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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. november 19-én 13 órai kezdettel 

tartott soros, nyílt ülésén.  

 

 

Az ülés helye:             Városháza 

 földszinti tanácskozóterme  

 

 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 

 Havancsák Piroska 

 Duma Zsolt  

 Schultz Gábor  bizottsági tagok   

 

Távolmaradását bejelentette:  

Szűcs Judit   bizottsági tag 

 

 

Jelen volt még: Varga Gusztáv   polgármester 

 Szénási István   alpolgármester 

 Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 

Dr. Spiák Ibolyan   Vis Medica Kft. ügyvezetője  

Majorné Balla Ildikó  főtanácsos  

Albertus László  Mezőkovácsházi Város Könyvtár 

igazgatója 

 

 

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

Szociális Bizottság megjelent tagjait, Varga Gusztáv polgármester urat, Szénási István 

alpolgármester urat, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, valamint a meghívott 

vendégeket.  

 

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

bizottsági tag távolmaradását bejelentette.  

 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

 

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

megtárgyalását. 
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Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

 

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

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Napirendi pontok elfogadása   

 

236/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2018. november 19-i soros ülésének napirendjeit az 

alábbiak szerint fogadja el:  

 

1./ Járóbeteg szakellátó működtetésének éves 

tapasztalatairól (Kt. 3. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

  

2./ Tájékoztatás az egészségügyi alapellátás működéséről 

(Kt. 4. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

  

3./ Adományok Háza Egyesület beszámolója a Táncsics u. 

42. szám alatti térítésmentesen használatba adott 

önkormányzati ingatlan hasznosításáról (Kt. 5. sz. 

előterjesztése) 

Előterjesztő: Zsótér Andrea vezető tanácsos 

  

4./ Nemzeti vagyonkezelőtől átvett ingatlanok 

hasznosításáról (Kt. 6. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Zsótér Andrea vezető tanácsos 

  

5./ Vagyonkezelők beszámolója a vagyonkezelésbe vett 

ingatlanok hasznosításáról (Kt. 7. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Zsótér Andrea vezető tanácsos 

  

6./ Beszámoló a tanácsnoki tevékenységről (Kt. 8b. sz. 

előterjesztése) 

 Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

7./ Helyi Esélyegyenlőségi program öt évre szóló 

elfogadása (Kt. 9. sz. előterjesztése)  

Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos 

 

8./ Vagyonrendelet módosítása (Kt. 11. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Zsótér Andrea vezető tanácsos 

 

9./ Támogató szolgálat működtetési költségei (Kt. 15. sz. 

előterjesztése) 

 Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
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10./ Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület 

kérelme (Kt. 16. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Szlanyinka Tamara ügyintéző 

 

11./ Tájékoztatás kiemelt rendezvényről (Biz. 1. sz. 

előterjesztése) 

 Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Járóbeteg szakellátó működtetésének éves 

tapasztalatairól (Kt. 3. sz. előterjesztése) 

 

 

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

véleménye?  

Átadom a szót Főorvos asszonynak.  

 

Dr. S p i á k   Ibolya Vis Medica Kft. ügyvezetője: Írásbeli beszámolóban az éves 

szakmai munkáról adtunk tájékoztatást. Most a problémás területekről ejtenék pár szót. 

Sarokszámok nem változtak, tehát ellátási területünk, szakorvosi óraszámunk 

ugyanannyi, mint korábban volt. Sajnos a teljesítményvolumen korlát intézménye 

továbbra is fenn áll, hiába nagy az érdeklődés az intézmény iránt. A 

teljesítményvolumen korlát továbbra is kereteket szab annak, hogy mennyi beteget 

tudunk ellátáni. Ezen felül is ellátunk beteget, ami már alulfinanszírozott formában 

történik.  

A szakrendelő intézet legfontosabb értéke, hogy egy stabil szakorvosi gárdája és egy 

stabil asszisztensi gárdája van, ez egy nagyon nagy érték. Ha körültekintünk az 

országban, megyében mindenütt szakemberhiányról van szó, ezért igyekszünk 

megtartani és megbecsülni a szakorvosainkat. Két szakorvostól kellett megválunk, egy 

sebésztől illetve egy nőgyógyásztól, egészségügyi okokra való hivatkozással. Sikerült 

helyettük szakorvost találni.  

