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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. október 15-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  

Kovalik Angéla  Mezőkovácsházai Humán Szolgáltató 

Központ intézményvezetője 

Albertus László  Mezőkovácsházi Város Könyvtár 

igazgatója 

Jankó Erzsébet   Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője  

Elmer Erika 

Kása Zsanett 

Kovács Éva 

Földi-Szabó Andrea Ildikó 

Butoráné Dorogi Szilvia  

Horváth Vivien  Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató 

Központ dolgozói  

 

 

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

 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

 

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

megtárgyalását. 

 

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   

 

209/2018. (X. 15.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2018. október 15-i soros ülésének napirendjeit az alábbiak 

szerint fogadja el:  

 

1./ Munkaterv módosítása (Kt. 0. sz. előterjesztése)  

Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos 

 

2./ Az önkormányzat személyes gondoskodás körében 

ellátott szociális szolgáltató tevékenységének 

értékelése az előző beszámoló óta eltelt időszak 

tapasztalatai alapján (Kt. 3. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos 

 

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves 

tevékenységéről (Kt. 5. sz. előterjesztése)  

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző, Szabóné 

Faragó Julianna aljegyző, Ágostonné 

Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető, Sóki Zoltán műszaki 

irodavezető 

 

4./ Az Alkotmány u. 48. sz. alatti ingatlan területén 

kialakított népkonyhai szolgáltatás biztosításának 

feltételei (Kt. 11. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Zsótér Andrea vagyongazda 

 

5./ Magyarországi Légimentésért Alapítvány kérelme (Kt. 

13. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Szlanyinka Tamara pénzügyi előadó 

 

6./ A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár álláshely 

betöltésének engedélyezése (Kt. 14. sz. előterjesztése) 
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Előterjesztő: Zatykó Attila költségvetési irodavezető-

helyettes 

 

7./ Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői 

pályázat (Kt. 15. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Novákné Vágási Gizella főtanácsos 

 

8./ Általános iskola felvételi körzetének meghatározása 

(Kt. 17. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

9./ Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 

módosítása (Kt. 20. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető 

 

10./ Kertészeti feladatok ellátására megbízási szerződés 

kötése (Kt. 21. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Zatykó Attila költségvetési irodavezető-

helyettes 

 

11./ Idősek napja kiemelt rendezvény elszámolása (Biz. 1. 

sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Munkaterv módosítása (Kt. 0. 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: Munkaterv módosítására javaslat  

 

210/2018. (X. 15.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2018. évi munkatervét az alábbiak szerint 

módosítja: 
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Az októberi soros ülés napirendjéről a „Helyi 

esélyegyenlőségi Program elfogadása” napirendi pontot 

törli, azzal, hogy a 2018. novemberi soros ülés 

napirendjére a „Helyi Esélyegyenlőségi Program 

elfogadása” napirendi pontot fel kell venni. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. október 18. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében változásokat 

lesz szükséges eszközölni.  

 

 

XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Idősek napja kiemelt rendezvény elszámolása 

(Biz. 1. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Részt vettem a rendezvényen, amely nagyon színvonalas 

volt. Viszont kevesen jelentek meg, ami véleményem szerint nem rajtunk múlik. Ezért 

lenne egy javaslatom, hogy a következő alkalommal az összes nyugdíjast hívjuk meg 

erre a rendezvényre.  

 

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot azzal a 

kiegészítéssel elfogadja, hogy a bizottság ezúton fejezi ki köszönetét a Humán 

Szolgáltató Központ és a Kalocsa Róza Kft. dolgozóinak a rendezvényen végzet 

munkájukért, 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: Idősek napja rendezvényről beszámoló tudomásul vétele  

 

211/2018. (X. 15.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Városi Idősek napja kiemelt rendezvényről szóló 

beszámolóban foglaltakat tudomásul vette.  
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A bizottság ezúton fejezi ki köszönetét a Humán 

Szolgáltató Központ és a Kalocsa Róza Kft. dolgozóinak a 

rendezvényen végzet munkájukért. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat személyes gondoskodás 

körében ellátott szociális szolgáltató 

tevékenységének értékelése az előző beszámoló 

óta eltelt időszak tapasztalatai alapján (Kt. 3. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye?  

 

Átadom a szót Varga Gusztáv polgármester úrnak.  

 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Az előterjesztésben olvasható, hogy a szociális 

étkeztetésben a hétvégén 57-65 fő vesz részt. Ezen személyek részére kell a főzést 

megszervezni. Nem lehetne-e ezt másképpen megoldani, például konzervvel, csomagolt 

élelmiszerrel?  

