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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. április  23-án 13 órai  kezdettel
tartott soros, nyílt ülésén. 

Az ülés helye:             Városháza
földszinti tanácskozóterme 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné elnök              
Kálmán András

                          Duma Zsolt 
Havancsák Piroska bizottsági tagok  

Távolmaradását bejelentette:
                           

Szűcs Judit                           bizottsági tag

Jelen volt még:  Varga Gusztáv polgármester
                           Szénási István alpolgármester
                           Szabóné Faragó Julianna aljegyző

    Zatykó Attila költségvetési irodavezető helyettes
    Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője

                           Albertus László Könyvtár igazgató      
    Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője
    Kása Zsanett Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője

                           Kisházi Beáta Humán Szolgáltató Központ munkatársa                 
                                                      
                            
Z  á  b  r  á  k    Istvánné  elnök:  Tisztelettel  köszöntöm  az  Ügyrendi,  Kulturális  és
Szociális Bizottság megjelent tagjait, Varga Gusztáv polgármester urat, Szénási István
alpolgármester urat, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, valamint a meghívott
vendégeket. 

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Szűcs Judit
bizottsági  tag távolmaradását  bejelentette,  Havancsák Piroska bizottsági  tag érkezése
későbbre várható. 
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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  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása  

78/2018. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális és Szociális  Bizottsága
2018. április 23-i soros ülésének napirendjeit az alábbiak
szerint fogadja el: 

1./ Önkormányzat  2017. évi zárszámadásáról  és a 2017.
évi  maradvány  jóváhagyásáról  (Kt.  2.  sz.
előterjesztése) 
Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési
irodavezető

2./  Önkormányzat  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  és
gyermekek  napközbeni  ellátásainak  éves  átfogó
értékelése (Kt. 4. sz. előterjesztése)

      Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos

3./  Kalocsa  Róza  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  2017.  évi
egyszerűsített  éves  beszámolója  (Kt.  5/a.  sz.
előterjesztése)

                       Előterjesztő: Hegedűs Richárd pénzügyi előadó

4./  Kalocsa  Róza  Kft.  beszámolója  az  átadott
önkormányzati  feladatok  ellátása  (Kt.  6.  sz.
előterjesztése)

       Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

5./  Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  gazdasági
társaságok  ügyvezetői  javadalmazásának
felülvizsgálata (Kt. 7. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Zatykó  Attila  költségvetési  irodavezető
helyettes

6./  Kiss  Ilona  munkájának  elismerése  (Kt.  9.  sz.
előterjesztése)

       Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző



3

7./  Fáy utcai játszótér felújítása (Kt. 12. sz. előterjesztése)
     Előterjesztő: Szénási Gábor tanácsos

8./  A  vagyonrendelet  módosítása  (Kt.  16.  sz.
előterjesztése)

      Előterjesztő: Zsótér Andrea vezető tanácsos

9./  Civil  szervezetek  és  egyházak  támogatásáról  szóló
26/2011.  (XI.  30.)  sz.  önkormányzati  rendelet
módosítása (Kt. 17. sz. előterjesztése)

      Előterjesztő: Szlanyinka Tamara előadó

10./ Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.
(II. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (Kt. 19.
sz. előterjesztése)

    Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

11./Hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  rendelet
módosítása (Kt. 20. sz. előterjesztése)

      Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető

12./  Önkormányzat  2018.  évi  költségvetési  rendelet-
módosítása (Kt. 21. sz. előterjesztése)

       Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési
irodavezető

13./  Kalocsa  Róza  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  álláshely
létesítése (Kt. 24. sz. előterjesztése)

       Előterjesztő: Zatykó Attila költségvetési irodavezető
helyettes

14./  Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Család-
és  Gyermekjóléti  Szolgálata  működésének
törvényességi ellenőrzése (Biz. 1. sz. előterjesztése)

      Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos

I.  NAPIRENDI  PONT TÁRGYA: Önkormányzat  2017.  évi  zárszámadásáról  és  a
2017. évi  maradvány jóváhagyásáról (Kt.  2.  sz.
szóbeli 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  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
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Tárgya: Pénzmaradványok elfogadására javaslat

79/2018. (IV. 23.) 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  Önkormányzat
2017. évi maradványát 319.703.275,- Ft összeggel hagyja jóvá. 
A  Képviselő-testület  az  intézmények  2017.  évi  maradványát  az  intézmények
beszámolójában  lévő  feladatok  megvalósítására  az  alábbiak  szerint  hagyja  jóvá:
alaptevékenység kötelezettséggel terhel maradványa 316.657.394,- Ft, az intézmények
szabad, feladattal nem terhelt maradványa 3.045.881,-Ft.

