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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. március 19-én 13 órai kezdettel 

tartott soros, nyílt ülésén.  

 

 

Az ülés helye:             Városháza 

 földszinti tanácskozóterme  

 

 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 

 Szűcs Judit  

 Kálmán András 

                          Duma Zsolt  

 Havancsák Piroska  bizottsági tagok   

 

 

Jelen volt még: Csepreghy Elemér alpolgármester 

                           Szénási István alpolgármester 

                           Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

                           Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

    Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője 

                           Albertus László Könyvtár igazgató 

                           Pintér Lajos OMSZ gazdasági vezető 

                           Farkas Károly Központi Orvosi Ügyelet vezetője 

                           Jankó Andrea EFI munkatárs 

                            

                               

Z á b r á k   Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és 

Szociális Bizottság megjelent tagjait, Szénási István alpolgármester urat, Szabóné 

Faragó Julianna aljegyző asszonyt, Majorné Balla Ildikó főtanácsost, valamint a 

meghívott vendégeket.  

 

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van.  

 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok 

megtárgyalását. 
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Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Napirendi pontok elfogadása   

 

55/2018. (III. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2018. március 19-i soros ülésének napirendjeit az alábbiak 

szerint fogadja el:  

 

1./ Működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti 

feladatellátás és a pénzeszközök felhasználásának 

értékelése az OMSZ Dél-alföldi regionális 

Mentőszervezetének beszámolója alapján (Kt. 2. sz. 

szóbeli előterjesztése)  

 Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

2./ Egészségfejlesztési Iroda beszámolója 2017. évi 

tevékenységéről (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

      Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

3./  Maros-zóna Eurórégió Társulás megszüntetése (Kt. 5. 

sz. előterjesztése) 

                           Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

4./  Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről 

és díjakról szóló 25/2006. (XII.15.) sz. önkormányzati 

rendelet módosítása (Kt. 6. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

5./ Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Alapító 

Okiratának módosítása (Kt. 7. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos 

 

6./ Adatmódosítás kérésének tárgyában (Kt. 8. sz. 

előterjesztése) 

     Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

7./  Munkaterv módosítása (Kt. 9. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

8./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (Kt. 14. 

sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos 

 



3 
 

9./ a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, 

Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium átszervezésének véleményezése (Kt. 16. sz. 

előterjesztése) 

        Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

10./ Térítési díj rendelet módosítása (Kt. 1. sz. szóbeli 

előterjesztése) 

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

11./ Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

SZMSZ módosítása (Biz. 1. sz. előterjesztése) 

        Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

12./  Mezőkovácsházáról szóló kiadványok utánnyomása 

(Biz. 2. sz. előterjesztése) 

        Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti 

feladatellátás és a pénzeszközök felhasználásának 

értékelése az OMSZ Dél-alföldi regionális 

Mentőszervezetének beszámolója alapján (Kt. 4. 

sz. szóbeli 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 korábbi beszámolókban is szerepelt, hogy ezt a munkát 

végző kollegáknak a megbecsülése nem teljesen van honorálva. A beszámolóból 

kitűnik, hogy 2017. évben az ügyeletet ellátó orvosok óradíja 3.000 Ft-ra emelkedett. A 

gépkocsivezetőknek illetve a szakápolóknak a díjazása nem változott. Arról van 

tudomásom, hogy a mentőápolók kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy 

ebben változás történjen.  Ez igaz? 

 

Mindenképpen támogatnám, ha ez napirendre kerülne a későbbiekben. A beszámolóból 

is jól látható, hogy folyamatos képzéseken vesznek részt az állományban dolgozók.  

 

M a j o r n é    Balla Ildikó főtanácsos: A kérelem beérkezésre került. Attól 

függetlenül, hogy a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás megszűnt, a 

települési hozzájárulásokat a települések ugyanúgy megfizetik. Ahhoz, hogy döntés 

születhessen valamennyi településnek dönteni kell ez ügyben.  

