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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. május 22-én 13 órai kezdettel 

tartott soros, nyílt ülésén.  

 

 

Az ülés helye:             Városháza 

 földszinti tanácskozóterme  

 

 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 

 Szűcs Judit 

                          Duma Zsolt  

 Havancsák Piroska  bizottsági tagok   

 

 

Távolmaradását bejelentette: 

                           Kálmán András                  bizottsági tag 

 

 

Jelen volt még:  Varga Gusztáv polgármester 

                           Csepreghy Elemér alpolgármester 

     Szénási István alpolgármester 

                           Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

     Szabóné Faragó Julianna aljegyző     

     Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője 

                           Albertus László Könyvtár igazgató       

     Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez. 

     Kovács Péter Polgárőrség elnöke 

     Lipták József Városőrség elnöke                  

                                                       

                               

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

Szociális Bizottság megjelent tagjait, Varga Gusztáv polgármester urat, Csepreghy 

Elemér Szénási István alpolgármester urakat, Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt, 

Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, valamint a meghívott vendégeket.  

 

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Kálmán 

András bizottsági tag távolmaradását bejelentette. Duma Zsolt bizottsági tag 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   

 

104/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2018. május 22-i soros ülésének napirendjeit az alábbiak 

szerint fogadja el:  

 

1./ Rendőrkapitányság beszámolója, a polgárőrség és a 

városgondnokság tájékoztatója (Kt. 2. sz. 

előterjesztése)  

 Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

2./ Óvodában 2018/2019-es nevelési évben indítható 

csoportok számának meghatározása (Kt. 5. sz. 

előterjesztése) 

      Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

3./ Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Család- 

és Gyermekjóléti Központnál megüresedett álláshely 

betöltése iránti kérelem (Kt. 9. sz. előterjesztése) 

                          Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos 

 

4./ Civil- és sport célú civil szervezetek, valamint az 

egyházak támogatási kérelmeinek elbírálásáról (Kt. 

10. sz. előterjesztése) 

       Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó 

 

5./  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (Kt. 

11. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

6./ Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. alapító 

okiratának módosítása (Kt. 13. sz. előterjesztése) 

       Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos 
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7./    Közművelődési intézményrendszer átszervezése (Kt. 

16. sz. előterjesztése) 

       Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető, Szabóné Faragó Julianna aljegyző, 

Novákné Vágási Gizella főtanácsos 

 

8./   Mezőkovácsházi Városi Könyvtár kérelme (Kt. 17. sz. 

előterjesztése) 

       Előterjesztő: Zatykó Attila költségvetési irodavezető-

helyettes 

 

9./ Kiemelt rendezvények programterve (Biz. 1. sz. 

előterjesztése) 

         Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Rendőrkapitányság beszámolója, a polgárőrség és a 

városgondnokság tájékoztatója (Kt. 2. sz. 

előterjesztése) 

 

 

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

véleménye?  

 

V a r g a     Gusztáv polgármester: Nagy Lajos rendőrkapitány úr tájékoztatott arról, 

hogy a rendőrség kérni fogja, beszámolójuknak a napirendről való levételét. A soron 

következő júniusi ülésen tárgyalnánk, így a dandártábornok úr is jelen tud lenni. 

 

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

 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy az 1. napirendben belül a Rendőrség beszámolóját 

vegyük le napirendről, 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: Rendőrség beszámolójának napirendről való levételére javaslat 

 

105/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Rendőrkapitányság 2017. évi közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámolóját leveszi napirendjéről, 

azzal, hogy a júniusi soros ülése napirendjén tárgyalja.  
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

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: Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület Közhasznú Szervezet 2017. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatójának elfogadására javaslat 

 

106/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni:  

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület Közhasznú 

Szervezet 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját 

megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a 

lakosság érdekében kifejtett munkájáért. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 3. 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: Mezőkovácsházi Városgondnokság és Városőrség Egyesület 2017. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatójának elfogadására javaslat 
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107/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni:  

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsházi Városgondnokság és 

Városőrség Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatóját megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az 

Egyesületnek a lakosság érdekében kifejtett munkájáért. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Óvodában 2018/2019-es nevelési évben indítható 

csoportok számának meghatározása (Kt. 5. sz. 

előterjesztése) 

 

 

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

 

