

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

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.
évi Üzleti Terve (Kt. 13. 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: Kalocsa  Róza  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  2018.  évi  Üzleti  Tervének

elfogadására javaslat



16

35/2018. (II. 26.) 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 Közhasznú Nonprofit Kft. 2018.
évi  Üzleti  tervét  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal elfogadja. 

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, 
              Jankó Erzsébet ügyvezető”

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

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi
munkaterve (Kt. 12. 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 Városi Rendezvénytervhez szólnék egy pár szót. Szeretném,
ha  a  Békéscsaba-Arad-Békéscsaba  Szupermaratonon  a  Város  Rendezvényterve
kifüggesztésre kerülne. Azért is, hogy a hozzánk érkező több száz vendég láthassa, hogy
mit fogunk végezni Mezőkovácsházán ebben az évben. 

Továbbá készíttetni  kisméretű  szórólapot,  melyen kiemelten  szerepeljen  a  Borostyán
Strandfürdő és kemping, ezt pedig osztani az információs pultnál.

Két kiadvány is elkészült Mezőkovácsházáról. A Könyvtár igazgató urat meg kellene
kérdezni, hogy ezeknek a kiadványoknak a tovább nyomtatása mennyibe kerülne.
A kitüntetettek is kaphatnának ilyen kiadványokat, polgármester úr aláírásával is akár. 

A Képviselő-testületnek  van  egy  rendelete,  miszerint,,  a  kiemelt  rendezvényekről  1
hónap után beszámol a Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője”. De most találtam egy olyan
tájékoztatást is, melyben zerepel, hogy ,, kiemelt rendezvényekről előtte is beszámol,
hogy mit szeretne megvalósítani”.
Azt javaslom, erre térjünk vissza a későbbiekben. 

V a r g a    Gusztáv polgármester: A Kalocsa Róza Nonprofit Kft-nek a Munkaterve
másodszor van előttünk. A Képviselő-testület javaslatára került átdolgozásra. A hivatal
kérte,  hogy  a  helyi  közművelődési  rendeletnek  megfelelően  legyen  részletezése  a
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programnak, ez meg is történt. A bizottság kérte, hogy táblázat formájában legyenek
felsorolva  a  programok,  ahol  látni  lehet  a  közreműködő  partnereket,  azt,  hogy  ki
finanszírozza a rendezvényt. 

Arra  kérem a  bizottságot,  ha  adminisztratív  feladatot  ad  bármely  intézményünknek,
gazdasági  társaságunknak  akkor  azt  óvatosan  tegye,  mert  ha  túlságosan  nagy
adminisztrációs  terhet  ró  rá,  akkor  kevesebb  jut  az  érdemi  munkavégzésre.  A
Művelődési Házban is dolgozik négy fő, de ha az adminisztrációval kell a munkájuk
nagy részét kitölteni, akkor kevesebb idő jut a rendezvényekre. 

Maximálisan  egyetértek  azzal  a  felvetéssel,  ha  vannak  jó  Mezőkovácsházi
kiadványaink, azoknak az utánnyomtatása is szerepeljen a marketing költségben. Ezeket
fogadják legszívesebben azok a vendégek, látogatók, akik Mezőkovácsházára jönnek. 

A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nek a vezetője arról tájékoztatott, hogy a banknak a
Belga tulajdonosa Mezőkovácsházára érkezik hamarosan. Kért tőlünk valamiféle angol
nyelvű anyagot, ugyanis magyarul nem tud. Lehet, hogy arra is kellene időt szakítani,
hogy a legfontosabb kiadványainkból néhány angol nyelvben is rendelkezésre álljon. Az
elnyert pályázatokról is lehetne angol nyelvű tájékoztatást kiadni. 

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: Kalocsa  Róza  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  2018.  évi  munkatervének
elfogadására javaslat

36/2018. (II. 26.) 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 Nonprofit Közhasznú Kft. 2018.
évi  munkatervét  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal elfogadja.