1./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának maradványa:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának alaptevékenységéből származó maradványa
a  beszámolás  időszakban  306.329.171  Ft,  mely  összeg  teljes  egészen
kötelezettségvállalással  terhelt  maradvány.  A  maradvány  felhasználását  az  alábbi
táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban
Megnevezés Személyi

j.
Munkaa
dói jár.

dologi Felhalmo
zás

Finanszír
ozási

műveletek

Össz.

közmunkapro
gram

38.412.45
8

38.412.45
8

Közműfejlesz
tés

3.797.000 3.797.000

ÁHT-n  belüli
megelőlegezé
s
visszafizetése

15.859.71
3

15.859.71
3

Pályázatok 41.883.00
0

8.061.00
0

34.400.00
0

163.916.0
00

248.260.0
00

Összesen: 80.295.45
8

8.061.00
0

34.400.00
0

167.713.0
00

15.859.71
3

306.329.1
71

2./  A  Mezőkovácsházi  Polgármesteri  Hivatal  alaptevékenységének  2017.  évi
maradványa 
A  Mezőkovácsházi  Polgármesteri  Hivatal  alaptevékenységének  maradványa  a
beszámolás  időszakában  760.097  Ft,  mely  teljes  egészében  kötelezettségvállalással
terhelt.
A maradvány felhasználását az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok Ft-ban
Megnevezés Személyi

j.
Munkaa
dói jár.

dologi Össz.

szállítói
tartozások

760.097 760.097

Összesen: 760.097 760.097
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3./ A Humán Szolgáltató Központ alaptevékenység maradványának elfogadása az
alábbiak szerint:

Az  intézmény  2017.  évi  működési  célú  maradványa  12.079.414  Ft.  Az
összegből kötelezettséggel terhelt maradvány 9.568.126 Ft. Ez az összeg tartalmazza
az OEP 576.522 Ft maradványát is.

A pénzmaradvány teljes összege tervezésre került a 2018. évi költségvetésben.

megnevezés
Személyi j. Munkaadói dologi Összesen.

OEP         259 863          75 779           240 880       576 522
TOP-5.2.1-15 pályázat       8 991 604    8 991 604
kötelezettséggel  terhelt
összesen

        259 863          75 779    
    9 232
484    

   9 568
126    

szabad maradvány    2 511 288    2 511 288

Pénzmaradvány összesen
           259 
863                  75 779   

   11 743 
772     12 079 414

4./ A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde alaptevékenység maradványának elfogadása
az alábbiak szerint:

Pénzmaradványa az intézménynek a beszámolás  időszakában 367.644 Ft  lett,
mely teljes egészében szabad maradvány A pénzmaradvány tervezésre került a 2018. évi
költségvetésben, dologi kiadásokra használható fel.

5./  A  Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  alaptevékenység  maradványának
elfogadása az alábbiak szerint:
A Könyvár 2017. évi pénzmaradványának összege 166.949 Ft, teljes egészében szabad
maradvány,  amely  betervezésre  került  a  2018.  évi  költségvetésbe,  dologi  kiadásokra
használható fel.

Határidő  a  2018.  évi  költségvetési  rendeleten  történő  átvezetésre:  a  következő
költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

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

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya:  2017.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  rendelet-tervezet  elfogadására

javaslat
80/2018. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat
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Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet
az előterjesztés melléklete szerint javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni.  

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

Határidő: 2017. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné
                  elnök

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi és
gyermekek  napközbeni  ellátásainak  éves  átfogó
értékelése (Kt. 4. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Sajnálatos módon több az elhalálozások száma, mint a
születés. Ez az átfogó értékelés mindenre kiterjedő. Mindenkinek köszönjük a munkáját,
aki ebben részt vett.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

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

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Gyermekjóléti  alapellátása  keretében  biztosított  gyermekjóléti  szolgálat  és

bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai munkájának
éves átfogó értékeléséről készült beszámoló elfogadására javaslat

81/2018. (IV. 23.) 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  önkormányzat  gyermekjóléti  alapellátásai
keretében biztosított  gyermekjóléti  szolgálat  és  bölcsőde
személyes  gondoskodást  nyújtó  intézmények  szakmai
munkájának éves átfogó értékeléséről készült beszámolót
megtárgyalta, azt elfogadja.
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A  Képviselő-testület  egyben  elismerését  fejezi  ki  a
szakembereknek  a  beszámolási  időszakban  végzett
munkájukért.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.
évi  egyszerűsített  éves  beszámolója  (Kt.  5a.  sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Részt vettem a Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottsági
ülésén.  A  Felügyelő  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztés,  valamint  elfogadásra
javasolja.