S z e d l a c s e k n é    Farsang Margit intézményvezető: A 2018. évi költségvetés 

tárgyalásakor került szóba, hogy májusban a beíratások eredményétől függően a 

Képviselő-testület meghatározza az óvodában 2018/2019. nevelési évben indítandó 

csoportoknak a létszámát. Kérelmemet eljuttattam polgármester úrhoz, hiszen 

megtörténtek a beíratások. Május 3-án egy háromoldalú egyeztetésre került sor, ahol a 

polgármester úr, a jegyző asszony valamint Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető volt jelen. Sok minden szóba került. A megbeszélésből azt véltem, hogy 

teljes kérelmem jóváhagyása megtörtént. A múlthéten kiküldésre kerültek a beíratásról 

szóló felvételi határozatok, hiszen azt gondoltam, hogy az óvodai csoportlétszám 

túllépéshez is hozzájárul a fenntartó. Meglepődve tapasztaltam, hogy a határozati 

javaslatban nem szerepel a fenntartói jóváhagyás. Szeretném, ha a bizottság illetve a 

Képviselő-testület kiegészítené ezt a határozati javaslatot. Kérem, hogy engedélyezzék a 

4. sz. feladat-ellátási helyen a 27 fővel való csoportlétszám elindítását. A 

megbeszélésünk után a következő hétfőn polgármester úr kérésének eleget téve 

tájékoztattuk illetve megbeszéltük a szülőkkel, hogy ki az, aki szívesen áthozná 

gyermekét, óvodát váltana. A jelenlévő szülők közül senki nem szeretné a jelenlegi 

óvodájából áthozni a gyermeket illetve másik óvodába átíratni. Közben még két szülő 

jelezte, ha hitelfelvételük sikerrel jár, akkor elköltöznek Mezőkovácsházáról. Ennek 

tekintetében azt gondolom, hogy jól döntöttem. Minden következményét vállalom, hogy 
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ezek a felvételi határozatok kiküldésre kerültek. Nekem a működéshez szükségem van a 

fenntartó engedélyére, vagyis, hogy a 27 fővel el tudjam indítani a csoportot. 

 

S z ű c s     Judit biz. tag: Ez a helyzet már várható volt. Sajnálom az intézményvezetőt, 

hogy ilyen helyzetbe került. Viszont én sem hoztam volna más döntést csak azt, amit az 

intézményvezető hozott. Ugyanis a városunkban egy felvételi körzet működik. Azt 

javaslom a bizottságnak valamint a testületnek, hogy ezt az engedélyt adjuk meg az 

intézményvezetőnek, mert ebben a helyzetben nem tud tenni többet, mint, hogy a 

kollegákkal beszéljen, és tudomásom van arról, hogy szülői értekezletet is tartottak ez 

ügyben. Örülök annak, hogy polgármester úr átérezte ennek a helyzetnek a felelősségét, 

súlyát és megpróbált ő is segíteni abban, hogy ez a helyzet ne alakuljon ki. A 3. sz. 

óvoda bezárásra kerül és a 2. sz. óvodába fog kerülni az összes gyermek, annak a 

településrésznek a gyermekei (Sármezey, Puskin utca) feltételezzük azt, hogy a 

pedagógust választva velünk jönnek a 2. sz. óvodába, de mi van akkor, ha nem! Előre 

kellene gondolkodni. Esetleg mérjük fel annak a lehetőségét, hogy visszaállítsuk a 

felvételi körzeteket. Meglehetne vizsgálni mind a három óvodának a felvételi 

férőhelyeit.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén már 

elmondtam, hogy abban az esetben, ha meghozzuk a körzethatárokat a 

Reformátuskovácsházi óvoda 45 fős lesz. A 27 fő gyermek szülei tényleg ragaszkodnak 

a kinti óvodához. Mindenképpen javaslom, hogy fogadjuk el az intézményvezetőnek a 

döntését határozati javaslattal. 

 

H a v a n c s á k     Piroska biz. tag: Egyetértek az előzőekben elmondottakkal. 

Intézményvezetőként csak arra hívom fel a figyelmet, hogy a köznevelési törvény 

egyértelműen meghatározza az adott intézménytípusokban a csoportlétszámok 

minimum felső határát. Intézményvezetőként nem engedhetem meg magamnak azt, 

hogy a fenntartó írásbeli döntése előtt akár értesítést küldjek ki vagy akár döntsek, vagy 

tájékoztassam a szülőt. Nekünk vezetőknek meg kell várni a fenntartónak a döntését, 

ahhoz, hogy jogszabály szerint járjunk el.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ez esetben ezt már akkor egy hónappal ezelőtt kellett 

volna tárgyalni a bizottságnak. 