 

F a r k a s    Károly ügyeletvezető: A kollegáim mindent megtesznek azért, hogy a 

szakmaiságot megfelelő módon tudjuk képviselni. Hozzátartozik ehhez, hogy ez csak 

akkor működik, ha mögötte van egy olyan szervezet, mint az Országos Mentőszolgálat. 

Az Országos Mentőszolgálat teljes támogatásával tudtuk ezt megoldani. Ez több mint 

100.000 Ft-os iskolai támogatást jelentett személyenként. Nincs gépkocsivezetői 

feladatkör az ügyeleten, soha nem is volt. Gépkocsivezetői feladatokat lát el az ápoló, 
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asszisztens kollega. Azért egyforma a bérezés, mert mindenkinek megközelítően 

hasonló a képesítése.  

 

A beszámolóban szerepel pár olyan mondat, amit fontos és érdemes tudni. Megváltozott 

a lakosság összetétele Mezőkovácsháza orvosi ügyeleti ellátási körzetben. Azok az 

életképes fiatalok, akik az idős szülőket gondozták, elköltöztek. Nagyon sok magára 

hagyott idős ember, házaspár él ezen a területen, akinek egyetlen egy segítsége van, az 

orvosi ügyelet. Nagyon rosszul működik a háziorvosi rendszerünk. Nem tudják a 

városok, községek megoldani a háziorvosi ellátást. A Mentőszolgálat elkezdett egy 

programot, miszerint a legalsó szinten lévőknek a képesítését kezdi felemelni, ezzel a 

rendszerrel mindenki megy egyre feljebb a létrán. Most jelenleg a mentőtiszti hallgató, 

és az ápolói állományból egyetemi végzettséggel is fognak rendelkezni a megyében. 

Ami ismételten egy kompetencia szintet fog mutatni. Ezzel próbálja kiváltani az 

orvoshiányt. Az ügyeleten dolgozó két doktornő lassan ,,védett” korba fog érni. 

Mindketten elmondták, ha elérik a nyugdíjkorhatárt, ők elhagyják az ügyeletet, a 

rendelést illetve a várost is. Farkas László doktor úr már 70 éves. Az, hogy ő meddig 

tud dolgozni, azt nem lehet tudni. Fodor doktorúr fog egyedül maradni, ő pedig nem 

lesz elég ehhez a feladat-ellátáshoz. Ezen a területen valamit tenni és lépni kell. Sokkal 

több a gyógyszeres kiadás, az anyagi vonzat, mint eddig. 

 

Csepreghy Elemér alpolgármester úr megérkezett az ülésre. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Itthon kellene tartani az orvosainkat elsősorban ez lenne a 

legjobb megoldás. Az valóban praktikus, hogy az ápoló egyben gépkocsivezető is.  

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Ebben az előterjesztésben határozottan szerepel, hogy 

gépkocsivezető. Mikor még Dr. Fritz Izabella doktornő ennek a bizottságnak tagja volt, 

ugyanezt mondta el, amit az előzőekben hallottunk. Ez ügyben hatékonyabban kellene 

fellépni.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Azok a községek, akik nem biztosítanak orvost, 

fizessenek több hozzájárulást.  

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Azt gondolom, hogy nem kell megvárni mind a 6 település 

válaszát az ápolók béremelése ügyében ahhoz, hogy Mezőkovácsháza erről beszéljen. 

Szerintem ez nincs összefüggésben. Javaslom, hogy a következő Képviselő-testületi 

ülésre készüljön erről előterjesztés. 

