
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
               Képviselő-testületének
Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága
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11/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: A  Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Ügyrendi,
Kulturális  és  Szociális  Bizottságának  2018.  szeptember  17-én  13  órai
kezdettel tartott soros, nyílt ülésén. 

Az ülés helye:             Városháza
földszinti tanácskozóterme 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné elnök              
Havancsák Piroska
Szűcs Judit 
Duma Zsolt 
Schultz Gábor bizottsági tagok  

Jelen volt még:Varga Gusztáv polgármester
Szénási István alpolgármester
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Szabóné Faragó Julianna aljegyző
Zatykó Attila költségvetési irodavezető-helyettes
Dr. Ökrös Mátyás főtanácsos
Majorné Balla Ildikó főtanácsos
Szedlacsekné Farsang Margit Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde vezetője
Albertus László Könyvtár igazgató
Jankó Andrea
Szabó Henrietta EFI munkatársak 

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,  Dr.  Szilbereisz  Edit  jegyző  asszonyt,  Szabóné  Faragó  Julianna
aljegyző asszonyt, valamint a meghívott vendégeket. 

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

Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
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Z á b r á k   Istvánné elnök: Javaslom levenni a napirendi pontok közül Az Alkotmány
u.  48.  sz.  alatti  ingatlan  területén  kialakított  népkonyhai  szolgáltatás  biztosításának
feltételei  (Kt.  19.  sz.  előterjesztése)  tárgyában  készült  előterjesztést,  tekintettel  arra,
hogy a budapesti Humán Szolgáltató Központtal még egyeztetni szükséges ez ügyben.  

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele   

187/2018. (IX. 17.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
Az Alkotmány u. 48. sz. alatti ingatlan területén kialakított
népkonyhai  szolgáltatás biztosításának feltételei  (Kt.  19.
sz.  előterjesztése)  tárgyában  készült  előterjesztést  jelen
ülése napirendjéről levette. 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Javaslom a fentiek alapján módosított, a meghívóban
közölt napirendi pontok megtárgyalását.

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása  

188/2018. (IX. 17.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális és Szociális  Bizottsága
2018.  szeptember  17-i  soros  ülésének  napirendjeit  az
alábbiak szerint fogadja el: 

1./ 2018.  évi  önkormányzati  költségvetés  I.  félévi
teljesítéséről (Kt. 2. sz. előterjesztése) 
Előterjesztő: Szitás Zoltán főtanácsos

2./ Mezőkovácsházi  Négy  Évszak  Óvoda  és  Bölcsőde
éves  tevékenységének  beszámolója  (Kt.  4.  sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

3./ Egészségfejlesztési  Iroda  féléves  beszámolója
tevékenységéről (Kt. 6. sz. előterjesztése) 
Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos
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4./ Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolója (Kt.
7. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

5./ 2019.  évi  BURSA  HUNGARICA  felsőoktatási
ösztöndíj (Kt. 8. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Ökrös Mátyás főtanácsos

6./ A  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő
magatartásokról szóló rendelet megalkotása (Kt. 10. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

7./ A civil-  és  sport  célú  civil  szervezetek,  valamint  az
egyházak támogatási kérelmeinek elbírálásáról (Kt. 12.
sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara ügyintéző

8./ Mezőkovácsházi  Humán  Szolgáltató  Központban
megüresedett  álláshelyek  betöltése,  valamint
helyettesítés engedélyezése iránti kérelem (Kt. 13. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Novákné Vágási Gizella főtanácsos

9./ Magyarországi Légimentésért Alapítvány kérelme (Kt.
16. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Szlanyinka Tamara ügyintéző

10./ 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (Kt. 18. sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett  költségvetési

irodavezető

12./ 2019.  évi  BURSA  HUNGARICA  felsőoktatási
ösztöndíj Szabályzat (Biz. 1. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Ökrös Mátyás főtanácsos