 

K o v a l i k   Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: Hogyha megállapodással 

rendelkezik velünk az ellátott, akkor meg kell oldanunk azt, hogy igénybe vehesse a 

napi egyszeri meleg étel biztosítását. Hogyha ezt más formába biztosítjuk, az a 

normatíva elszámolásnál nem használható fel. Abban az esetekben lehet más 

vállalkozóval kiszerződni, hogyha valamilyen akadályoztatottság esetén nem tudjuk 

biztosítani a meleg ételt. Itt meg kell nézni a vállalkozó által ajánlott adagár, a térítési 

díj és a normatíva közötti különbözetet. Lehet szó a hétvégi étkeztetések 

kiszervezéséről, de a korábbi években is tapasztalat volt, hogy amikor nagy felújítás, 

meszelés volt a konyhán, akkor az önkormányzatnak kiegészítést kellett nyújtania a 

vállalkozó felé történő térítési díj megfizetésére. De egyéb esetben nem vehető 

figyelembe az elszámolásnál.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Hideg készétellel, melegíthető konzervvel nem lehetne 

megoldani az étkeztetést?  

 

K o v a l i k   Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője: Napi egyszeri meleg ételt 

szabályoz meg a 1993. évi III. jogszabály.  

 

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: Szociális szolgáltató tevékenységről beszámoló elfogadására javaslat  
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212/2018. (X. 15.) 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 személyes gondoskodás 

körében ellátott szociális szolgáltató tevékenységéről 

szóló éves beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét 

fejezi ki a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 

szociális intézményegységeiben dolgozó 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. október 18. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves 

tevékenységéről (Kt. 5. 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: Polgármesteri Hivatal tevékenységéről beszámoló elfogadására javaslat  

 

213/2018. (X. 15.) 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 Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 2018. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri 

Hivatal apparátusának a beszámolási időszakban végzett 

munkájáért.” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. október 18. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Alkotmány u. 48. sz. alatti ingatlan területén 

kialakított népkonyhai szolgáltatás 

biztosításának feltételei (Kt. 11. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye?  

 

S c h u l t z    Gábor biz. tag: Tudomásom szerint ebben az épületben van a Polgárőr 

Egyesületnek is a székhelye. Lehet, hogy szükséges lenne tételesen leírni, hogy melyik 

épületrészt ki használja.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Lenne egy észrevételem az igénybevevőkkel 

kapcsolatban. Pont azok az emberek, akik igazából rászorulók lennének, szégyellik a 

rászorultságukat, ezért igénybe sem veszik a szolgáltatást. De lehet, hogy más 

ellátásban részesülnek ingyenesen, csak a Humán Szolgáltató Központon keresztül.  

 

Átadom a szót Polgármester Úrnak.  

 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Mind a két módosítás az önkormányzat érdekeit 

szolgálja. Aki rászorulónak érzi magát, annak a részére van ez a szolgáltatás. Nem úgy, 

mint a szociális étkezésnél, ahol igazolni kell a rászorultságot. Szerepel a 

megállapodásban, hogy évente be kell számolni a Népkonyhának a tevékenységéről. 

Ezeket, a kérdéseket akkor tudjuk feltenni.  

 

Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Szociálisan rászorult helyzetben nemcsak 

mélyszegénységben élők lehetnek. Nagyon sok minden őket segíti leginkább és 

megfeledkezünk arról, hogy átmenetileg is kerülhetnek emberek szociálisan nehéz 

helyzetbe, akár egy betegség stb. kapcsán. Szociálisan rászorult helyzet nem állandó 

jelleggel áll fenn náluk, hanem átmenti időszakban. Ők is igénybe tudják venni ezt a 

szolgáltatást átmeneti jelleggel és ilyen ember több él a környezetünkben, mint 

amennyiről tudomásunk van, vagy akiket látunk. Olyan szempontból is jó ez a 

Népkonyha, hogy az emberek szeméremérzetét is egy kicsit tiszteletben tartja, mert 
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vannak olyanok, akik nem éltek így soha, hogy segélyt fogadjanak el, vagy segélyért 

jöjjenek, szégyellik is a helyzetüket. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy diszkréten, 

névtelenül is igénybe tudnak venni egy olyan szolgáltatást, ami segítségükre lehet egy 

átmeneti nehéz helyzetben is.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Mivel nem hangzott el több 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: Határozat visszavonása (112/2018. (III. 22.) kt.) 