 

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: A Rendőrkapitányságról jöttem, ott pont 

ugyanezekre a dolgokra figyeltem fel. Mezőkovácsháza sok mindent megtett, és meg is 

tesz, csak egyet nem tudunk, szakembert produkálni, ott, ahol szükség lenne. Úgy 

gondolom, hogy ez országos probléma. Arra kérem a szakmát, hogy ezt a fajta 

problémát a szakmai szervezeteknél próbálják elmondani. Az önkormányzat az, aki a 

legkevésbé tud ide orvost hozni. Nem az a megoldás, hogy több pénzt kérjünk 

Végegyházától vagy Kaszapertől. Mind emellett azt ki kell, hogy jelentsük, a 

szervezetek erőn felül teljesítenek. Köszönjük! Lehet, kezdeményezni kellene a 

Mentőszolgálatnál az ügyeleti rendszert kezelőnek, felügyelőnek, hogy akár egy 

képviselővel jelenjen meg kistérségi ülésen ahol ismertetné a problémákat. Ha a 

környéken megnézzük a körzeti orvosokat, egy pár éven belül komoly problémák 
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lesznek. Úgy gondolom, hogy minden segítséget megadunk, ami tőlünk elvárható. 

Köszönjük a munkátokat! 

 

F a r k a s    Károly ügyeletvezető: Megváltozott az ellátás arculata. Nem itteni 

probléma és nem a helyi önkormányzatnak kell esetleg a másikat megsarcolni, mert 

ilyen és ilyen helyzetben vagyok. Reggel 8 óra van a mentőállomáson és kezdődik a 

háziorvosi rendelés. A háziorvosi rendelés minden ellátásával tart délután 14 óra 30 

percig, és 16 órakor már kezdődik az ügyelet. Az ügyelet pontosan reggel 8 óráig tart, a 

takarítónőnek pedig nincs sok ideje rendet tenni, mert már kezdődik a háziorvosi 

rendelés. Ott van egy épület, egy orvosi rendelő, egy felület hátul az udvarban, mely 

bővíthető, összevont orvosi rendelés, felszabadul egy-egy orvosi kollega, akinek nem 

kell minden nap dolgoznia és azon a területen lehet úgy forgatni a humán erőforrást 

bevonva az Országos Mentőszolgálat mentőtiszti karát. Van egy nagyon jól képzett 

főiskolai végzettségű, sürgősségi ellátásban magasan kvalifikált létszám és itt lehetne 

tenni valamit. Véleményem szerint a Calendula Program, biztosan hordoz magában 

ehhez tartozó értéket.  

 

24 órás szolgálatban voltam, mentőautón vonulni, az ellátott 6 betegből 1 beteg volt, 

mely a mentőszolgálatra tartozott, 5 beteg ellátása háziorvosi ellátást igényelt volna.  

 

S z é n á s i     István alpolgármester: Polgármester úrral már gondolkodtunk azon is, 

hogy egy Központi Orvosi Ügyeletet hoznánk létre Reformátuskovácsháza kivételével. 

Mi a Járóbeteg Szakellátó Központban gondolkodunk és ott felállítani egy 

praxisközösséget. Azt tudni lehet, hogy Dr. Tatár Márta doktornő is hamarosan elmegy. 

Előre kell gondolkodni. 

 

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

meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Központi Orvosi Ügyelet beszámolójának elfogadására javaslat 

 

56/2018. (III. 19.) 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 Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat 

feladatellátásáról és a pénzeszközök felhasználásáról szóló 

éves beszámolót elfogadja.  

 

A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a 

feladatot ellátó szakembereknek az ügyeleti szolgálatban 

való elismerésre méltó feladatellátásért, valamint az 

Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális 
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Mentőszervezetnek a hatékonyabb munkavégzés 

érdekében kifejtett együttműködésért.  

 

Határidő: értesítésre: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a következő Képviselő-

testületi ülésre készítsék elő a szakemberek bérezésének a lehetőségeit, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: szakemberek bérezésének előkészítésére javaslat  

 

57/2018. (III. 19.) 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 arról dönt, hogy az áprilisi soros Képviselő-

testületi ülésre készüljön előterjesztés az orvosi ügyeleten 

dolgozó szakápolók óradíj emelése iránti kérelme 

tárgyában. 