13./ Kiemelt  rendezvényről  beszámoló  (Biz.  2.  sz.
előterjesztése)
Előterjesztő: Jankó Erzsébet ügyvezető

Az  előterjesztések  tárgyalási  sorrendjében  változásokat  lesz  szükséges  eszközölni,
tekintettel arra, hogy több előterjesztés összefügg egymással.
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I.  NAPIRENDI  PONT TÁRGYA: 2018.  évi  önkormányzati  költségvetés  I.  félévi
teljesítéséről (Kt. 2. sz. előterjesztése)

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

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal,
szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására javaslat

189/2018. (IX. 17.) 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  2018.  I.  félévi  teljesítéséről
szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá.

A  2018.  I.  félévi  költségvetés  bevételi  és  kiadási
előirányzatok főösszegének teljesítését az alábbiak szerint
fogadja el:

Bevételek:
Eredeti előirányzat: 1.944.977.000,-Ft
Módosított előirányzat: 2.247.827.520,-Ft
Teljesítés: 1.469.312.781,-Ft
Teljesítés %-a 
(a módosított előirányzathoz) 65,37 %

Kiadások:
Eredeti előirányzat: 1.944.977.000,-Ft
Módosított előirányzat: 2.247.827.520,-Ft
Teljesítés:    782.040.022,-Ft
Teljesítés %-a 
(a módosított előirányzathoz) 34,79 % 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
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Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (Kt.
18. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné  elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye? 
Mivel  nem hangzott  el  kérdés,  vélemény,  kérem,  aki  a  rendelet-tervezettel  egyetért,
szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Költségvetési rendelet elfogadására javaslat

190/2018. (IX. 17.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.
(III.  05.)  sz. önkormányzati  rendelet  módosítását  az
előterjesztés  melléklete  szerint  javasolja  a  Képviselő-
testületnek elfogadásra.

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
éves  tevékenységének  beszámolója (Kt.  4.  sz.
előterjesztése)

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

S z ű c s    Judit biz. tag: Szeretném megköszönni az apparátusnak, hogy ezt illetve
több más beszámolót,  előterjesztést  e-mailben már a hét közepén megküldték.  Eddig
minden előterjesztés el volt nevezve, hogy melyik előterjesztés miről szól. Kérem, hogy
a  továbbiakban  legyenek  elnevezve  a  pdf.  fájlok.  Külön  köszönöm  az
intézményvezetőnknek,  hogy  az  észrevételeket,  melyeket  a  tanévnyitó  értekezleten
felvetettem, legyen szíves a megjegyzésben odaírni, ezt maradéktalanul teljesítette. 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
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Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Óvoda éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására javaslat

191/2018. (IX. 17.) 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
Bölcsőde  tevékenységének  2017/2018.  nevelési  évre
vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja és köszönetét
fejezi ki  az óvoda, bölcsőde valamennyi dolgozójának a
nevelés ellátásban nyújtott magas színvonalú munkájáért.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

III.  NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Egészségfejlesztési  Iroda  féléves  beszámolója
tevékenységéről (Kt. 6. sz. előterjesztése)

Z  á  b  r  á  k    Istvánné  elnök:  Nagyon  jónak  tartom  a  beszámolót,  valamint  a
munkatársak munkáját. 

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 

S z  ű  c  s     Judit biz.  tag:  Több rendezvénynek  voltam részese,  jó  lenne  néha  a
beszámolóban képeket is látni. Számtalan jobbnál jobb rendezvény van a városban, és
egyszerűen felfoghatatlan számomra, hogy miért van olykor olyan kevés érdeklődő egy-
egy ilyen eseményen, főleg úgy, hogy még ingyenes is. Látom, hogy a munkatársak
mindent  megtesznek  azért,  hogy  ezt  reklámozzák.  Örülök  annak,  hogy  létezik  az
Egészségfejlesztési Iroda. 