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Az intézményvezető asszony azzal keresett meg, 

hogy volt ez a döntés a költségvetés tárgyalásakor, hogy ekkor döntünk az óvodai 

létszámokról. Leültünk tárgyalni ez ügyben, megértettük a javaslatot, hogy több 

gyermek van. Az volt a javaslatunk, hogy maradjon meg a 9 délelőtti és a 7 délutáni 

csoport. A másik kérése pedig az intézményvezetőnek, hogy Reformátuskovácsházán 

elképzelhető, hogy átlépi a maximális létszámot, de már ott sem értettünk egyet. Tehát 

megkértük az intézményvezető asszonyt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, 

hogy ott se kelljen átlépni a maximális létszámot. Ez, hogy a maximális létszámot 

átlépjük, ennek objektív feltételei kellene, hogy legyenek. Az, hogy az egész város egy 

körzet nagyobb mozgásteret ad az intézményvezető asszonynak, mint ha újra 

visszaállítanánk bizonyos körzethatárokat. Ha egy jogalkotó azt mondja, hogy a 25 fő 

még egy olyan létszám, mellyel el lehet boldogulni, akkor az egy megalapozott szám. Itt 

pedig 29 lesz a számított létszám. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadta az 

intézményvezető érveit. Ha a testület többsége is ezt mondja, akkor ezt kell tenni. Ez a 

könnyebbik megoldás volt, amit az intézményvezető asszony választott. Kérem, hogy a 
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jövőben minden intézményvezető a jogszabályoknak megfelelő döntés előkészítésével 

jöjjön ide a Képviselő-testület elé.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Úgy gondolom, hogy az intézményvezető mindent 

megtett, még külön szülői értekezletet is hívott össze, hogy beszéljen a szülőkkel. Az 

utóbbi két év alatt a környezetembe 5 ház kelt el Reformátuskovácsházán, és mind az 5 

házba olyan fiatalok költöztek, akiknek gyermekük van, vagy ezután lesz. Nem arra kell 

törekedni, hogy erőszakoskodjunk a szülőkkel, hogy márpedig hozza be a gyermekét a 

benti óvodába, hanem akkor fordítani kell a csoportokon.  

 

S z e d l a c s e k n é    Farsang Margit intézményvezető: Elfogadom képviselő 

asszony és polgármester úrnak a felvetését. Vétettem, hibáztam ezzel tisztában vagyok, 

minden következményét vállalom. Azt gondolom, hogy jóhiszeműen jártam el és nem 

készakarva történt ez. 

 

S z ű c s      Judit biz. tag: Mindkettőjüknek köszönöm azt a hozzáállást, amit 

tanúsítottak. Fenntartom azt a javaslatomat, hogy vizsgáljuk felül az óvodákban a 

férőhelyeket felkészülve a jövőre.  

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Természetesen senki nem gondolta, hogy az 

intézményvezető asszony szándékosan szabályt akar szegni. Szűcs Judit képviselő 

asszony javaslatát nem tartom rossznak. A bizottság a saját munkatervébe felvehetné, 

hogy vizsgálja meg az óvodai csoportlétszámoknak a helyzetét, illetve az óvodai körzet 

meghatározás hogyan lenne megfelelő. Azt sem mi döntöttük el a 

Reformátuskovácsházi óvodával kapcsolatosan, hogy egy csoport legyen. Nem tudom, 

hogy a 4. sz. óvoda felújítása mire van tervezve.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A szülő igényeket mindenképpen figyelembe venném, 

mert van rá lehetőség. A Reformátuskovácsházi óvodának nagyon jók az adottságai, 

nagy tornaszobával rendelkezik, külön bejáratú öltöző, konyha stb.  

 

D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Nem hiszem, hogy ez az előterjesztés arról szólt 

volna, hogy az intézményvezető rosszul dolgozik. Akik mi itt ülünk, jogszabályok 

alapján írjuk az előterjesztéseket, ez a feladatunk. Ami született javaslat ez már túlmegy 

egy intézményvezető kompetenciáján, a fenntartónak a döntését igényli. Nem szerettem 

volna megbántani az intézményvezető asszonyt, nem erről szól az előterjesztés.  

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Az igényeket mindenképpen figyelembe kell venni. A 

Reformátuskovácsházi szülők nem neveznek meg más óvodát, csak egyetlen egy 

óvodába szeretnének menni. Viszont az összes többi óvodánál működik, hogy még 

egyet megjelölnek, ha netán az első helyen álló óvoda esetében már nincs férőhely.  

 

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: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében a 2018-2019-es nevelési évben indítható 

óvodai csoportokra javaslat 
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108/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni:  

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsődében a 2018-2019-es nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számát 9 délelőtti és 7 délutáni 

csoportban határozza meg. 