 

Határidő: 2018. április 26. 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Egészségfejlesztési Iroda beszámolója 2017. évi 

tevékenységéről (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
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S z ű c s    Judit biz. tag: Egy elírás történt a beszámolóban, amit javítani kérek, Pintér 

Tiborné helyett Pintér Zoltánné óvodapedagógus. Nagyon részletes, hosszú és tartalmas 

szakmai beszámolót olvashattunk. Egy EFI kiadványt sem láttam még. Mikor 

polgármester úrral az idei év programot beszéltük, akkor azt mondta, hogy az idei évtől 

azok a programok, vagy program elemek ahol 10 embert, gyereket vagy tanulót, nem ér 

el a programelem, akkor a valósító nem kapja meg a honoráriumát. A 2017-es évben 

nagyon sok volt ilyen. Kisebb volumenű rendezvényeknél többen voltak. Nagyon 

sajnálom a Kangoo-t, mert az egyik leglátogatottabb sport rendezvény volt. Szomorú 

vagyok, hogy a U16-U19 focistákon, ahol hetente három edzést fizet ki az EFI, nagyon 

alacsony a létszám. Ezt megkérdőjelezem, hogy kell-e egyáltalán ennyi pénz hozzá. 

Május 12-én, június 2-án, június 13-án összesen 11 embernek csinált 4 foglalkozást egy 

bizonyos illető akit nem kívánok megnevezni. Ez volt, két-két dohányzás és alkohol 

intervenciós és prevenciós előadás. Ez mennyibe került? Az aránytalanságok rosszul 

érintenek. Sokszor van olyan eset, hogy a megvalósítók az EFI munkatársak, 

óvodapedagógusok stb. Kérdezem, hogy ezek hogy kerülnek elszámolásra? 

 

M a j o r n é     Balla Ildikó főtanácsos: A dohányzás és alkohol intervenciós és 

prevenciós előadások igazából egy négyszemközti beszélgetések, személyes úgymond 

leszoktatás első lépése, mely kötelező feladata az EFI-nek évről évre. 2016. évben 

előadásos formában valósult meg a Gimnáziumban, tavalyi évben megpróbáltuk a 

kiscsoportos formát. De ennek van egy háttere, aki nem ismeri fel magáról, hogy 

alkohol beteg, az nem fog megjelenni. Az idei évben már célzottan felnőtt és fiatal 17-

18 éveseknek terveztünk előadásokat prevenciós célzattal. A május 12-i időpontnál 

azért nem szerepel létszám, mert akkor volt az EFI-nek az egészségnapja, melynek 

egyik állomása volt ez a témakör. Ha a lakosságot próbáljuk megszólítani, mozdítani, 

sajnos akkor is csak ilyen kismértékű az érdeklődés. Bruttó 20.000 Ft volt a megbízási 

díj a dohányzás és alkohol prevenciónak.  

 

A nagy előadók esetében a Minisztérium bekorlátozta a költségeket. Akit 60.000 Ft + 

útiköltségért megtudunk hívni, azt engedélyezi.  

 

A Kangoo esetében előbb volt a foglalkozás majd utána keresett meg bennünket a 

M.A.S.Z.K.. Valóban nagy volt az érdeklődés eziránt a sport iránt. Nekünk nem volt 

feladatunk megszervezni. Ez év közben jött, tehát annyi bérleti díjat tudtunk biztosítani, 

ami nyolc alkalomnak a bérleti díját fedezte. Ahhoz, hogy a bérleti díjat el tudjuk 

költségként számolni, magával a Palkó Noémivel kellett kötni egy szerződést, ami 

alapján látszik, hogy ő valósítja meg ezt a programot. A szerződés kapcsán jelezték a 

kolleganők, hogy velünk nem igazán volt együttműködő. A megvalósító nem kért 

megbízási díjat vagy vállalkozói díjat.  

 

Ahol a kolleganők bonyolítják le a programot, ők egyéb díjat ezért nem kapnak. Amit a 

Kalocsa Róza Kft. szervez, ők viszont igen.  