H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: A köznevelési intézmények nevében szeretném
megköszönni  az  Egészségfejlesztési  Irodának  azt  a  támogatást,  amit  a  különböző
programokra  ad  számunkra.  Nagyon  sok  mindennel  tudja  kipótolni  a  köznevelési
intézményeknek  a  lehetőségeit,  amelyre  a  költségvetésünkből  nem  lenne  mód  és
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lehetőség.  Egy  valamit  nem  olvastam  az  előterjesztésben,  mégpedig  Majorné  Balla
Ildikó koordinálásért végzett munkáját, de köszönetemet fejezem ki. 

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

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Egészségfejlesztési Iroda féléves beszámolójának elfogadására javaslat

192/2018. (IX. 17.) sz. ÜKSZB. határozat

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

,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  Egészségfejlesztési  Iroda  beszámolóját  fél
éves tevékenységéről elfogadja. 

A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot
ellátó szakembereknek elvégzett munkájukért. 

Határidő: értesítésre: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolója
(Kt. 7. sz. előterjesztése)

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

S z ű c s    Judit biz. tag: Nagyon meghatódtam, mikor olvastam ezt az előterjesztést,
hogy még ilyenre is kiterjed az Értéktár Bizottság figyelme, hogy azokat az embereket
valamilyen módon elismerje, akik az értéktár munkában segítségükre vannak. A megye
napon,  Békéscsabán  részt  vettem.  Egy  nagyon  színvonalas  rendezvény  volt.  Hálás
vagyok  azért,  hogy  megmutatták  a  mi  helyi  értékeinket.  Arra  bíztatom  képviselő
társaimat, intézményvezetőinket, a város lakosságát, hogy próbálkozzanak minél több
javaslat felvetésével.
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Valóban nagyon színvonalas rendezvény volt. Köszönjük
a könyvtár dolgozóinak a munkáját. 

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolójának elfogadására javaslat

193/2018. (IX. 17.) 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 elfogadja a Települési Értéktár Bizottság 2018.
I.  féléves  tevékenységéről  szóló beszámolóját,  egyúttal
köszönetét  fejezi  ki  a  Bizottság  tagjainak  elhivatott
munkájukért. 

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A civil- és sport célú civil szervezetek, valamint
az  egyházak  támogatási  kérelmeinek
elbírálásáról (Kt. 12. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy a Reffi Nyugdíjas Egyesület miért nem
részesül  támogatásban?  Ugyanis  a  megmaradt  60.000  Ft-ot  szívesen  odaítélném
számukra. A tavalyi évben is elutasításra kerültek. 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Vitatkoztunk a Civil Kerekasztal Fórumon. Két ok
miatt nem javasoltuk a Reffi Nyugdíjas Egyesület támogatását. Szívem szerint egyiket
sem javasoltam  volna.  Ugyanis  a  korábbi  vitában  azért  nem  osztottuk  ki  az  egész
összeget,   mert  van két  olyan civil  szervezet,  a Városőrség és az Adományok Háza
melyeket  a  rendeletünk  értelmében  nem részesíthetünk  támogatásban  tekintve,  hogy
önkormányzati  feladatellátásra van velük megállapodás.  Elkövettük azt a hibát, hogy
nem tettünk lépéseket az ügyben, hogy ezt a forrást máshová átcsoportosítsuk. A célunk
az előző időszakban az volt, hogy a Városőrséget és az Adományok Házát támogassuk a
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megmaradt 210.000 Ft-tal, nem tettük meg. A kolléga joggal kiírta a rendelet értelmében
az új pályázatot,  melyre ez a három egyesület  pályázott.  A három egyesület  közül a
Balogh  György  Honismereti  Egyesület  az  egyik  legaktívabb  egyesület
Mezőkovácsházán.  A Jövőnk Záloga  Alapítványról  is  csak  ezt  tudom elmondani.  A
Reffi Nyugdíjas Egyesület egy új egyesület. Nem vesznek részt aktívan egyetlen egy
rendezvényen sem. Több alkalommal meg voltak hívva az IOKK-ba, de egyszer sem
jöttek el. Az illetékesek egyhangúan szavazták azt, hogy ne részesüljön támogatásban a
Reffi Nyugdíjas Egyesület. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Azt javaslom, hogy a 60.000 Ft-ot ítéljük oda nekik. A
Városőrség létezik még?