A döntés Alapító Okirat módosítást nem igényel. 

 

Határidő: az intézmény értesítésére azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

              Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a 2018/2019-es évben 

20%-al átléphető legyen az óvodai csoportlétszám, 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: Óvodai csoportlétszám maximális átlépésére javaslat (IV. sz. óvodában) 
 

109/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete engedélyezi a Mezőkovácsházi Négy Évszak 

Óvoda és Bölcsőde IV. sz. feladat-ellátási helyén a 2018-

2019-es nevelési évben 1 óvodai csoport maximális 

csoportlétszám átlépését.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

              Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető” 
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ha decemberben újra meghatározunk egy jutalmazási 

keretet, akkor a két Reformátuskovácsházi óvónőt ki lehetne emelni a plusz 

munkájukért. 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 

Család- és Gyermekjóléti Központnál 

megüresedett álláshely betöltése iránti kérelem 

(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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Humán Szolgáltató Központban 1 fő megüresedett álláshely betöltésére 

javaslat 

 

110/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni:  

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató 

Központban 1 fő megüresedett álláshely határozatlan idejű 

betöltéséhez 2018. június 20. napjától. 

 

Határidő: értesítése azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

              Kovalik Angéla intézményvezető HSZK” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Civil- és sport célú civil szervezetek, valamint 

egyházak támogatási kérelmeinek elbírálásáról 

(Kt. 10. 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: Egy harmadik határozati javaslatot szeretnék 

megfogalmazni. Mivel az előterjesztésben le van írva, hogy a Városgondnokság 

Egyesület nem részesülhet támogatásban a rendeletünk szerint, tehát határozatba kell 

foglalni, hogy a kérelem elutasításra kerül a 26/2011. (XI.30.) sz. önkormányzati 

rendelet 2.§ (4) bekezdése értelmében.  

 

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: Egyházak támogatására javaslat 

 

111/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni:  

 

„  Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Egyházak támogatására 300.000,-Ft 

átcsoportosításáról dönt, a Civil szervezetek támogatására 

elkülönített 800.000,-Ft támogatási összeg terhére. 

 

                    Határidő: azonnal 

                                               Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

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: Civil szervezetek támogatására javaslat 
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112/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni:  

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Civil- és sportszervezetek támogatására kiírt és 

a 2007. évi CLXXXI. törvényben előírt feltételeknek 

megfelelő pályázatokat elbírálta és a 2018. évi 

költségvetési rendeletében e célra biztosított keretből az 

alábbi civil-, és sporttevékenységet folytató szervezeteket, 

valamint egyházat támogatja:  

 

1.) Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület (székhely: 

Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63.) 50.000,-Ft, 

kirándulásszervezés költségeire. 

2.) Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területi Szervezete 

(székhely: Békéscsaba, Bajza u.15.) 150.000,-Ft, véradás 

szervezés, elsősegélynyújtás népszerűsítése. 

3.) Mezőkovácsházi Mozgáskorlátozottak Helyi 

Szervezete (székhely: Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.) 

100.000,-Ft, rendezvény- és kirándulásszervezés. 

4.) OVIMEZŐ Alapítvány (székhely: Mezőkovácsháza, 

Ifjúsági ltp.1. 50.000,-Ft, az alapítvány 20. jubileumi 

rendezvényének lebonyolítására. 

5.) Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő Klub (székhely: 

Mezőkovácsháza, Árpád u. 136.) 150.000,-Ft, sport és 

egészségmegőrző programok szervezése. 

 

6.) Mezőkovácsházi Református Egyházközség (székhely: 

Mezőkovácsháza, Táncsics u. 43.) 150.000,-Ft a 

gyülekezet történelmében fontos szerepet játszó 

személyek rossz állapotban lévő sírjainak felújítása, 

karbantartása. 

7.)  Kisboldogasszony Plébánia (székhely: 

Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 50.) 150.000,-Ft, 

eszközbeszerzés. 

 

A támogatások folyósításának határideje: 2018. június 30. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási 

megállapodások aláírására. 

 

                    Határidő: kérelmezők értesítésére azonnal, a támogatási 

megállapodások aláírására: június 15. 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Megkérem aljegyző asszonyt, hogy ismertesse a 3. sz. 

határozati javaslatot. 

 

S z a b ó n é      Faragó Julianna aljegyző: ,, Városgondnokság és Városőrség 

Egyesület támogatási kérelmét a 26/2011. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet 2. § (4) 

bekezdése értelmében elutasítja”. 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: 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: Városgondnokság és Városőrség Egyesület támogatási kérelmének 

elutasítására javaslat 

 

113/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Városgondnokság és Városőrség Egyesület támogatási 

kérelmét a 26/2011. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet 2. 