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

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

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: A Kalocsa  Róza  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  2016.  évi  egyszerűsített  éves

beszámolójának elfogadására javaslat

82/2018. (IV. 23.) 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. 2017.
év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi adatokkal
elfogadja:

- egyező Eszköz-Forrás oldal: 22.419e Ft
- adózott eredmény:        565e Ft  

Az eredmény felhasználása: Az adózott eredményt a Kft.
az eredménytartalékba helyezi, közhasznú tevékenységére
fordíthatja. Osztalék kifizetés nem lesz.
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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. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

IV.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Kalocsa  Róza  Kft.  beszámolója  az  átadott
önkormányzati  feladatok  ellátása  (Kt.  6.  sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Jól elkészített anyagot olvashattunk. Ádám Andrásné FEB
elnök arra kért, hogy tolmácsoljam örömmel töltötte el, hogy sok új dolgot vezetett be
az ügyvezető asszony. Egyetlen egy kifogás volt, az pedig a honlap frissítése, valamint a
marketing tevékenység erősítését kéri a Felügyelő Bizottság. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

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

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Kalocsa Róza Kft. szakmai beszámoló elfogadására javaslat

83/2018. (IV. 23.) 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  közművelődési  közszolgáltatónak  átadott
önkormányzati  feladatok  ellátásáról  szóló  szakmai
beszámolót megtárgyalta, megállapítja, hogy az megfelel a
közművelődési megállapodásban foglaltaknak.
A  közművelődési  feladatokat  ellátó  Kalocsa  Róza
Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság
beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a szervezet
dolgozóinak  a  városban  végzett  kulturális  és
közművelődési munkáért.

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

Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

V.  NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Az önkormányzat  tulajdonában  lévő  gazdasági
társaságok  ügyvezetői  javadalmazásának
felülvizsgálata (Kt. 7. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök:  Ezt  is  tárgyalta  a Felügyelő Bizottság.  A Felügyelő
Bizottság tagjai egyetértenek és támogatják mindkét határozati javaslatot. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Z  a  t  y  k  ó    Attila költségvetési  irodavezető  helyettes:  Mai  napon  tartotta  a
Településgazdálkodási  Kft.  Felügyelő  Bizottsága  az  ülését,  melyen  elfogadták  a
határozati javaslatokat. 

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

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Pap Csaba személyi alapbérének megemelésére javaslat

84/2018. (IV. 23.) 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  Pap  Csaba,  a  Mezőkovácsházi
Településgazdálkodási  Kft.  ügyvezetője  személyi
alapbérét  2018.  május  1.  napjától  10%-al  növeli,  azaz
bruttó  341.000  Ft/hó  összegben  állapítja  meg.  A
bérnövekmény  összegével  az  önkormányzati  támogatás
mértéke nem emelkedik.

Határidő: 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. április 26.
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  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Jankó Erzsébet személyi alapbérének megemelésére javaslat

85/2018. (IV. 23.) 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  Jankó  Erzsébet,  a  Kalocsa  Róza  Kulturális
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője személyi alapbérét
2018.  május  1.  napjától  10%-al  növeli,  azaz  bruttó
341.000 Ft/hó összegben állapítja meg. A bérnövekmény
összegével  az  önkormányzati  támogatás  mértéke  nem
emelkedik.

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

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

Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VI.  NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Kiss  Ilona  munkájának  elismerése  (Kt.  9.  sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Valóban vannak olyan dolgok, melyeket csak ő tud. A
választás szinte elképzelhetetlen nélküle. 

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  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő)
Tárgya: Kiss Ilona munkájának elismerésére javaslat

86/2018. (IV. 23.) 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  ezúton  megköszöni  és  elismeri  Kiss  Ilona
főmunkatárs  40  éven  keresztül  végzett  elkötelezett,
lelkiismeretes köztisztviselői munkáját.
A nyugdíjas évekhez jó egészséget, nyugodt életet kíván.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Fáy  utcai  játszótér  felújítása  (Kt.  12.  sz.
előterjesztése)

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

Kérdezem, milyen összegben kaptunk rá árajánlatot?