V a r g a   Gusztáv polgármester: Dolgoznak a templom körül. Valamint felmérik az
utcákban  azokat  a  régi,  rossz  padokat,  melyeket  saját  kivitelezésben  meg  tudnának
javítani. 

S z é n á s i    István alpolgármester: Csepreghy Elemér alpolgármester úrral tagjai
vagyunk ennek az egyesületnek. Ők valóban a városért dolgoznak. 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Az Adományok Háza Egyesületnek fizetjük a rezsi díjat. 

S z  ű  c  s     Judit biz.  tag:  Abban  az  érvelésben  van ráció,  amit  Polgármester  úr
elmondott.  Ha a  maradék 60.000 Ft-ot  adnánk oda a Reffi  Nyugdíjas  Egyesületnek,
akkor többet kapnának, mint azok, akik tényleg részt vesznek a város rendezvényein.
Olvastam a Bagdi ügyvéd úr anyagában, hogy rendeződtek a Cégbírósági adatok. Eddig
azért  nem  tudtunk  nekik  adni,  mert  nem  volt  bejegyezve  az  Adományok  Háza
Egyesület.  Ha mindenképpen adni kellene,  akkor 40.000 Ft-ot adnák az Adományok
Házának és 20.000 Ft-ot a Városőrségnek. 

Z á  b  r  á  k     Istvánné elnök:  Valóban  a  Reffi  Nyugdíjas  Egyesület  egy  öncélú
egyesület, a saját maguk szórakoztatására szól. Elmondtam tavaly is nekik, hogy nem
voltak  bejegyezve,  ezért  nem  is  kaphattak,  valamint,  hogy  nem  tesznek  semmit  a
közösségért. 

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya:  Civil  szervezetek,  egyházak  támogatási  kérelmeinek  elbírálásának

elfogadására javaslat

194/2018. (IX. 17.) 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 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.) Jövőnk  Záloga  Alapítvány  (székhely:
Mezőkovácsháza,  Árpád  u  184.)  50.000,-Ft,
digitális sarok zárhatóvá tételére.

2.) Balogh György Honismereti  Egyesület  (székhely:
Mezőkovácsháza,  Árpád  u.  162.)  100.000,-Ft,
eszközbeszerzésre.

3.) a  Reffi  Nyugdíjas  Egyesületet  (székhely:
Mezőkovácsháza,  Táncsics  u.  42.)  nem  részesíti
támogatásban.

A támogatások  folyósításának  határideje:  2018.  október
15.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
elszámolási  kötelezettséget  is  tartalmazó  támogatási
megállapodások aláírására.

Határidő: kérelmezők  értesítésére  azonnal,  a  támogatási
megállapodások aláírására: azonnal.

Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z á b r á k     Istvánné elnök: Javaslok egy új határozati javaslat elfogadását, hogy a
60.000 Ft-ot vonjuk el az adományozható összegből. 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya:  Októberi  ülésre  készüljön  előterjesztés  a  támogatásra  adott

maradványösszegről

195/2018. (IX. 17.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
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javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy a  civil-  és  sport
célú  szervezetek,  valamint  egyházak  támogatására
elkülönített  összegből  megmaradt  60.000,-  Ft-ot
pályáztatás  útján  ossza  szét,  az  Adományok  Háza
Egyesület  és  a  Mezőkovácsházi  Városgondnokság  és
Városőrség  Egyesület  támogatására  fordítsa.  A
maradványösszeg  ilyen  jellegű  felhasználásáról  az
októberi soros ülésre készüljön előterjesztés.