§ (4) bekezdése értelmében elutasítja. 

 

Határidő: értesítésre azonnal  

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Duma Zsolt bizottsági tag megérkezett az ülésre. Jelen van 4 fő bizottsági tag. 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

(Kt. 11. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

S z ű c s     Judit biz. tag: Szeretném megindokolni, hogy miért nem tudom támogatni 

ezt a javaslatot. Tételesen azért, mert mikor külsős tagként Duma Zsolt bekerült a 

bizottságunkba, akkor többen javasoltunk egy olyan személyt, akinek több évtizedes 

tapasztalata van az önkormányzati munkában. Úgy gondolom, hogy a ciklusunknak a 

végén már inkább olyan személyeket kellene bevonni ebbe a munkába, akik ezt a 

munkát gördülékenyen, zökkenőmentesen tudják előrevinni. Akkor polgármester úr azt 

ígérte, hogy most tekintsünk el ettől a személytől, majd elképzelhető, hogy lesz alkalom 

arra és nem fogja elfelejteni. Nekem nincs Schultz Gábor személye ellen kifogásom. Az 

ígéretet szerettem volna, ha polgármester úr szem előtt tartja. A szavazásnál pedig 

tartózkodni fogok. Elfogadom polgármester úrnak a véleményét és álláspontját.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Most polgármester úrral értek egyet. Azért szeretném, 

hogy Schultz Gábor lássa, hogy mikor itt ülünk, nem politikáról van szó, hanem a 

városról.  

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Gyakran használják néhányan a politizálást vagy a 

politikát szitokszóként, holott nem kellene, hogy ez legyen. Igen is, te politizálsz, mert a 

Képviselő-testület Mezőkovácsháza legfelsőbb politikai szerve, te ennek egyik tagja 

vagy. Bennünket is a lakosság választott meg, azért vagyunk itt. Ezért gondoltam, hogy 

az országgyűlési választás után nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy nagyon sok 

Mezőkovácsházi ember a Jobbikot választotta. Gábor elfogadta, akikkel egyeztettem 

nem kifogásolták a javaslatomat. Egy kicsit a felelősséget is rájuk tesszük azzal, ha itt 

lesznek, mert látják, hogy milyen munka folyik is itt. Azt gondolom, hogy az az úr, 

akiről korábban beszéltünk éppen elég aktívan jelen van a város közéletében, 

tevékenykedik, a tapasztalatára számítunk a továbbiakban is.  

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Szeretném javasolni, hogy a Schultz Gábor személyéről külön 

szavazzunk, mert a másik két személyt támogatom.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért Schultz Gábor külsős bizottsági 

tagságával, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem szavazattal, 1 

tartózkodással – a javaslatot nem fogadta el. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet módosításával, azzal, hogy 

az előző szavazás értelmében Schultz Gábor külsős bizottsági tagságát nem támogatja, 

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: SZMSZ módosítására javaslat 
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114/2018. (V. 22.) 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 alábbiak 

szerint javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek: 

 

Schultz Gábor külsős bizottsági tagságát a bizottság nem 

támogatja. 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kalocsa Róza Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosítása (Kt. 13. 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Kalocsa Róza Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására javaslat 

 

115/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni:  

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete, mint alapító a Kalocsa Róza Nonprofit 

Közhasznú Kft. Alapító Okiratának VI. 1./ pontjában a 

társaság ügyvezetőjének lakcímét az alábbiak szerint 

módosítja: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 54. B 

lph.1 a. 

 

Határidő: Cégbírósághoz történő továbbításra: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
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Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Közművelődési intézményrendszer átszervezése 

(Kt. 16. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Szeretném jegyző asszonytól megkérdezni, hogy lehetséges-e, 

hogy a Képviselő-testületi ülésre az előterjesztés mellékletét képezze a levelem, amit 

minden képviselő társamnak eljuttattam. Nem vagyok pénzügyi szakember, de ebben az 

előterjesztésben leginkább pénzügyi és jogi érveket találtam. Az én levelem tartalmaz 

némi szakmai indokot is és azt a kérésemet is, hogy szerettem volna egy olyan szakmai 

orgánumot, aki ezt az átszervezést szakmailag is megvizsgálja. Azt gondolom, hogy 

nem minden a pénzről szól. Nem tudom, hogy milyen lehetősége van egy képviselőnek. 