 

A Rendőrséggel kapcsolatosan a Békés Megyei Rendőrkapitányságon Telekné Furák 

Mónika az, aki a KEF-ben is benne van. Békés Megyei Rendőrkapitányság ezért nem 

szokott díjazást kérni.  

 

Ide szerveztük a megyei vezető védőnőt, Kotroczóné Antal Teréziát. Ő viszont 

megbízási díjat kért. 
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Jellemzően megbízási díjak vannak, az EFI munkatársaknak nincsen.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Az orvosi rendelőben láttam kiadványokat. 

 

M a j o r n é    Balla Ildikó főtanácsos: Saját szerkesztésű kiadványaink vannak, 

melyet az EFI munkatársai készítenek el. Ezeket azokra a napokra magukkal viszik, 

amikor állapotfelmérés vagy bármiféle csoportos egészségnap van. Szűréseket már 

konkrétan nem végezhet az EFI. A főző klubnak a receptes füzete is elkészült mellette 

még az általános tájékoztató is. Lehet, hogy inkább a vidéki településekre viszik 

magukkal vagy juttatják el a munkatársak.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Javaslom, hogy a facebookon többet hirdetni az EFI 

tevékenységét. 

 

S z ű c s    Judit biz. tag: A facebookon való megjelenés jól működik. 

 

M a j o r n é      Balla Ildikó főtanácsos: Váltottunk a plakátok készíttetése 

tekintetében, egy fiatalembert bíztunk meg a plakátok elkészítésével.  

 

S z ű c s     Judit biz. tag: Nem a Kalocsa Róza Kft. készíti a plakátokat? 

 

M a j o r n é     Balla Ildikó főtanácsos: Két évig készítette a Kalocsa Róza Kft.  

 

K á l m á n     András biz. tag: Ennek az irodának a működtetése TÁMOP-os projekten 

keresztül megy. Ebben az évben már benyújtottuk a projektnek a projektfenntartási 

jelentését. Ha letelik a projektnek a fenntartási időszaka, akkor is fogja finanszírozni a 

Minisztérium? 

 

M a j o r n é    Balla Ildikó főtanácsos: A 3 év már letelt. Mikor kijön a következő évi 

költségvetés, abból látjuk már, hogy az EMMI támogatja a nem központi fenntartású 

Egészségfejlesztési Irodákat. Mint egészségpolitikailag hosszú távú célja van ennek az 

irodának.  

 

S z ű c s     Judit biz. tag: 25 millió Ft az nagyon nagy összeg. Magam részéről azokat a 

programokat támogatnám jobban, ahol nagy tömegeket tudunk elérni. Bár az idei évi 

terv már elkészült, ha még lesz lehetőség, akkor azt szorgalmaznám, hogy azokra a 

helyekre adjunk több pénzt, ahol tényleg nagyobb a látogatottság és az érdeklődés. Ahol 

4-5 fő van és nem kötelező, azt már eleve kivenném, és nem biztosítanák rá összeget. 

Javaslatot tennék a kiadványokkal kapcsolatosan, hogy a nagy városi rendezvényeken 

terjesszék az EFI munkatársak. Így talán több emberhez eljutna és többen is mennének 

el a programokra.  

 

M a j o r n é     Balla Ildikó főtanácsos: A 10 fő belekerült minden megvalósítónak a 

szerződésében. Az U16-U19-es utánpótlásnak szóltunk, hogy ezt hosszú távon a 

Minisztérium sem fogja támogatni.  

 

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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Egészségfejlesztési Iroda beszámolójának elfogadására javaslat 

 

58/2018. (III. 19.) 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 az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja.  

A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a 

feladatot ellátó szakembereknek elvégzett munkájukért.  