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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XIX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  2018. évi Rendezvényterv elfogadása (Biz. 5.
sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök:  A magam részéről elmondanám, hogy nem feltétlen
ragaszkodom az  Örökség Együtteshez,  de legalább egy nagy koncert  mindenképpen
legyen augusztus 20-án. 

J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: Már egyeztettünk az együttessel, ők fognak jönni.

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

V a  r g  a   Gusztáv polgármester:  Az  ősszel  megrendezésre  kerülő  ,,  Itthon  vagy
Magyarország Szeretlek”  produkcióra  a  bizottság  0  Ft-ot  hagyott  jóvá.  Ez  már  egy
hagyomány.  Harmadik  éve  már,  hogy Reformátuskovácsházán  kerül  megrendezésre.
Kovácsházi Napokra a vállalkozók, támogatók forrást szoktak felajánlani, abból tudunk
ehhez  a  rendezvényhez  hozzátenni,  de  egy  jelképes  összeggel  mindenképpen
szerepeltetni kell a rendezvénytervben. 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy 100.000 Ft-ot honnan biztosítsunk?

S z ű c s    Judit biz. tag: Javaslatom a Szakma Napok.

Z á b r á k     Istvánné elnök: A meglátásom, hogy Augusztus 20-i rendezvény után
kifáradnak a  rendezvény  sorozatban  a  dolgozók.  Ez  nagyon kismértékben látogatott
rendezvény. Dékány Misi együttese is biztosan szívesen fellépne. 

Ebben az esetben 850.000 Ft-ot biztosítanánk a Szakma Napokra, így az ,, Itthon vagy
Magyarország Szeretlek” rendezvényre 100.000 Ft-ot biztosítanánk. 

Kérem,  aki  egyetért  az  1.  sz.  határozati  javaslattal,  az  előzőekben  elhangzott
módosítással, 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 Rendezvényterv elfogadása

37/2018. (II. 26.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
2018.  évi  rendezvény-  és  településmarketing  tervét  a
határozat mellékletét az alábbi módosítással fogadja el. 

A Szakma Napokból kerüljön átcsoportosításra 100.000 Ft
az  ,,  Itthon  vagy  Magyarország  Szeretlek”  közmédia
országos rendezvénysorozatára. 
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Határidő: azonnal
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: Rendezvénytervben  kiemelt  rendezvényként  megjelölt  rendezvényekről
beszámoló kérés

38/2018. (II. 26.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
arról  dönt,  hogy  a  Rendezvénytervben  kiemelt
rendezvényként  megjelölt  rendezvényekről  a
megtartásukat  megelőző  bizottsági  ülésre,  de  legalább  a
rendezvényt megelőző 30. napon kerüljön előterjesztésre a
rendezvény program tervezete. A megtartásukat követő 30
napon  belül  készüljön  beszámoló  a  költségek  részletes
kimutatásával.

Határidő: értelem szerint
                                                Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z  á  b  r  á  k    Istvánné elnök:  Köszönjük  a  munkátokat  a  Mohácsi  Busójárás
rendezvénnyel kapcsolatosan. 

VII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: ,,  Települési  közvilágítási  rendszer  aktív
elemeinek  korszerűsítése  Mezőkovácsháza
településen”  megnevezésű  beruházás
közbeszerzési  eljárásának előkészítéséről  (Kt.
14. 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)
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Tárgya: Települési  közvilágítási  rendszer  aktív  elemeinek  korszerűsítése
Mezőkovácsháza  településen”  megnevezésű  beruházás  közbeszerzési
eljárásának előkészítésére javaslat

39/2018. (II. 26.) 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  „Települési  közvilágítási  rendszer  aktív
elemeinek  korszerűsítése  Mezőkovácsháza
településen”megnevezésű  építési  beruházást  -  a  város
közvilágítás célú villamos energia költségének hosszú távú
csökkentése  és  a  közvilágítás  aktív  elemeinek
korszerűsítése miatt - meg kívánja valósítani. 
A megvalósításról  készült  műszaki  tanulmány  alapján  a
közbeszerzési eljárás előkészítésének megindításáról dönt.
A közbeszerzési dokumentáció és az ajánlattételi felhívás
elkészítésével,  valamint  az  eljárás  teljes  körű
lebonyolításával  megbízza  Dr.  Géczi  József  felelős
akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadót  (6723  Szeged,
Malom u. 16/B.).

A közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 349.250.- Ft
összeget biztosít a fejlesztési célú hitelkeret terhére.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét
képező megbízási szerződés aláírására.

Határidő: szerződéskötésre haladéktalanul
ajánlattételi felhívás előterjesztésére: 

márciusi ülés
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VIII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Díszsírhely  adományozása  (Kt.  15.  sz.
előterjesztése)

Z  á  b  r  á  k    Istvánné  elnök:  Én  búcsúztam  el  a  családtól  az  önkormányzat
képviseletében. Terjedelmes temetési  szertartás volt, melyből azt is megtudtam, hogy
Gyuszi  bácsi  mindenképpen  megérdemelte  ezt  a  díszsírhelyet.  Sok  éven  keresztül
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végezte a művelődés és oktatási pozíciót a Járási Hivatalnál. Pályafutása alatt rengeteg
mindent csinált. Úgy gondolom, hogy mindenképpen jól döntöttünk. 

Valamint  van  egy  javaslat,  hogy  készítsünk  egy  tervezetet,  hogy  mi  alapján  lehet
díszsírhelyet adományozni. Alpolgármester úrnak volt egy ötlete, hogy az új területekbe
kijelölni olyanokat, akik kiemelt helyre temetkezhetnek. Ezt kellene valamilyen szinten
körüljárni. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

V a r g a    Gusztáv polgármester: Ez azért került elénk, mert az érvényes rendeletünk
szerint a Képviselő-testületnek kellett volna dönteni erről a dologról. Gyuszi bácsi 1953
óta dolgozott Mezőkovácsházán különböző területeken. 

Ami  a  rendelet  megalkotását  indokolja,  hogy  nincsen  leszabályozva  hogyan
adományozhatunk díszsírhelyet. 

Amikor a kérés hozzám érkezett nagy gondban voltam, mitévő legyek. Tudom, hogy
mindenkit egyenként megkeresett Gyuszi bácsi lánya, többen igent is mondtak erre a
kérésre.  Ezért  arra  kérek  mindenkit,  ha  a  későbbiekben  is  lenne  ilyen  kérés,  ami
Képviselő-testületi  hatáskör,  akkor  ne  vonjátok  el  a  testület  hatáskörét,  hanem
kezdeményezzük a rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását. Ott beszéljük meg
és döntsük el ezeket a dolgokat. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Gyuszi bácsi lánya nem azt kérte tőlünk, hogy foglaljunk
állást, hanem azt, hogy támogassuk a díszsírhely adományozást. 

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Úgy gondolom, hogy van előttünk egy képi
zavar. Tehát a díszsírhelyet a Képviselő-testület adományoz, nem a hozzátartozó kéri.
Vannak díszpolgárai a városnak, azoknak automatikusan járhat, vannak olyanok is, akik
nem fogadják el. Az volt a javaslatom, hogy az új részbe próbáljunk egy olyan parcellát
valamilyen  szinten  kijelölni,  ami  a  városban köztiszteletben  álló  és  a  közérdekében
tevékenykedő emberek megválthatják, adható stb. A díszsírhelyeket is szabályozni kell,
mert nem sok van. 

S z é n á s i    István alpolgármester: Díszsírhelyet a Képviselő-testület adományoz és
nem kérelmezni kell. Egy rendeletet kell alkotni, mert a megmaradt 4 hely kevés. 