Nem értem, ha két intézmény átszervezéséről beszélünk, akkor miért csak a Kalocsa 

Róza Kft. költségvetése szerepel az előterjesztés mellékleteként. A Könyvtár Cselekvési 

Terve, a dolgai miért nem szerepelnek az előterjesztésben. Most tisztán látszik, hogy 

mennyire el van térítve a Kft. ügyvezetőjének a bére a közalkalmazotti 

intézményvezetői bérhez képest. Az is látszik, hogy mennyivel többet adunk a Kalocsa 

Róza Kft-nek évek óta. Ezt a kérdést még jobban körbejártam volna szakmailag. 

Tisztelettel kérem, hogy az anyag mellékletét képezze az én érveim.  

 

S z a b ó n é      Faragó Julianna aljegyző: Ha elkerül hozzánk a képviselő asszony 

levele, akkor semmi akadálya nincs annak, hogy kiosztásra kerüljön a testületi ülésen. A 

2012-es előterjesztéshez képest komoly jogszabályi változások történtek. Akkoriban 

lehetőség volt a Munka Törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény közti átjárásra. A 

munkatörvénykönyve már erre nem teremt lehetőséget. Tehát ott fel kell mondani a 

dolgozóknak, végkielégítést kell fizetni és úgy lehet új munkaviszonyt létesíteni 

közalkalmazottként. 2018. januári jogszabályváltozás következménye, hogy 5.000 fő 

lakosság felett közművelődési intézményt kell, hogy fenntartson az önkormányzat. Ez 

az intézmény fenntartható önálló intézményként, vagy integrált intézményként. Az a 

variáció, ami 2012-ben is szerepelt az előterjesztésben, miszerint a könyvtárnak a 

feladatait bővítjük közművelődéssel, ez nem megoldás. Úgy gondolom, hogy Ivett ezért 

csatolta csak a Kalocsa Róza Kft-nek az Üzleti tervét, mert a Könyvtár már adott volt. 

Az integrált intézménynek egy költségvetése lenne, de mégis azon belül meg lenne 

osztva, hogy mi az, amit könyvtárra és mi az, amit közművelődési feladatokra lehet 

költeni. Ebben az esetben is kellene a közművelődési intézményegységnek is külön 

vezető, tekintve, hogy a könyvtárunknak a vezetője olyan képesítéssel nem rendelkezik, 

ami a közművelődési intézmény vezetésére is megfelelő lenne. A jogszabályban is 

szerepel, hogy a közművelődési intézménynek a nevében szerepelni kell, hogy 

Művelődési Ház, vagy Központ. Ami azt jelenti, hogy integrált intézmény esetén 

változna az intézmény neve. Ezt viszont a Minisztérium osztályvezetőjével folytatott 

beszélgetés után derült ki számomra. Szóban azt mondta, hogy veszélybe kerülne, a 

Minősített Könyvtári Cím, mert az az intézmény nem az az intézmény lenne. A hölgy a 

minisztériumban azt mondta nekem, hogy vigyázzanak nagyon erre a Minősített 

Könyvtári Címre, mert a Mezőkovácsházi Könyvtár egy elismert és szakmailag nagyon 

jó hírnevű intézmény országos szinten is.  
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D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Ezt az előterjesztést aljegyző asszony nagyon jól 

körbejárta. Annyit kérnék, ha valamilyen indítvány van előterjesztésre, akkor a 

titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu címre is küldjék meg. Ha nem hozzák be nekünk 

az indítványt, akkor nem kerül el hozzánk.  

 

C s e p r e g h y   Elemér alpolgármester: Nem tudom, hogy Judit a választ el e küldte 

nyilván arra, ahonnan kapta az anyagot. Ha válaszként ezt ugyanúgy visszaküldte, akkor 

nem mentség. Ha én az önkormányzattól kapok egy e-mailt, és arra válaszként elküldök 

egy választ, akkor nekem ne mondjátok azt, hogy miért nem ide és oda küldtétek. Én 

ma reggel kaptam meg a Képviselő-testületi anyagomat, Szűcs Judit bizottsági tag 

betette a postaládámba. Mert Bagyinszki Attila sofőr csak a kezembe adhatja, de nem 

nagyon vagyok megtalálható. Egy kicsit problémás a történet. Ez már negyedik testületi 

ülés óta megy így. Beszéltünk erről az előterjesztésről polgármester úrral már korábban. 

Egy 2012-es előterjesztésre ne teljesen hivatkozzunk. A szakmai dolgokat hiányolom, 

ami alátámasztaná a dolgokat. Egy kicsit korábban kellett volna ez ügyben gondolkozni. 