 

                                               Határidő: értesítésre: azonnal 

                                               Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a kiadványokat a nagy 

rendezvényeken terjeszteni, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: EFI kiadványok terjesztésére javaslat 

 

59/2018. (III. 19.) 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 az Egészségfejlesztési iroda kiadványainak a 

városi nagy rendezvényeken (Békécsaba-Arad-Békéscsaba 

Maraton, Kovácsházi Napok) való fokozott terjesztéséről 

dönt. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Maros-zóna Euró régió Társulás megszüntetése 

(Kt. 5. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Maros-zóna Euró régió Társulás megszüntetésére javaslat 

 

60/2018. (III. 19.) 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 hozzájárulását adja a Maros-zóna Eurórégió 

Társulás 2017. december 31. napjával történő 

megszüntetéséhez, a Társulás megszüntetéséről szóló 

megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felhatalmazza Marjai János Györgyöt, Battonya város 

polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2018. április 15. 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Képviselő-testület által adományozható 

kitüntetésekről és díjakról szóló 25/2006. 

(XII. 15.) sz. önkormányzati rendelet 

módosítása (Kt. 6. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

S z a b ó n é     Faragó Julianna aljegyző: A ,,Polgármesteri Elismerő Oklevélnél” 

illetve a ,,Mezőkovácsháza Városért” kitüntetések kapcsán közösségek is megkaphatják. 

A ,,Város Szolgálatáért” kitüntetésnél viszont csak bizonyos közösségek.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Kitüntetésekről és díjakról szóló rendelet elfogadására javaslat 

 

61/2018. (III. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és 

díjakról szóló 25/2006. (XII. 15.) 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. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 

Alapító Okiratának módosítása (Kt. 7. sz. 

előterjesztése) 

 

 

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

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának elfogadására javaslat 
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62/2018. (III. 19.) 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 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. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Adatmódosítás kérésnek tárgyában (Kt. 8. sz. 

előterjesztése) 

 

 

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

 

S z a b ó n é     Faragó Julianna aljegyző: A Napközi Konyha a szociális étkeztetés 

tekintetében eddig egyéb főzőhelyként működött. A jelenlegi jogszabályi változás 

következtében vagy népkonyha vagy szociális étkeztetés kategóriába kell sorolni. A 

Napközi Konyha a feltételek alapján szociális konyha kategóriába sorolható. Erről a 

korábbi bizottsági ülésen oly formában már döntött a bizottság, hogy az SZMSZ illetve 

a Szakmai Program módosítását elfogadtuk. Elindítottuk a működési engedély 

módosítását, ahol azt a hiánypótlást kaptuk, hogy Képviselő-testületi döntés is 

szükséges hozzá, ami ezt megerősíti.  

 

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

meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Szociális étkeztetés adatmódosítására javaslat 

 

63/2018. (III. 19.) 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 fenntartó, a Mezőkovácsházi Humán 

Szolgáltató Központ, mint engedélyes, intézményén 

keresztül egyéb főzőhelyként nyújtott szociális étkeztetés 

megnevezést az engedélyes működési engedélyében 

módosítani kívánja, az alábbiak szerint:  3.1.3.3. szociális 

étkeztetés: egyéb főzőhely megnevezést 3.1.3.3. szociális 

étkeztetés: szociális konyha megnevezésre. 

 

 Felhatalmazza a Polgármestert a működési engedély 

módosításának mielőbbi megtételére.   

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Munkaterv módosítása (Kt. 9. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Munkaterv módosításra javaslat 

 

64/2018. (III. 19.) 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 júniusi soros ülés napirendjéről a „A Polgármester és a 

bizottsági elnökök féléves beszámolója az átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló 
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az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről” 

napirendi pontot törli. 

 

A decemberi soros ülés 3. napirendi pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 

„A Polgármester, tanácsnok és a bizottsági elnökök éves 

beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 

tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati 

társulásban végzett tevékenységről”. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

(Kt. 14. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására javaslat 

 

65/2018. (III. 19.) 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. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, 

Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium átszervezésének véleményezése (Kt. 