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2019.  évi  BURSA HUNGARICA felsőoktatási
ösztöndíj (Kt. 8. sz. előterjesztése)

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

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj elfogadására javaslat

196/2018. (IX. 17.) 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  2019.  évben  is  csatlakozik  a  Bursa  Hungarica
felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz. 
A  2019-es  évre  a  hallgatók  támogatására  1  millió  Ft
összeget határoz meg, melyet a 2019. évi költségvetésében
biztosít.
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Felkéri  az Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottságot,
hogy a pályázati eljárást a határidők betartásával folytassa
le. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a  nyilatkozatot  a  csatlakozásról  és  az  elektronikus
adatbázis használatáról írja alá.

Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,
             Zábrák Istvánné elnök, Ügyrendi, Kulturális és

Szociális Bizottság” 

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2019. évi BURSA HUNGARICA felsőoktatási
ösztöndíj Szabályzat (Biz. 1. sz. előterjesztése)

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

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj Szabályzat elfogadása

197/2018. (IX. 17.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Bursa
Hungarica  felsőoktatási  ösztöndíj  pályázat  2019.  évre
vonatkozó szabályzatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke
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VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartásokról  szóló rendelet  megalkotása (Kt.
10. sz. előterjesztése)

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

S z ű c s   Judit biz. tag: Örömömre szolgál, hogy egyszer már le van írva, hogy élő
fába nem ütünk plakátot. 

S z é n á s i      István alpolgármester: Az utóbbi 2-3 hónapban három olyan személlyel
is  találkoztam,  akinek  a  problémáján  nem  tudtunk  segíteni.  Erre  a  rendeletre  nagy
szükségünk van. 

V a r g a     Gusztáv polgármester: Ti már többször szorgalmaztátok, hogy tegyünk
valamit  azokkal  az  emberekkel,  akik  a  közösségi  együttélés  szabályait  rendszeresen
megsértik. Eddig nem volt eszköz a kezünkben, mert hiányzott ez a rendelet. Most az
Mötv.  alapján  Jegyző  asszony  és  kollégái  megalkották  ezt  a  rendeletet.  Arra  kérek
mindenkit, hogy úgy olvassátok, hogy van-e még esetleg olyan, amit még be lehetne
tenni.  De  vannak  még  olyan  egyéb  dolgok,  mely  ebben  még  nincsenek  benne.
Megkérdeztem,  hogy  miért  nem  szerepel  benne  a  gondozatlan  magánterületnek  a
problematikája.  Ugyanis  azzal  is  sérti  az  együttélés  szabályait,  ha  valakinek  ember
nagyságú  parlagfű  van  a  szomszédjában.  Ide  tartozik  még,  ha  valaki  a  lakótelepi
lakásban nagytestű kutyát tart. A helyszíni bírság is szerepel benne, de a helyszíni bírság
kiszabásának vannak szigorú jogszabályi feltételei. Reméljük, hogy hatékonyabb eszköz
lesz, mint az eddigi. 

S z ű c s    Judit biz. tag: Amikor a tanítási időnek vége van, az Alkotmány utcán
egyáltalán  nem  lehet  közlekedni.  Amit  ott  szülők  megengednek  maguknak  az
felháborító. Valamint amikor a pékség előtt megáll az autó az út szélén, nem a bejáróba,
az is veszélyezteti a közlekedést. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ez inkább a rendőrségre tartozik véleményem szerint. 