Nem tudom, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hogyan foglalt állást ez 

ügyben.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Nem fogadta el a bizottság.  

 

S z ű c s      Judit biz. tag: Ahogy most aljegyző asszony ismertette az előterjesztést, 

sokkal jobban érthető, mint az, ami pénzügyileg megfogalmazott. Az, hogy a Minősített 

Szakmai Könyvtár Cím az elveszhet, de nincs leírva, hogy elveszik. Senki nem szeretné 

azt, hogy ezt a címet a Könyvtár elveszítse. Amíg feltételes módban beszélünk, addig 

ezt ne vegyük kész ténynek. Igen jó lenne, ha a Kalocsa Róza Kft-ről is ilyen 

elismerően beszélnének országszerte. Ez az egyik szakmai indok, hogy legyen 

Mezőkovácsházának egy olyan közművelődési intézménye, egy integrált intézménye, 

ami országosan elismert szakmai berkekben. A levelet jegyző asszony polgármester úr 

kérésére készítettem. Polgármester úr e-mail címéről kaptam, erre a címre válaszoltam. 

Feltételezve azt, hogy erről egy komolyabb vita fog kialakulni küldtem el az összes 

képviselő társamnak, hogy tisztában legyenek vele. Valóban hibáztam azzal, hogy én 

feltételeztem, hogy a levelem szélesebb körben ismert lesz. Most kellemetlen 

helyzetben érzem magam, mert jegyző és aljegyző asszonnyal ezt nem osztottam meg. 

Véleményem szerint a levelemnek az előterjesztés melléklete kellett volna, hogy 

legyen.  

 

H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Azt gondolom, hogy szakmai tekintetben sokkal 

mélyebben körül kell járni magát a témát. Azért is gondolom ezt, mert egy 

intézménynek nagyon nagy munkába kerül bizonyos szakmai elismeréseknek a 

kidolgozása, fenntartása és elnyerése. Intézményvezetőként én magam is tudom. Azt 

javaslom, hogy minden tekintetben, legfőképpen szakmai tekintetben jogszabályoknak 

összerendezésével, összeigazítva alá kell támasztani. A szakmai eredményeknek meg 

kell maradnia. Azt gondolom, hogy felelősségteljes döntést minden tekintetben csak 

úgy tudunk hozni, ha pénzügyileg, jogszabály tekintetében szakmailag is olyan 

dokumentumokkal van alátámasztva, ami a szakmai véleményező szerveknek a 

véleményét is tükrözi.  

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Szűcs Judit képviselő asszony javasolta ezt korábban 

a költségvetés tárgyalása idején, hogy vizsgáljuk meg az összevonás lehetőségét. Azért 

kerestem meg képviselő asszonyt alpolgármester urakkal egyeztetve, hogy mi legyen az 

mailto:titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu
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apropója az összevonásnak. Ezért küldtem el segítségképpen a 2012-es anyagot csak 

neked. Amikor visszajött a levél, folyamatosan egyeztettem aljegyző asszonnyal 

valamint a költségvetési irodavezető asszonnyal. Én arra az elgondolásra jutottam, hogy 

véleményem szerint ez most nem aktuális. Az, amit Havancsák Piroska bizottsági tag 

elmondott, hogy újból járjuk körbe az ügyet, azt el tudom képzelni. A könyvtárnak 

szélesedik a tevékenységi köre, mert a rájuk vonatkozó jogszabály és a velük szemben 

támasztott eljárás ezt az irányt szabja meg. A hagyományos könyvtári ellátáson kívül a 

közművelődés irányába is nyitni kell az intézménynek. A Kalocsa Róza Kft-re nem 

mondhatnám azt, hogy nem elismert, ugyanis itt lehet utalni a Népművészeti Szakkörre, 

a mütyür szakkörre. De ugyanakkor itt van a Közkincs Kerekasztal illetve ,, Mutasd 

magad Dél-békés” össz művészeti gála, ami világra szóló dolog. Nagyon sok hasznos 

dolog folyik a Művelődési Házban. Ami az aljegyző asszonynak küldött véleményből 

engem megfogott, hogy a Minisztériumi előadó, aki a Könyvtár tevékenységét ismeri és 

tudja, hogy Mezőkovácsháza egy Járási Székhely, ő azt mondja, hogy egy Járási 

Székhelynek, akinek ilyen Könyvtára van, annak szerinte kellene a két közművelődési 

intézmény jelenléte. A jelen pillanatban a két intézményi felállást megnyugtatónak 

tartom.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Úgy gondolom 2012. óta nem véletlenül odázódott el ez a 

probléma, mert ennek jogi és közművelődési következményei vannak. Azért nem is 

válaszoltam a képviselő asszony levelére, mert én mindenféle tömbösítés, ÁMK szerű 

dologtól elzárkózom. Úgy gondolom, hogy a két intézményünk nagyon jól tud együtt 

dolgozni, rengeteg új dolgot találnak ki. Mindenki csinálja a saját dolgát, ha tudnak, 

segítsenek egymásnak. Úgy látom, hogy a két vezető nagyon jól együtt dolgozik. 