V a r g a    Gusztáv polgármester: Maximum 3 millió Ft-ról szól az árajánlat.

Z á b r á k    Istvánné elnök:  Mint  Reformátuskovácsházi  lakos  azzal  a  kéréssel
fordulok a bizottság felé, hogy a 3 millió Ft-ból 200.000 Ft-ot a Reformátuskovácsházi
játszótér  bővítésére  biztosítsunk,  ami  az  IOKK udvarán  található.  Kétüléses  hintára
gondoltam, ugyanis az ott nincs jelenleg. 

V a  r g  a     Gusztáv polgármester:  A kerítés  nem lesz  olcsó  és  még  a  játszótér
világítását is meg kell oldani. 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Erre kérnénk egy költségvetési tervezetet. 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Ebbe a 3 millió Ft-ba bele tartozik minden.
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

K á  l  m á  n      András biz.  tag:  Konkrétan  nevesítve  van  az  előterjesztésben  a
Településgazdálkodási  Kft.  Ma  volt  Felügyelő  Bizottsági  ülésünk.  A
Településgazdálkodási Kft-nek rengeteg munkája van, többek között az Ipari Parkot is ő
fogja  a  későbbiekben  működtetni.  Eleve  gondja  van  a  közmunkaprogramoknak  az
ellátásával  is.  Magát  a  Településgazdálkodási  Kft-t,  mint  kivitelezőt  nem  kellene
nevesíteni.  A határozati  javaslat  végét kellene módosítani,  azzal,  hogy a munkálatok
elvégzésével megbíznánk a nyertes ajánlattevőt. 

Havancsák Piroska bizottsági tag megérkezett az ülésre, jelen van 4 fő bizottsági tag.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, az elhangzott
módosításokkal, 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: Fáy utcai játszótér felújítására javaslat

87/2018. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

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

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete a „Fáy utcai” játszótér és a reformátuskovácsházi
IOKK  udvarán  lévő  játszótér  felújításáról  és
eszközbeszerzésről  dönt.A  ,,Fáy  utcai”  játszótérre
maximum 2.800.000 Ft összeget, az IOKK udvarán lévő
játszótérre  maximum  200.000  Ft  összeget  biztosít  a
fejlesztési hitelfelvétel terhére. 

A  munkálatok,  elvégzésével  megbízza  a  nyertes
ajánlattevőt.
A munkálatok és az eszközök megrendelésével megbízza a
polgármestert.

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

Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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VIII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  A vagyonrendelet  módosítása  (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 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: Vagyonrendelet elfogadására javaslat

88/2018. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az  önkormányzati  vagyonról  és  a  vagyontárgyak  feletti
tulajdonosi  rendelkezési  jog  gyakorlásának  szabályairól
szóló  40/2012.  (XI.  07.)  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. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

IX.  NAPIRENDI  PONT TÁRGYA:  Civil  szervezetek  és  egyházak  támogatásáról
szóló  5/2015.  (II.  27.)  sz.  önkormányzati
rendelet módosítása (Kt. 19. 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 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: Civil  szervezetek  és  egyházak  támogatásáról  szóló  5/2015.  (II.  27.)  sz.
önkormányzati rendelet módosítására javaslat

89/2018. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
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civil  szervezetek  és  egyházak  támogatásáról  szóló
26/2011. (XI. 30.) 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. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Szociális  és gyermekvédelmi  ellátásokról  szóló
5/2015.  (II.  27.)  sz.  önkormányzati  rendelet
módosítása (Kt. 19. 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 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: Szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásokról  szóló  5/2015.  (II.  27.)  sz.
önkormányzati rendelet módosításának elfogadására javaslat

90/2018. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.
27.)  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. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  rendelet
módosításáról (Kt. 20. sz. előterjesztése)

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

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
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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: Hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  rendelet  módosításának  elfogadására
javaslat

91/2018. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  szóló  13/2014.
(VII.  2.)  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. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet
módosítása (Kt. 21. 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 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: Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosításra javaslat