S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Jelenlegi temető rendeletünk úgy szabályoz,
hogy  ,,  díszsírhely  egyes  sírhely  lehet,  hozzátartozó  temetése  csak  rátemetéssel
lehetséges,  ha  pedig  elfogy  a  kijelölt  parcella,  akkor  pedig  a  Pénzügyi  és
Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik, az új parcellák kijelölése. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Más az eljárás menet,  de úgy gondolom, hogy nem
biztosítottunk rossz embernek díszsírhelyet, mert mindenképpen méltó erre. 

Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
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Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Díszsírhely adományozásra javaslat

40/2018. (II. 26.) 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  tudomásul  veszi  és  egyetért  a  díszsírhely
adományozásával néhai Ürmös Gyula részére. 

Határidő: Hoffmann Lászlóné értesítése azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. február 28.
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: köztemetőkről  és  a  temetkezési  tevékenységről  szóló  15/2008.  (VI.  30.)

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, módosítására javaslat

41/2018. (II. 26.) 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  szükségesnek  tartja  a  díszsírhely
adományozásának rendeletben történő szabályozását, ezért
arról  dönt,  hogy  a  köztemetőkről  és  a  temetkezési
tevékenységről  szóló  15/2008.  (VI.  30.)  önkormányzati
rendelet kerüljön felülvizsgálatra és annak módosítása az
áprilisi  soros  képviselő-testületi  ülésre  kerüljön
előterjesztésre.
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Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XI.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Népkonyha  bevezetésével  kapcsolatos
tájékoztatás (Kt. 20. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Nagyon jó ötletnek tartom.

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s    Judit biz. tag: A beszámolóból nekem nem derül ki, hogy az épületben lévő
közmunkások nem lesznek ott?

V a r g a    Gusztáv polgármester: Korábbi Társulási ülésen hangzott el, országgyűlési
képviselő úr vetette fel, hogy próbáljunk egy állandó, ingyenes étkezést biztosítani a
rászorulóknak. Ez szociális ellátás, fizet érte az Állam annak, aki ezt elvégzi. Van is egy
ilyen egyházi szervezet, aki ezt vállalta. Ők el is jöttek és meg is nézték az épületet. Egy
egyszerű,  anonim,  lista  és  fénykép  sincs,  mint  máshol.  Megfőznék  az  ételt,  melyet
kiszállítanának  műanyag  edényekben.  Úgy  nyilatkoztak,  hogy  ettől  függetlenül  a
közmunkások maradhatnak abban az épületben. 

Mindent ők hoznak. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Az alkalmi jelleg mit takar?

V a r g a    Gusztáv polgármester: Az alkalmi jelleg a jogszabályban szerepel, ez a
kitétel. Ők szeretnék, a minden napi egytálétel biztosítását. Több település már tart attól,
hogy a szociális  étkeztetésre nem lesz-e hatással. A szociális  étkeztetésnél 3 fogásos
étkezést adnak. Az egytálételnél senkitől semmilyen igazolást nem kérnek, aki bemegy
és éhes az kap ételt. Az eleje lesz egy kicsit nehéz, hogy körülbelül hány fő lesz majd. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A mi feladatunk az akadálymentesítés?

V a r g a    Gusztáv polgármester: Kértem a hölgyet, aki itt volt, hogy próbáljanak erre
is forrást adni. Kellene egy akadálymentes feljáró illetve a WC-t alakítanák át női és
mozgáskorlátozott  mosdóvá.  Ez  a  két  feladat  hárulna  ránk,  ha  nem  kapunk  rá
támogatást. De valószínűleg arra is tudnak valamekkora támogatást biztosítsani. 

R ó k a    Dávid Humán Szolg. Központ képv.: Jelezni szeretném, hogy mi is úgy
gondoljuk, hogy ez hatással lesz a szociális étkeztetésre és lecsökken az igénybevevők
száma. Természetesen felméréseket nem végeztünk így nehéz ezt előre megjósolni.
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Z á b r á k   Istvánné elnök: Köszönjük a tájékoztatást. 