Szakorvosi feladatainkat megoldjuk és kézben tartjuk. Nagy problémát jelent a 

műszerek amortizációja, az Önkormányzat szerezte be pályázat útján, igen nagy 

értékűek. Folyamatosan karban kell tartani, javítani kell, ami nagy terhet ró az 

intézményre. A beszámolóban tételesen szerepel az ezekre fordított több milliós kiadás. 

Feladatátadási szerződésben szerepel az önkormányzati segítség, ami meg is történt 

300.000 Ft értékben, műszerek javítására, pótlására. Műszergondjainkat megoldja az 

EFOP-os pályázat, aminek több tétele sikeresen lezárult. Megérkezetek az informatikai 

eszközök, bútorok egy része is. Műszerekre egyes és kettes kiírás volt. A kisebb csomag 

közbeszerzési eljárása nyert, a mai napon írtam alá szerződés a kiszállításra. Ezek 

zömében fizikoterápiára szánt eszközök. A nagyobb tétel esetében ismételt 

közbeszerzési eljárás megindítására van szükség, ugyanis az első kiírásra csak egy cég 

jelentkezett. 

Újabb probléma a 2019. januári kötelező minimálbéremelés, amit nem követ a 

finanszírozás. Béremeléskor nemcsak a minimálbér emelkedik, hanem a szakorvosok 

bére is, ez pedig feszültségeket okoz. A következő hónapokban ennek a kihívásnak is 

meg kell felelni. 

Köszönjük az Önkormányzatnak a segítséget, és igyekszünk jól végezni a dolgunkat a 

következő évben is. 
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Z á b r á k   Istvánné elnök: A napokban láttam a fizikoterápia épületét, ami nagyon jól 

nézett ki. 

 

Dr. S p i á k   Ibolya Vis Medica Kft. ügyvezetője: Ez projekt legsikeresebb része, 90 

százalékosan van kész. A pályázat befejezése 2018. december 31. Ez addigra 

megtörténik. Ha megérkeznek a fizikoterápiás eszközök, jelezni fogom, mert utána 

átköltözünk az ideiglenes helyünkről. 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Vis Medica Kft. beszámolójának elfogadására javaslat 

 

237/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat tulajdonában álló járóbeteg 

szakellátó intézmény működtetését feladat-ellátási 

szerződés keretében meghatározott óraszámban ellátó Vis 

Medica Kft-nek az egyéves egészségügyi szakellátási 

tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét 

fejezi ki a Vis Medica Kft. alkalmazásában álló 

egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban 

végzett munkájukért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, 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: Dr. Csernai Katalin Kft. beszámolójának elfogadására javaslat 

 

238/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat tulajdonában álló járóbeteg 

szakellátó intézmény működtetését egészségügyi ellátási 

szerződés keretében meghatározott óraszámban ellátó Dr. 

Csernai Katalin Kft-nek az egyéves egészségügyi 

szakellátási tevékenységéről szóló beszámolóját 

megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét 

fejezi ki a Dr. Csernai Katalin Kft. alkalmazásában álló 

egészségügyi szakembereknek a beszámolási időszakban 

végzett munkájukért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztatás az egészségügyi alapellátás 

működéséről (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

 

 

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

Átadom a szót Polgármester Úrnak. 

 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Gyermekorvosnő beszámolójában olvasható, hogy a 

felújítási költségekhez az Önkormányzat hozzájárulását kéri, úgy hogy ha megkapná az 

iparűzési adó visszatérítését. 20 millió forint alatt a helyi iparűzési adót nem kell fizetni. 

Ha felette van, a törvény nem ad rá lehetőséget. Ezt jelezni kell a doktornő felé. 
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Z á b r á k   Istvánné elnök: Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a 

határozati javaslattal egyetért, 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: Egészségügyi alapellátás tájékoztatásának elfogadására javaslat 

 

239/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat kötelező feladataként 

biztosított egészségügyi alapellátás helyzetéről a 

tájékoztatást elfogadja.  

 

A Képviselő-testület egyben elismerését és köszönetét 

fejezi ki valamennyi egészségügyi szakembernek a város 

lakossága érdekében végzett tevékenységéért, munkájáért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Adományok Háza Egyesület beszámolója a 

Táncsics u. 42. szám alatti térítésmentesen 

használatba adott önkormányzati ingatlan 

hasznosításáról (Kt. 5. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Minden rendezvényünkön valamilyen szinten jelen 

vannak. Sokan járnak ki hozzájuk és egyre több az adományozó is.  