92/2018. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testü-
letének  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottsága  a
2018.  évi  költségvetésről szóló önkormányzati  rendelet
módosítását  az előterjesztés  melléklete  szerinti  tartalom-
mal javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
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Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XIII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Kalocsa  Róza  Közhasznú  Nonprofit  Kft.
álláshely létesítése (Kt. 24. sz. előterjesztése)

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

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

J  a  n  k  ó     Erzsébet ügyvezető:  Strandfürdőre  szeretnénk  felvenni  két  főt,  a
Foglalkoztatási  Osztályon  keresztül.  A  két  főnek  a  bérét  4  hónapig  100%-ban
támogatnák, nekünk csak 2 hónapot kellene finanszírozni. Mivel a fürdővezető nem volt
alkalmazásban 2018.  január  1-től  2018.  március  31-ig  ott  megspóroltuk  a  bért,  ami
fedezi a két főnek a 2 havi bérét. Ha pedig szeptembertől nem lesz már rájuk szükség,
akkor más intézményekhez el tudnak menni dolgozni. 

Z á b  r á  k    Istvánné elnök:  2018.  május  1-től  6  hónap  határozott  időtartamra
foglalkoztatnánk a két főt. 

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. álláshely létesítésére javaslat

93/2018. (IV. 23.) 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  Kalocsa  Róza Közhasznú
Nonprofit  Kft  által  üzemeltett  Borostyán  Camping  és
Strandfürdőn 2 fő karbantartó foglalkoztatásához,  6 havi
határozott időtartamra 2018. május 1-től. 

A foglalkoztatás bérköltségének és járulékainak fedezetét
a betöltetlen álláshelyen keletkező bérmegtakarítás adja. 

Határidő: 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. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA:  Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
Család-  és  Gyermekjóléti  Szolgálata
működésének törvényességi ellenőrzése (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. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Mezőkovácsházi  Humán  Szolgáltató  Központ  Család-  és  Gyermekjóléti
Szolgálata működésének törvényességi ellenőrzése

94/2018. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Mezőkovácsházi  Humán Szolgáltató Központ Család-  és
Gyermekjóléti  Szolgálat  törvényességi  ellenőrzéséről
szóló  beszámolót  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
              Kovalik Angéla intézményvezető HSZK

Z  á  b  r  á  k    Istvánné elnök:  Békés  Megyei  Hunyadi  János  Gimnázium,
Szakgimnázium,  Alapfokú  Művészeti  Iskola  és  Kollégium  intézményvezetői
pályázatával kapcsolatban készült előterjesztés kapcsán kérdezem Havancsák Piroska
bizottsági tagtól, a pályázat beadójától, hogy kívánja-e, hogy zárt ülésen tárgyaljuk az
előterjesztést?

H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Nem kérem a zárt ülés tárgyalását. Nyílt ülést
kérek, viszont a döntésnél kérem a szavazásból való kizárásomat személyes érintettség
miatt. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Rendben. Köszönöm.

Kérem,  aki  egyetért  a  ,, Békés  Megyei  Hunyadi  János  Gimnázium, Szakgimnázium,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményvezetői pályázatával kapcsolatban”
készült előterjesztés napirendre vételével, 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: Előterjesztés napirendre vétele

95/2018. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága ,,
Békés  Megyei  Hunyadi  János  Gimnázium,
Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
intézményvezetői  pályázatával  kapcsolatban” készült
előterjesztést napirendjére vette.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Javaslom, a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium,
Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményvezetői pályázatával
kapcsolatban” készült előterjesztés tárgyalását.

Átadom a szót Havancsák Piroska pályázónak. 