H a  v  a  n  c  s  á  k     Piroska biz.  tag:  Az  Általános  Iskolánál  való  parkolással
kapcsolatban a tavalyi évben felvettem a kapcsolatot Nagy Lajos kapitány úrral. Hiszen
a pedagógus kollégák és más szülők is jelezték, hogy nagyon sok autó áll ott reggel,
illetve 16 óra környékén. Annyit mondott el Kapitány úr, hogy vagy kibójázni, vagy
büntetni. A bójázást azt az önkormányzat teheti meg, akkor általános közfelháborodás
lesz. Mi szóltunk akkor a szülőknek, hogy etikusan használják a záróvonalas részt. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki
a rendelet megalkotásával egyetért, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya:  Közösségi  együttélés  szabályait  sértő  magatartásokról  szóló  rendelet

megalkotása
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198/2018. (IX. 17.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő
magatartásokat  szabályozó  rendeletét  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. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VIII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Mezőkovácsházi  Humán  Szolgáltató
Központban  megüresedett  álláshelyek
betöltése,  valamint  helyettesítés
engedélyezése iránti  kérelem (Kt.  13. sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné  elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye? 
Mivel  nem hangzott  el  kérdés,  vélemény,  kérem,  aki  az  1.  sz.  határozati  javaslattal
egyetért, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Családsegítő álláshely betöltéséhez javaslat

199/2018. (IX. 17.) 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 a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 fő
családsegítő  álláshely  határozatlan  idejű  betöltéséhez
2018. október 01. napjától.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
              Kovalik Angéla intézményvezető”
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A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza
meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Esetmenedzseri álláshely határozatlan idejű betöltéséhez javaslat

200/2018. (IX. 17.) 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 a Család és Gyermekjóléti  Központnál 1 fő
esetmenedzseri  álláshely  határozatlan  idejű  betöltéséhez
2018. október 01. napjától.

Határidő: értesítése azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
              Kovalik Angéla intézményvezető”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza
meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Támogató Szolgálatnál 1 fő gépkocsivezető álláshely betöltéséhez javaslat

201/2018. (IX. 17.) sz. ÜKSZB. határozat

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

,,Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központban a Támogató Szolgálatnál 1 fő gépkocsivezető
álláshely határozatlan idejű betöltéséhez 2018. szeptember
01. napjától.

Határidő: értesítése azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
              Kovalik Angéla intézményvezető”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki a 4. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza
meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Étkeztetés feladaton 1 fő asszisztens helyettesítéséhez foglalkoztatásra javaslat

202/2018. (IX. 17.) 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  az  Étkeztetés  feladaton  1  fő  asszisztens
helyettesítéséhez határozott idejű foglalkoztatással.

Határidő: értesítése azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
              Kovalik Angéla intézményvezető”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök
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IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Magyarországi Légimentésért Alapítvány kérelme
(Kt. 16. 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: Ilyen célra az önkormányzat költségvetésében nincs
fedezet. Azért javasoltuk azt már tavaly is, hogy várjunk októberig. Akkor készül egy
beszámoló  a  III.  negyedéves  költségvetési  helyzetről  és  meglátjuk,  hogy  lesz-e
lehetőségünk adni támogatást. 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki
a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Légimentésért Alapítvány kérelméről döntéselhalasztás 

203/2018. (IX. 17.) 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  jelen  határozatával  arról  dönt,  hogy  a
Magyarországi  Légimentésért  Alapítvány  kérelmét  az
októberi soros ülésén tárgyalja.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2018. szeptember 20.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kiemelt rendezvényről beszámoló (Biz. 2. sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné  elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye? 
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S  z  ű  c  s    Judit biz.  tag:  Minden  egyes  nagyobb  rendezvényen  sokba  kerül  a
hangosítás. Ezek olyan hangosító eszközök, amelyek számunkra megfizethetetlen, vagy
nincs olyan személyzet, aki ezt kezelni tudná? Mi az oka annak, hogy minden évben
béreljük a hangtechnikát? 

D u m a   Zsolt  biz. tag: A kültéri technika megvásárlására befektetni nem érdemes.
Minden  évben  felül  vizsgáztatni  kell,  másképp  nem  lehet  használni.  Az  ügyvezető
asszonynak elmondtam, hogy érdemes lenne helyileg is érdeklődni, lehetne árajánlatot
kérni. 
A Művelődési Központ hangtechnikájával egy kisebb rendezvényt meg lehet oldani, de
egy koncert hangosítására már nem alkalmas. 