16. 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium átszervezésének véleményezésének elfogadására 

javaslat 

 

66/2018. (III. 19.) 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 Békéscsabai Tankerületi Központ által 

fenntartott Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, 

Szakgimnázium,  Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium átszervezését mint tulajdonos önkormányzat a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján 

véleményezte. 

Az önkormányzatnak az átszervezéssel kapcsolatos 

véleménye kialakításához minden szükséges információ 

rendelkezésére állt.  

A véleménye kialakítására legalább 15 nap biztosítva volt. 

A Képviselő-testület egyetért a Békés Megyei Hunyadi 

János Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium alapfeladatainak az alábbi 

feladatokkal történő csökkentésével: szakgimnáziumi és 

szakközépiskolai feladat. A Képviselő-testület egyetért a 

köznevelési intézmény nevének Békés Megyei Hunyadi 

János Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium elnevezésre történő változásával.  

 

Határidő: Békéscsabai Tankerületi Központ értesítése 

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. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Térítési díj rendelet módosítása (Kt. 1. sz. szóbeli 

előterjesztése) 

 

 

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

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Amiről szavazni kell, az maga a rendelet 

módosítás. Lényege, hogy a térítési díjak minimális mértékben emelkednek. Az egyéb 

módosítások pedig a gazdasági iroda átszervezésével függenek össze. Továbbá még van 

egy határozati javaslat, ami a kedvezményesen étkezők és vendégétkezők térítési 

díjának megállapításáról szól. Mivel a rendelet erre nem terjed ki, ezért határozat 

formában kell erről döntést hozni.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Térítési díj rendelet elfogadására javaslat 

 

67/2018. (III. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) 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. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

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

meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 
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Tárgya: vendégétkezők és kedvezményes étkezők térítési díjának megállapítására 

javaslat 

 

68/2018. (III. 19.) 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 Napközi Konyhán étkező vendégétkezők és 

kedvezményes étkezők térítési díját 2018. május 01. 

napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Kedvezményes (önkormányzat és intézményei valamint a 

településen közfeladatot ellátó dolgozók) étkeztetést 

igénybevevők:  

270,- Ft/adag nyersanyag költség + 70 % rezsi költség = 

460,- Ft/adag + áfa  

Leves nélküli étkezésnél: 215,- Ft/adag nyersanyag 

költség + 70% rezsi +áfa= 370,- Ft/adag + áfa 

 

Vendég étkezők:  

270,- Ft /adag nyersanyag költség + 80% rezsi költség = 

490,- Ft/adag + áfa  

Leves nélküli étkezésnél 215,- Ft/adag nyersanyag költség 

+ 80% rezsi +áfa= 390,- Ft/adag+áfa 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős. Varga Gusztáv polgármester 

              Kovalik Angéla intézményvezető HSZK” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. március 22. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde SZMSZ módosítása (Biz. 1. 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.  
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek elfogadása 

 

69/2018. (III. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

SZMSZ-ét a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházáról szóló kiadványok 

utánnyomása (Biz. 2. 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: Örülök, hogy a Városi Könyvtár tettre kész, sok ötlete van. 

Támogatom, hogy a ,,Mezőkovácsháza anno” kiadvány mielőbb elkészüljön. Ez az 

árajánlat véleményem szerint igen magas. Azt gondoltam, ha minél több a példányszám, 

annál olcsóbb lesz a kiadvány. Úgy látom, hogy mindig másra adtak ajánlatot. 

Lehetséges-e, hogy a „Kovácsháza akkor és most,, illetve a ,, Kovácsháza anno” című 

könyvet értékesítsük? Mindenképpen javaslom, hogy legyen lefordítva román nyelvre is 

a kis ismertető füzet. Városi rendezvényeinken egyre több román ember fordul meg.  