H a v a n c s á k    Piroska pályázó: Köszönöm a szót. Egy kicsit nehéz beszélnem,
hisz  bizottsági  tag  is  vagyok.  Megtisztelő  volt  számomra,  hogy  megírhattam  ezt  a
pályázatot.  Ugyanis  születésem óta  Mezőkovácsházán élek,  azt  a  tudást,  amit  eddig
sikerült összegyűjtenem, egyrészt kaptam a helyi általános iskolától, másrészt kaptam a
helyi gimnáziumtól, valamint azon a tanulmányi úton, amit sikerült 1990 óta a családom
jóvoltából  magamba szívjak.  Ha lett  volna más,  aki beadta volna a pályázatot  belső
körökből a középiskola vezetésére, akkor abban a pillanatban én visszaléptem volna. A
pályázat  zömében  szakmai  dolgokról  szól,  magánjellegű  dolgot,  bemutatkozást  nem
kívántam írni, hiszen ahol közel 10 évig dolgoztam ott ismernek a kollegák. Jó néhány
fejlesztési  javaslatot  is  fogalmaztam  meg  a  pályázatomban.  Külön  adatokat  az
intézménytől  nem  kértem  ki  és  nem  is  kívántam  kikérni.  Viszont  jövőbeli  hiteles
stratégia  kialakításához  nyilván  jelenleg  hatályos  statisztikai  adatok  illetve  szakmai
dokumentumok,  illetve  belső  információk  szükségesek,  amelyek  majd  egy  konkrét
irányvonalat  fognak  tudni  megalapozni.  A jövőbeli  konkrét  fejlesztési  terveket  az
átadást-átvételt követően lehet majd egy felelősségteljes intézményvezetőnek megtenni.
Ehhez  le  kell  zárulni  egy  intézményvezetői  pályáztatási  eljárásnak.  Nagyon  sok
információm van a gimnáziumról. Azt is tudom, hogy a gimnáziumban feladatot ellátó
pedagógusok nagyon sokat dolgoznak a maguk szakterületén. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Lehet-e arról tudni valamit, ha pozitív lesz az elbírálása a
pályázatodnak, hogy mi lesz a Csanád Vezér Általános Iskola vezetésével?

H a v a n c s á k    Piroska pályázó: A jelenlegi két intézményvezető helyettes fogja
vinni.  Nagyon jól  együtt  tudtam velük dolgozni,  és a jövőben is  tudni  fogok velük.
Meghosszabbításra fog kerülni a két helyettesnek a kinevezése. Ketten fogják irányítani
az általános iskolát.  Lesz egy úgynevezett  megbízott,  aki  aláírási  joggal  rendelkezik
kettőjük közül. Ez még a jövő döntése. Az intézményvezetői kinevezésemből még van
két év. Intézményvezetői pályázatot külön nem fognak kiírni.
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Köszönöm.

S z é n á s i    István alpolgármester: Az Iskola Tanácsnak a tagja vagyok. A megbízott
igazgató úr ismertette a félévet illetve a jövőt. A legnagyobb gondot, amit találunk a
gimnáziumban  az  a  gyermeklétszám.  Erre  van-e  valamilyen  elképzelés?  Fontos  ez
Mezőkovácsháza  érdekében  is,  mert  középiskola  nélkül  egy  város  nem  lehet.  A
középiskolának nem csak Mezőkovácsházát kell ellátni úgymond, hanem a környékbeli
településeket is. 

H  a  v  a  n  c  s  á  k     Piroska pályázó:  Számítottam  erre  a  kérdésre.  Magát  az
intézményvezetői pályázatot csak a diáklétszám megoldására nem lehet felépíteni. Egy
szakmai anyagot kellett összeállítani. Maga a diáklétszám egyrészt adódik az alacsony
születések  számából.  Duma  Zsolt  bizottsági  tagunk  nagyon  jól  tudja,  hogy  a  két
intézmény  között  volt  egyfajta  feszültség.  Elindult  a  kis  gimnázium  az  általános
iskolából  diákokat  vittek  át.  Hiába  nincs  kis  gimnázium,  továbbra  is  fenn  áll  ez  a
feszültség. Pontosan abból adódóan, hogy voltak ilyen és olyan vélemények. Vannak
azonban nagyon szép eredményei a gimnáziumnak. Más az, ha egy külsős próbálja ezt a
helyzetet megoldani. Viszont én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ismerem
az általános iskolát és tudom azt, hogy mi nagyon sokat dolgoztunk ebben a tanévben is
azon, hogy az a 10 gyermek első helyre adja be a jelentkezési lapját a gimnáziumba. Azt
gondolom, hogy ezt  a  folyamatot  nekünk nem elég  szeptemberben vagy októberben
elkezdeni  a  beiskolázás  kapcsán,  hanem  már  el  kell  kezdeni  májusban,  júniusban.
Tudok olyan környező települési iskolát, ahonnan nem jelentkeznek, vagy esetleg csak
1-2 fő.  Azt gondolom, hogy egy más stratégiával  más oldalról  való megközelítéssel
hatékonynak kell, hogy legyen ez a dolog. Az általános iskola könnyebb helyzetben van,
mert  jönnek  az  óvodából  a  gyermekek.  Az  általános  iskolában  14  fő  a  minimum
létszám, a középiskolában pedig 26 fő, mellyel indulhat egy osztály. Törekszünk a jóra.