V a r g a     Gusztáv polgármester: A Kovácsházi Napok értékelésén elhangozott, hogy
hosszú  volt  a  rendezvény.  A Fürdőfesztivált  mindannyian  jónak  tartottuk.  A testvér
delegációknak a velük való foglalkozást valahogy rendezetté kell tenni. A legelső nap
volt  egy  adományosztás,  másnap  volt  az  egészségnap  délelőtt,  délután  volt  a
reformátuskovácsházi rendezvény. Harmadik napon volt a főzőverseny és a fesztivál és
a negyedik napon volt az ünnepi testületi ülés. Ez sok egyszerre. Meg kellene hagyni a
sikereseket.  A főzőverseny nagyon jó délelőtti  program és ott  is  lehetne  tenni  azért,
hogy egy kicsivel többen jelenjenek meg. A reformátuskovácsházi rendezvénynél sok
volt  a  holtidő.  Több  olyan  program  volt,  amelyek  között  nem  volt  fellépés.  A
Duma’Színházasok egy 30 percet akár mind a két nap ki tudnának tölteni. Javaslatként
fogalmazódott meg, hogy rövid, de folyamatos műsor legyen a reformátuskovácsházi
rendezvényen, legyen egy mulatós stb. A Parasztolimpiát meg kell gondolni, mert az
nincs  jó  helyen,  esetleg  a  főzőverseny délelőttjére  át  lehetne  tenni.  Fellépet  Czanik
Balázs,  akivel  nem  tornázott  senki.  A Fürdőfesztiválra  át  lehetett  volna  tenni.  Az
Értéktár kiállítását is lehet, hogy be kellene hozni ide. 
Ahhoz hogy jövőre jó  előadót  tudjunk kapni,  ahhoz most ki  kellene  mondani,  hogy
jövőre is támogatjuk a Kovácsházi Napokat és egy bizonyos összeget, 3 millió Ft-ot
biztosítunk a rendezvényre és most kell megrendelni azt a sztár együttest, hogy ne csak
a maradékból válogassunk. 

S z ű c s   Judit biz. tag: Lehetne gondolni a Kovácsházáról elszármazott művészeinkre
is  mint  például  Zöld  Csabára,  Kovalik  Ágira,  Mihály  Katira.  Ezeket  a  művészeket
megtisztelhetjük  felkéréssel,  hogyha úgy is  van ilyen  célunk,  hogy a Kovácsházáról
elszármazottakat  egy  rendszerbe  foglaljuk,  a  büszkeségeinket,  akkor  meg  lehetne
mutatni ennek a felnövekvő nemzedéknek is akik talán nem hallottak róluk. 

Z á b r á k   Istvánné  elnök: Van Kovácsházán is egy együttes, Dékány Mihály és
Kotroczó Gábor, őket is hívíjuk meg a Kovácsházi Napokra. 
Javaslom  elfogadni  a  beszámolót,  megköszönve  a  Kalocsa  Róza  Kft.  összes
dolgozójának munkáját. 

Mivel  nem  hangzott  el  több  kérdés,  vélemény,  kérem,  aki  a  határozati  javaslattal
egyetért, szavazza meg. 

Az  Ügyrendi,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő)
Tárgya: Kiemelt rendezvényről szóló beszámoló elfogadása
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204/2018. (IX. 17.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a
Fürdőfesztivál  és  a  Kovácsházi  Napok  kiemelt
rendezvényekről  szóló  beszámolóban  foglaltakat
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 18 perckor bezárom, és
zárt üléssel folytatjuk tovább.

K.m.f.

Zábrák Istvánné                           Havancsák Piroska
         elnök                    jkv. hitelesítő 
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