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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 28-án 12 óra 45 perces
kezdettel tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 

Az ülés helye:             Városháza
földszinti tanácskozóterme 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné elnök              
Szűcs Judit 

                          Duma Zsolt 
Havancsák Piroska bizottsági tagok  

Távolmaradását jelezte: 
Dr. Fritz Izabella bizottsági tag

Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
                           Majorné Balla Ildikó főtanácsos
                           Róka Dávid Humán Szolgáltató Központ képviseletében
                           

    
Z á  b  r  á  k    Istvánné  elnök:  Tisztelettel  köszöntöm  az  Ügyrendi,  Kulturális  és
Szociális  Bizottság  megjelent  tagjait,  Szabóné  Faragó  Julianna  aljegyző  asszonyt,
Majorné Balla Ildikó főtanácsost, valamint Róka Dávidot a Humán Szolgáltató Központ
intézményétől.

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Dr. Fritz
Izabella bizottsági tag távolmaradását igazoltnak tekintem, mivel az idő rövidsége miatt
nem tudott megjelenni a rendkívüli ülésen. 

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. 
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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: Napirendi pontok elfogadása  

51/2018. (II. 28.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális és Szociális  Bizottsága
2018.  február  28-i  rendkívüli  ülésének  napirendjeit  az
alábbiak szerint fogadja el: 

1./ Támogató  Szolgálat  biztosítása  (Kt.  4.  sz.  szóbeli
előterjesztése) 
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

2./  A  Mezőkovácsházi  Humán  Szolgáltató  Központ
intézményegységeinek Szakmai Programja és SZMSZ
módosítása (Biz. 1. sz. előterjesztése)

      Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Támogató Szolgálat biztosítása (Kt. 4. sz. szóbeli
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné  elnök: Nagyobb felelősséggel kellene egy önkormányzatnak
dönteni, mert így a másik önkormányzatnak ezzel plusz munkát ad. Ez történt a mostani
előterjesztés kapcsán is. 

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 

Mivel nem volt, kérem, 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: Támogató Szolgálat biztosítása

52/2018. (II. 28.) 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  fenntartó,  a  Mezőkovácsházi  Humán
Szolgáltató  Központ  intézményén  keresztül  biztosított,
személyes  gondoskodás  körében  ellátott  szociális
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szolgáltató  tevékenységei  közül  a  Támogató  Szolgálat
ellátási  területét  2018.  március  02-től  az  alábbiakban
határozza meg: Mezőkovácsháza, Végegyháza, Battonya,
Kunágota  települések.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  feladat  ellátásához
szükséges  megállapodás  megkötésére  és  aláírására
Kunágota Község Önkormányzatával. 

Határidő: értesítésre 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

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
intézményegységeinek  Szakmai  Programja  és
SZMSZ módosítása (Biz. 1. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Átadom a szót Róka Dávidnak.

R ó k a    Dávid Humán Szolg. Központ képv.: A módosításokra azért került sor, mert
egyrészt  Kunágota visszakerült  a Támogató  Szolgálathoz,  másrészt  pedig az 1/2000.
SzCsM.  rendeletben  eddig  lehetett  szociális  konyhaként,  népkonyhaként  és  egyéb
főzőhelyként  biztosítani  az  étkezést.  Ez  módosításra  került  és  jelenleg  nincs  egyéb
főzőhely, ahova a mi konyhánk be volt sorolva. Ezért át kell sorolni szociális konyhára.
Az  előzőekben  említett  törvényben  még  módosításra  kerültek  a  munkakörök  stb.
Valamint beletettük a szociális diagnózis készítést, amit már végzünk év eleje óta mint
tevékenységet, és a jelzőrendszeri tanácsadást rendszeresen. 

S z ű c s    Judit biz. tag: A 82. oldalon a gépkocsivezető kompetenciái  ki vannak
húzva. Ezt mi indokolta?

R  ó  k  a     Dávid Humán  Szolg.  Központ  képv.:  A Támogató  Szolgálat  szakmai
követelménye eddig az volt, hogy 1fő Támogató Szolgálatvezető, 2 fő személyi segítő
és 1 fő gépkocsivezető. A gépkocsivezető kivételre került a törvény alapján. A jelenlegi
szakmai  követelmény,  3  fő  gondozó,  terápiás  munkatárs  vagy  segítő  és  1  fő
szolgálatvezető.  Így  a  gépkocsivezető  nem  maradhatott  benne.  Viszont  így  a
gépkocsivezetőnek nincs is kompetenciája. 

S z a b ó n é     Faragó Julianna aljegyző: Az egyéb főzőhely és szociális konyha
között van-e különbség a minimális feltételek biztosítását illetően?
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R ó k a    Dávid Humán Szolg. Központ vez.: Most már nincs. Mikor egyéb főzőhely
lett a Konyha, akkor a szociális konyhán még gyerekétkeztetést stb. nem lehetett ellátni.
Ezért kellett egyéb főzőhelynek besorolni. 

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Tehát ennek a besorolásnak megfelel  a
Konyha?

R ó k a    Dávid Humán Szolg. Központ vez.: Igen.

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: Humán Szolgáltató Központ Szakmai Programjának elfogadása

53/2018. (II. 28.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Mezőkovácsházi  Humán  Szolgáltató  Központ  2018.
március  02.  napjától  hatályos  Szakmai  programját  a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

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: Humán Szolgáltató Központ SZMSZ-nek elfogadása

54/2018. (II. 28.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Mezőkovácsházi  Humán  Szolgáltató  Központ  2018.
március  02.  napjától  hatályos  SZMSZ-ét  a  határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a
bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, az ülést 12 óra 59 perckor bezárom.

K.m.f

Zábrák Istvánné                            Havancsák Piroska
         elnök                    jkv. hitelesítő 
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