Nagyon elkeseredtem, amikor ezt a levelet megkaptam, mert én teljes mértékben 

elutasítom. Jól érezted Judit, hogy ki is hagytál az egészből, mert én ettől teljesen 

elzárkózom.  

 

D u m a     Zsolt biz. tag: A tömbösítésről én sem tudok jót mondani. Szakmailag 

biztosan nem fogom támogatni ebben a városban a két intézménynek az összevonását. 

Maximálisan egyetértek azzal, hogy a két intézmény külön-külön nagyon szép 

eredményeket tud elérni és ért is el. Azt viszont ne felejtsük el, hogy a Könyvtár 

igazgató mögött több szakember is áll, az ügyvezető asszony mellett viszont egy sem. 

Ha átszervezésekről döntünk, akkor azt ne személyek határozzák meg.  

 

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: A Minisztérium felé írásos megkeresés nem 

volt. Egy osztályvezető asszonnyal beszélgettünk. Ez az ,,elvesztheti a minősített 

könyvtári címet” én, amíg ez nincs leírva, nem is fogom kijelenteni, ezt csak 

feltételesen mondtam. Amikor elmondtam az osztályvezető asszonynak, hogy milyen 

ügyben keresem, azt kérdezte, hogy egyáltalán egy járási székhely településen, hogy jut 

eszünkben, hogy mi tömbösíteni akarjuk az intézményeinket. A jogszabály nem mondja 

ki, hogy külön kell.  

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Egy ilyen mamut intézmény létrehozásának a feltétele az, 

hogy jobban körbejárjuk ezt a témát. Megerősítve Havancsák Piroska bizottsági tag 

hozzászólását, még szakmai indokot nem láttam az előterjesztésben. Azt, hogy 

novemberre térjünk vissza rá, ezt is járható útnak tartom. Ha nem is hozunk létre egy 

mamut intézményt, de még mindig ott tartok, hogy mi a létjogosultsága, hogy ez a 

Művelődési Központ Kft. formájában működjön. 
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Lehet intézményünk is, ha annak vannak anyagi indokai. 

 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – 1 nem szavazattal, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Közművelődési feladatellátás a jelenlegi formában való elfogadására javaslat 

 

116/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni:  

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a közművelődési feladatellátást a jelenlegi 

formában kívánja fenntartani. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XVIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházi Városi Könyvtár kérelme 

(Kt. 17. 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Városi Könyvtár kérelmének elfogadására javaslat 

 

117/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni:  
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,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával arról dönt, hogy a 

Mezőkovácsházi Városi Könyvtárnak engedélyezi a 

többletbevételéből származó 700e Ft felhasználását a 

kiadvány elkészítési munkálatainak megkezdéséhez.  

 

Határidő: értesítésre azonnal 

                                               Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kiemelt rendezvények programterve (Biz. 1. 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: A kiemelt rendezvényekkel kapcsolatban nagyon tetszik a 

Mezőkovácsházi Napoknak a táblázatba foglalt rendezvényhez tartozó programok neve, 

helye, költsége. Javaslom, hogy az összes többi rendezvénynél is így legyen, mert 

jobban átlátható és értelmezhető.  

 

H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Kérdezném, hogy kürtös kalács értékesítés lesz? 

 

J a n k ó   Erzsébet ügyvezető: Igen, lesz. Úgy fogjuk kiírni a plakáton, hogy a 

versenyzők vendéglátása – (kürtös kalács sütés). 

 

H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Köszönöm szépen.  

 

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

meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Mozdulj Kovácsháza!, a Fürdőfesztivál és a Kovácsházi Napok 

programtervéről szóló tájékoztatás 

 

118/2018. (V. 22.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Mozdulj Kovácsháza!, a Fürdőfesztivál és a Kovácsházi 
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Napok programtervéről szóló tájékoztatást tudomásul 

vette.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a 

bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, az ülést 14 óra 30 perckor bezárom. 

 

K.m.f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábrák Istvánné                           Havancsák Piroska 

         elnök                     jkv. hitelesítő  