 

214/2018. (X. 15.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete arról dönt, hogy a 112/2018 (III. 22.) sz. kt. 

határozatát visszavonja.„ 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. október 18. 

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: Népkonyhai ellátásra megállapodás kötésre javaslat  

 

215/2018. (X. 15.) 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 szociális étkeztetés, ezen belül népkonyhai 

szolgáltatások ellátása céljából feladat-ellátási 
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megállapodást köt a Humán Szolgáltató Központtal 

(székhelye: 1143 Budapest, Gizella út. 37.) 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklet 

szerinti tartalmú feladat-ellátási megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester„ 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. október 18. 

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: Népkonyhai ellátásra Alkotmány u. 48. sz. ingatlan használatba adása 

budapesti Humán Szolgáltató Központ részére   

 

216/2018. (X. 15.) 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 közös megegyezéssel megszünteti a Humán 

Szolgáltató Központtal 2018. március 14. napján kötött  

ingatlanhasználati szerződést és ezzel egyidejűleg 

térítésmentesen használatba adja a Humán Szolgáltató 

Központ részére az 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 

48. számú ingatlannak 117,6 m2 területű részét  

határozatlan időre, népkonyhai szolgáltatás nyújtásának 

céljából a határozat melléklete szerinti Ingatlan-használati 

szerződésben szereplő tartalommal. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan-használati 

szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

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

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. október 18. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár álláshely 

betöltésének engedélyezése (Kt. 14. 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: Könyvtárnál üres álláshely betöltésre javaslat  

 

217/2018. (X. 15.) 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 Városi Könyvtárnál 

az üres álláshely 2018. december 01. napjától történő 

betöltéséhez. Felkéri a könyvtárigazgatót, hogy az 

álláshely fedezetét a 2019. évi költségvetésében biztosítsa. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester„ 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. október 18. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. 

ügyvezetői pályázat (Kt. 15. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: 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 4 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – 

az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok 

száma: 5 fő) 

Tárgya: Kalocsa Róza Kft. ügyvezetői álláshelyre pályázat kiírása  

 

218/2018. (X. 15.) 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 Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetői álláshelye betöltésére a 

határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.  

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást hozza 

nyilvánosságra.    

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester„ 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. október 18. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Magyarországi Légimentésért Alapítvány kérelme 

(Kt. 13. 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: A Rákóczi Szövetség is fordult hozzánk ugyanilyen 

kéréssel. Ők a határon túlélő magyar gyermekek beiskolázáshoz adnak 10 eFt-ot egy-

egy gyermeknek.  
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Az előterjesztés határozati javaslatában szereplő 100 eFt-ot felezzük meg, úgy hogy 50 

eFt támogatást adnánk a Légimentésért Alapítványnak és 50 eFt-ot pedig a Rákóczi 

Szövetségnek.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Nem lehetne úgy, hogy a Légimentésért Alapítványnak 

maradna a 100 eFt-os támogatása, és a Rákóczi Szövetségnek pedig 50 eFt támogatást 

adnánk?  

 

V a r g a   Gusztáv polgármester: A likviditási helyzetünk véleményem szerint nem 

engedi meg, de ahogy a bizottság javasolja.  

 

S z ű c s   Judit biz. tag: Amikor a koraszülött mentőhöz kért az ország legnépszerűbb 

és legsikeresebb gyermekorvosa támogatást, akkor mindenféle kifogásokat kerestünk 

arra, hogy támogassuk az alapítványt. Azóta ez az alapítvány azt a koraszülött mentőt 

megvásárolta. Mi nem voltunk azok között, akik ezt a támogatást megítéltük neki. 

Viszont folyamatosan, azóta is megy ennek az alapítványnak a gyűjtése, műszerekre és 

egyéb eszközökre. Én még most is azt gondolom, hogy ha a Légimentésért 

Alapítványnak és a Rákóczi Szövetségnek tudunk előteremteni a fejlesztési tartalékból 

támogatást, akkor tegyük meg azt. A 100 eFt-ot háromfelé osszuk, és ne kétfelé.  

Ha nem tudjuk megfelelő összeggel támogatni a saját szervezeteinket, akkor ne adjunk 

100 eFt-ot másoknak.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: A 30 eFt-ot nagyon alacsony támogatási összegnek 

tartom.  

 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Egyet értek Szűcs Judit bizottsági taggal. Míg nem 

tudunk minden civil szervezetünket támogatni, akkor addig ne adjunk másoknak 

támogatást.  