H a v a n c s á k     Piroska biz. tag: Ez a hozzászólás gondolom, nem jelenti azt, hogy
megkérdőjelezzük a konyha szükségességét és fontosságát. 

R ó k a     Dávid Humán Szolg. Központ képv.: Természetesen nem. Ez egy nagyon jó
elgondolás és biztos lesznek akik igénybe fogják venni. Szükség van rá.

S z ű c s    Judit biz. tag: Lehet tudni, hogy ez a Humán Szolgáltató Központnak a
szociális étkeztetésére milyen kihatással lenne?

R ó k a    Dávid Humán Szolg. Központ képv.: Ezt előre nem lehet tudni. 

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Az önkormányzat mennyit összeget biztosít
pluszba,  hogy  a  Konyha  megtudja  főzni  a  szociális  adagot?  Ugyanis  elég  jelentős
összeggel támogatjuk a Humán Szolgáltató Központot, ezáltal a Konyhát. 

R ó k a    Dávid Humán Szolg. Központ képv.: Ezt összegszerűen így fejből nem tudom
megmondani. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Úgy gondolom, hogy van egy olyan réteg, mely nincsen
szem előtt és szüksége lenne az egy tál melegételre. 

H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Azt gondolom, hogy minden intézménynek bízni
kell a Képviselő-testület döntésében és határozatában, hiszen a Képviselő-testület nem
fogja  egyetlen  egy intézményét  sem veszélyeztetni.  Minden intézmény  nagyon szép
szakmai munkát végez. Azt gondolom, hogy nem kell, hogy félelem tárgya legyen az
önök részéről. 

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: Népkonyha bevezetésével kapcsolatos tájékoztatás elfogadására javaslat

42/2018. (II. 26.) 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  egyetért  a  Dél-Békés  Jövőjéért  Szövetség
szociálisan  rászorult  személyek részére alkalmi  jelleggel
napi  egyszeri  meleg  étkezést  biztosító  törekvésével  és
partnerként részt kíván venni a kezdeményezésben.



25

Az  étkeztetés  lebonyolításának  helyszínéül  felajánlja  a
Mezőkovácsháza Alkotmány u. 48. (Mezőkovácsháza 860.
hrsz.)  szám  alatti  ingatlanát,  melynek  szükség  esetén
akadálymentesítését vállalja.

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának  módosítása  (Kt.  22.  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  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okiratának  módosítására
javasla

43/2018. (II. 26.) 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,  mint  alapító  a  Mezőkovácsházi  Polgármesteri
Hivatal 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.
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Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
(Kt. 24. sz. előterjesztése)

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

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?

Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, 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: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására javaslat

44/2018. (II. 26.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.
19.)  sz.  önkormányzati  rendelet  módosítását  az
előterjesztés  melléklete  szerinti  tartalommal  javasolja  a
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XVIII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  A  polgármester  2018.  évi  szabadsága
ütemezésének  jóváhagyása  (Biz.  4.  sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: 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: A polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
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45/2018. (II. 26.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
Varga  Gusztáv  polgármester  2018.  évi  szabadságának
ütemtervét  a közszolgálati  tisztviselőkről szóló  2011. évi
CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése szerint, valamint
az  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló  4/2013.  (II.  19.)  sz.  rendelet  2.  sz.  mellékletében
meghatározott átruházott hatáskörében eljárva  a határozat
melléklete szerint hagyja jóvá. 

Határidő: folyamatos, értelem szerint 
Felelős: Zábrák Istvánné biz. elnök
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a
bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, az ülést 14 óra 45 perckor bezárom, zárt
üléssel folytatnánk tovább. 

K.m.f

Zábrák Istvánné                            Havancsák Piroska
         elnök                    jkv. hitelesítő 
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