V a r g a    Gusztáv polgármester: A köznevelési intézményeink közül a legnehezebb
helyzetben  talán  a  gimnázium  van,  pontosan  azért,  mert  a  gyermeklétszám  nagyon
kevés.  Bíztam  benne,  hogy  Magyar  István  megbízott  igazgató  beadja  a  pályázatát.
Megdöbbentett Bánki András Tankerületi Igazgató tájékoztatója januárban, hogy nem
lesz belső pályázó a gimnázium vezetésére. Most, amikor ilyen nehéz helyzetben van a
gimnázium  elengedhetetlen,  hogy  kinevezett  vezető  irányításával  próbálják  ezt  a
problémát megoldani. Nekem az ismeretségi körömben Piroska volt az, akit el tudnák
képzelni erre a posztra. A végső megoldás egy egységes iskola lehetne. Ha egységes
intézmény  lennénk,  akkor  a  Mezőkovácsházi  7-8.  osztályosok  akár  naponta
megismerhetnék azokat a tanárokat, akik ott dolgoznak. Így nagy valószínűséggel több
gyermek jelentkezne. Jelenleg 18 Mezőkovácsházi gyermek jár a gimnáziumba. Arra
törekszünk, hogy mindenféle ellátás meglegyen a településünkön. Van egy csodálatos
épületünk,  melyre  950  millió  Ft-ot  költött  a  Kormány.  Idén  pedig  270  millió  Ft-ot
költenek a kollégium és az iskola felújítására.  Már a fizikai  feltételeket is kár lenne
kihagyni.  Piroska  több  jó  elképzelést  is  fogalmazott  meg  a  pályázatában.  A
gimnáziumnak papírja van arról, hogy nagyon sok példamutató gyakorlata van. Elég itt
a  művészeti  iskolára  utalni,  itt  tudom megemlíteni  a  Duma Színháznak  az országos
valamint a megyei sikerét. Viszont talált olyan elemeket, melyek fejlesztésre szorulnak.
Ilyen  az  egészség  nevelés  illetve  a  prevenció.  Ilyen  lenne  a  nyári  táboroztatási  is,
melynek elemei jelen vannak, de az általános iskolában ez a tevékenység erősebb. Van
lehetőség  a  diákoknak  a  közösségi  munkában  részt  venni.  Az informatikai  tudás  és
eszközpark,  ami  a  gimnáziumban  van,  az  a  város  egész  javára  hasznosulhatna.  A



20

gimnáziumban  önálló  iskolai  könyvtár  van.  Az  általános  iskolának  pedig  a  városi
könyvtár szolgáltat. Elképzelhető, ha közös intézmény lenne, akkor a másik könyvtár
ezt a fajta tapasztalatát nyújtani tudná. Lát még fejlesztendő lehetőséget a kollégium
esetében is.  Új  innovatív  programokat  telepítene,  ez  lenne  az  informatika  illetve  az
idegen nyelv. Pozitívum a Kodolányi Főiskolával való együttműködés is. Számítanak a
gimnáziummal való együttműködésére. Ösztöndíj rendszer kiírásában már korábban is
gondolkoztunk, de fogom a testületnek illetve a kistérségi társulásnak is javasolni, hogy
minden  településnél  köthetnénk  ösztöndíjat.  Az  utolsó  az  innovációs  fejlesztés.  Azt
javaslom, hogy támogassuk Piroska pályázatát. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Az általános iskolában is van több olyan pedagógus, aki
egyetemet végzett.

H a v a n c s á k     Piroska pályázó: Az általános iskolában két fő van, aki egyetemet
végzett. Gál Margó illetve én. A gimnáziumból tudnak átjönni az általános iskolába. 

K á  l  m á  n      András biz.  tag:  A szakmai  múlt,  amit  végig  jártál  az  teljesen
becsülendő. A fejlesztéseknél maximálisan számíthatsz ránk. 

H a v a n c s á k    Piroska pályázó: Mindig nagy megtiszteltetés, amikor az ember
munkájára számítanak. Mindig olyan feladatokat kapok, melyeket szívesen végzek.
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Köszönöm.

H  a  v  a  n  c  s  á  k     Piroska pályázó:  Személyes  érintettségem  miatt  kérem  a
szavazásból való kizárásomat. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Rendben.