 

S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Most dönteni a bizottság arról tud, amiről 

kérelem van, de amiről nincs, arról nem tud.  

 

S c h u l t z    Gábor biz. tag: Hogyha fennáll valamennyi támogatási összeg ilyen 

célra, akkor megoldás lehetne, hogyha a helyi mentőalapítványt támogatnánk, mert ők 

jobban el tudnák dönteni, hogy hová kellene átcsoportosítani az összeget.   

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Javaslom a határozati javaslat módosítását az alábbiak 

szerint: a Magyarországi Légimentésért Alapítvány kérelmét a novemberi soros ülésén 

tárgyaljuk meg.  

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

 

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

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Légimentésért Alapítvány kérelmének novemberi ülésen való tárgyalása  

 

219/2018. (X. 15.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
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javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyarországi 

Légimentésért Alapítvány (3529 Miskolc, Perczel Mór u. 

42., 3/12.) kérelmét a novemberi soros ülésén tárgyalja 

meg.  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. október 18. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Általános iskola felvételi körzetének 

meghatározása (Kt. 17. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye?  

 

S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Az előterjesztésben elírás történt, 2019/2020-

as tanévről beszélünk, ennek megfelelően kérem a határozati javaslat elfogadását.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki 

a határozati javaslatot a fentiek szerinti módosítással elfogadja, szavazza meg.  

 

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

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Iskola körzethatárok meghatározása  

 

220/2018. (X. 15.) 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményalkotási 

jogával élve, egyetért a Mezőkovácsházi Csanád Vezér 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

vonatkozásában a Békés Megyei Kormányhivatal által a 

2019/2020. tanévre meghatározott felvételi körzethatárral. 

 

Határidő: Kormányhivatal értesítésére: 2018. október 31. 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester„ 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
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Határidő: 2018. október 18. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Önkormányzat 2018. évi költségvetési 

rendeletének módosítása (Kt. 20. 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: Most a cafetéria és a számlavezetési díj zárolását 

nem oldanánk fel, hanem a maradékot oldanánk fel, amely a novemberi testületi ülésre 

jönne vissza megtárgyalásra.  

Most a fejlesztési célú összegek zárolását oldanánk fel.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Minden intézményünk szerepel az előterjesztésben csak a 

Kalocsa Róza Kft. nem. Miért?  

 

Z a t y k ó   Attila költségvetési irodavezető-helyettes: Év elején meghatározzuk azokat 

a tételeket, amiket zárolva szerepeltetünk. Hagyományosan a Településgazdálkodási 

Kft. szokta zárolni a cafetériát, a számlavezetést, ezért szerepel benne. Ezzel a 

feladással kettő tételnek a zárolását oldanánk fel. Egyrészt a konyhán az eszközöket. 

illetve az önkormányzatnál a játszótér felújításra elkülönített pénzeszköz zárolását.  

 

A könyvtár felújítása ez évben nem fog megvalósulni, a parketta csiszolása és festése. 

Az óvoda esetében a lapostető szigetelés és a járdafelújítás szintén zárolva van. Ez 

esetben is a fizikai befejezés után lehet ezt megtenni, ami szintén jövő évre átkérésre 

kerül.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki 

elfogadja a rendelet-tervezetet, szavazza meg.  

 

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

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Költségvetési rendelet-tervezet elfogadására javaslat  

 

221/2018. (X. 15.) 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 szerinti tartalommal javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadni: 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
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Határidő: 2018. október 18. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kertészeti feladatok ellátására megbízási 

szerződés kötése (Kt. 21. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 

szavazza meg.  

 

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

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Kertész foglalkoztatása  

 

222/2018. (X. 15.) 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 1 fő kertész 2018. november 1. napjától 6 hónap 

határozott idejű megbízási jogviszony keretében történő 

foglalkoztatásáról dönt a város arculattervezéséhez, 

kertészeti munkák tervezéséhez, városképrendezéshez, 

kivitelezési munkák irányításához, kertészeti 

szaktanácsadás nyújtása céljából. 

A foglalkoztatás fedezetéül a 2018. évi szabad 

bérmaradvány szolgál. A 2019 évi költségvetés 

tervezésekor a fedezetről gondoskodni kell. 

Felhatalmazza a polgármestert a foglalkoztatással 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester„ 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. október 18. 

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

bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, és bejelentés sem hangzott el, az ülést 13 

óra 42 perckor bezárom, és zárt üléssel folytatjuk tovább. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Zábrák Istvánné                           Havancsák Piroska 

         elnök                     jkv. hitelesítő  