 

A l b e r t u s   László Könyvtár igazgató: Két pályázatot adtunk be, a kiadvány 

elkészítésére. A nyomdát megkérdeztük, úgy nyilatkoztak, hogy minimum 500 db-ot 

készítenek. A súly az, amit még pluszként fizetni kell. Valamint 5%-os ÁFÁ-val kell 

számolni. Most rakjuk össze, most kértük fel a szerkesztőt, a nyomdát, hogy adjon a 

számunkra árajánlatot. Ez még terv, de ebben az évben végre tudjuk hajtani. Úgy 

terveztük, hogy karácsony körül tudjuk értékesíteni. Ennek a bekerülési költsége 

összesen 1.500.000 Ft. Kb. 2.100 Ft-ért tudják darabját előállítani. Több nyomdával is 

beszéltem. Az, hogy hamarabb készítsünk valamit, nem akarok ugyanabba a hibába 

beleesni, ami az ,,Akkor és Most” kiadvány kapcsán volt. Megvárjuk a pályázatot 

mindenképpen.  

 

Ha román nyelvre kerül az 4 oldalt jelent, tehát újra szerkesztjük, mely többletköltséget 

jelent. Angol és német szöveg van benne, csak a román nyelv miatt kellene plusz még 3 

oldalt kitölteni, így pedig több lesz a költség.  

 

A másik kiadványból kb. 50 db van. Megnéztem az összes kiadványt 

Mezőkovácsházáról. Az első kiadványt 1914-ben adták ki. Az utolsó kiadvány, az a 
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Mezőkovácsháza és Története mely 2001-ben került kiadásra. Azóta a tavaly évi 

kiadvány jelent meg, más semmi.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A román nyelvű kiadványt egy külön papírra nyomtatni?  

 

A l b e r t u s    László könyvtár igazgató: A nyomda ezt így nem fogja vállalni, csak 

plusz költségért. Maximum, ha megcsinálja a könyvtár.  

 

S z a b ó n é     Faragó Julianna aljegyző: 1.000 Ft-ért ezt a kiadványt nagyon 

drágállom. Mind a mellett, hogy szükség van rá. Albertus László felajánlotta, hogy 

megpróbálják ők megcsinálni, még többe kerülne, ha ők házilag csinálnák. Jó ötlet, ha 

egyszerűen egy román szöveggel, egy lappal kiegészítenénk.  

 

H a v a n c s á k   Piroska biz. tag: Két éve mindig azzal küzd a bizottság, hogy 

jelenjen meg valamiféle kiadvány Mezőkovácsházáról. Azt gondolom, hogy inkább 

meg kellene adni a bizalmat a Könyvtárnak, mint olyan kiadványokba fektetni, mely 

nem biztos, hogy eléri azt a célt, amit a Képviselő-testület kíván vagy megcéloz. 

Mindenképpen támogatom a kiadványt.  

 

C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: Úgy gondolom, hogy el kellene dönteni, 

hogy ki csinálja, ki terjeszti a kiadványt. A Képviselő-testületnek pedig csak mellé kell 

állni. Nem akarom lebecsülni a 30 éves kiadványt, de nem nagyon kellene azt erőltetni.  

 

S z ű c s   Judit biz. tag: Ezt hamarabb kellene, megfinanszírozni előre, mert úgy is 

visszajön az ára.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Először nyerje meg a pályázatot a Könyvtár, és abból tud 

finanszírozni is.  

 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, azzal a kiegészítéssel, hogy a tájékoztató 

füzethez készüljön egy román nyelvű változat is külön lapon, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Mezőkovácsházáról szóló kiadványok utánnyomása 

 

70/2018. (III. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

200 darab „Mezőkovácsháza” tájékoztató füzet 

megrendeléséről dönt maximum bruttó 210.000,- Ft. 

értékben. A nyomdai gyártást követően a tájékoztató 

füzetekbe kerüljön bele egy román nyelvű tájékoztató is. 

A kiadvány előállításának költségét a rendezvény- és 

településmarketing előirányzat biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zábrák Istvánné biz. 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 14 óra 20 perckor bezárom. 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábrák Istvánné                           Havancsák Piroska 

         elnök                     jkv. hitelesítő  