Kérem, aki egyetért Havancsák Piroska szavazásból való kizárásával, 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: Havancsák  Piroska  bizottsági  tag  szavazásból  való  kizárása  személyes
érintettség miatt

96/2018. (IV. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
Havancsák Piroska bizottsági tagot személyes érintettség
miatt a szavazásból kizárja. 

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

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (Havancsák  Piroska  bizottsági  tag
személyes érintettség miatt szavazásból kizárva)
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Tárgya: A  Békés  Megyei  Hunyadi  János  Gimnázium,  Szakgimnázium,  Alapfokú
Művészeti  Iskola  és  Kollégium  intézményvezetői  állásának  betöltésére
Havancsák Piroska pályázatának támogatására javaslat 

97/2018. (IV. 23.) 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  Emberi  Erőforrások  Minisztere  Békéscsabai
Tankerületi Központ által a Békés Megyei Hunyadi János
Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola
és  Kollégium  intézményvezetői  állása  betöltésére  kiírt
pályázatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
tv. alapján véleményezte. 
Az  önkormányzatnak  az  intézményvezetői  pályázattal
kapcsolatos  véleménye  kialakításához  minden  szükséges
információ rendelkezésére állt. 
A véleménye kialakítására 30 nap biztosítva volt.

A Képviselő-testület  támogatja  Havancsák  Piroska  5800
Mezőkovácsháza Bem u. 1/a. sz. alatti lakos pályázatát és
javasolja  a  Békés  Megyei  Hunyadi  János  Gimnázium,
Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
intézményvezetői állásának betöltésére. 

Határidő: az Előkészítő Bizottság értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv  polgármester” 

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

Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy az EFI tájékoztatójával kapcsolatosan
van-e valakinek észrevétele?

K á l m á n    András biz. tag: Olvastam a megküldött anyagot. Nagyon kevésnek
tartom a dohányzás illetve a túlzott alkoholfogyasztással kapcsolatos prevencióknak a
számát. Összesen két-két alkalom van betervezve.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Azért, mert nem mennek el a tájékoztatókra. 

K á l m á n    András biz. tag: Volt egy jól működő Kábítószer Egyeztető Fórum. Ezt
kellene valamilyen szinten újraéleszteni. Éves szinten drogfogyasztással kapcsolatban 5
alkalom van betervezve. Nagyon alacsony számnak tartom ezeket a prevenciókat.
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Nem indíthatnak előadásokat, ahol 10 főnél kevesebben
vannak. Az említett prevenciókon pedig ennél kevesebb ember jelenik meg. Ez akkor
működne, ha az iskolákat is bevonnánk, akár osztályfőnöki óra keretében. 

H a v a n c  s  á k    Piroska biz.  tag:  A köznevelési  intézményekben az alkohol,
dohányzás, a drog illetve az internet káros hatásairól a prevenciós foglalkozások úgy
kellenek, mint egy falat kenyér. 

D u m a    Zsolt biz. tag: A gimnázium részéről ebben az évben is történt az EFI felé
megkeresés,  mégpedig  kértünk  szakmai  előadást.  Egy  alkalomra  három  előadást
szoktunk betervezni és mind a három előadás háromszor is lemegy. A gimnazisták 80%-
a jelen van általában ezeken az előadásokon. Ez akár rendszeres, éves dolog is lehetne. 

V a r g a    Gusztáv polgármester: A Kábítószer Egyeztető Fórum azért nem működött
korábban,  mert  a  vezetője  egyben az EFI-nek a  munkatársa volt,  aki  elment  szülni.
Majorné Balla Ildikó főtanácsos elvállalta, hogy ő lesz a KEF-nek a titkára. Andrással
beszéltük,  hogy talán egy pályázatot  kellene készíteni,  mellyel  egy neves előadót  el
tudnánk hívni. 

Folyik  az  EFOP-1.5.3-as  projekt,  melynek  keretében  Mezőkovácsházán  is  négy
mentornak  a  feladata,  hogy  fejenként  41  személyt  bevonjon  olyan  foglalkozásokra,
amelyek az ő egészségüket szolgálják. Az EFI-t tájékoztatni fogom erről. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a
bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, az ülést 14 óra 10 perckor bezárom.

K.m.f

Zábrák Istvánné                             Kálmán András
         elnök                    jkv. hitelesítő 
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