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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Adományok Háza Egyesület beszámolójának elfogadására javaslat 
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240/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával az Adományok Háza 

Egyesületnek a Mezőkovácsháza Táncsics u. 42. szám 

alatti térítésmentes használatra átadott önkormányzati 

ingatlan 2018. évi hasznosításáról szóló beszámolót 

tudomásul veszi és elfogadja.” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

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

lesz szükséges eszközölni.  

 

 

XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztatás kiemelt rendezvényről (Biz. 1. sz. 

előterjesztése) 

 

 

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

véleménye?  

Átadom a szót Polgármester Úrnak. 

 

V a r g a   Gusztáv polgármester: Két megbeszélés volt a karácsonyi programsorozat 

előkészítésére, ott lett javasolva az Intézményvezető asszonynak, hogy a megtakarított 

összeget erre a célra fel lehet használni, mert plusz rendezvények is vannak. Még is 

150.000 Ft mínuszban vannak, ezért kértem a Költségvetési irodavezetőt, hogy nézzen 

utána, a Kovácsházi napokra történt felajánlásokból maradt-e olyan összeg, amivel ezt 

ki tudnánk egészíteni. 

Tavaly is az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság hozzájárult, hogy a segélyezési 

keretből a karitatívnapon, annak a 100-150 embernek a tartósélelmiszer 

megvásárlásához valamennyi összeggel segítsen. Ezt a lehetőséget vizsgáljátok meg. 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: A városi Mikulásra összegyűjtött összegből 22.500 Ft 

értékben vettem szaloncukrokat és azt már el is vittem a Művelődési Házba. 

Képviselők, bizottsági tagok lelkesen adták össze a pénzt, a tavalyinál 5 kg-mal több 

cukrot sikerül venni. 

 

Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal 

egyetért, szavazza meg.  
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Rendezvényterv 2019. évi elfogadása  

 

241/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Városi Karácsony programtervéről szóló tájékoztatást 

tudomásul vette, a 2018. évi rendezvény- és 

településmarketing tervét a határozat melléklete szerinti 

tartalommal módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Nemzeti vagyonkezelőtől átvett ingatlanok 

hasznosításáról (Kt. 6. 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Alkotmány u. 56. sz. ingatlan hasznosításáról szóló beszámoló elfogadására 

javaslat  

 

242/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ által 

készített, a Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 56. sz. alatti 

ingatlan, 569/3132-ed tulajdoni hányadát érintő vagyon 

hasznosításáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: MNV Zrt. értesítésére 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. november 22.  

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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Táncsics u. 26. sz. ingatlan hasznosításáról szóló beszámoló elfogadására 

javaslat  

 

243/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár által készített, a 

Mezőkovácsháza, Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlanvagyon 

hasznosításáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: MNV Zrt. értesítésére azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Vagyonkezelők beszámolója a vagyonkezelésbe 

vett ingatlanok hasznosításáról (Kt. 7. 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.  
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: SZGYF ingatlanok hasznosításáról beszámoló elfogadására javaslat  

 

244/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 

tulajdonában lévő, Mezőkovácsháza, Táncsics u. 48. szám, 

Bethlen Gábor u. 101. szám, Bethlen Gábor u. 85. szám, 

Bajcsy u. 36. szám, Kinizsi u. 41/1. szám, Árpád u. 120. 

szám, Árpád u. 277. szám alatti ingatlan vagyonkezelője, a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés 

Megyei Kirendeltsége (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 

2.) által a vagyon hasznosításáról készített beszámolóját. 

 

Határidő: értesítésére azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Településgazdálkodási Kft. ipari terület hasznosításáról beszámoló 

elfogadására javaslat  

 

245/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 

Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. által 
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készített, a Mezőkovácsháza, 2429/3 hrsz. (Ipari terület) 

alatt nyilvántartott ingatlanvagyon hasznosításáról szóló 

beszámolót. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Általános Iskola ingatlan hasznosításáról beszámoló 

 

246/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával tudomásul veszi és elfogadja a 

Békéscsaba Tankerületi Központ által készített, a 

Mezőkovácsháza, Árpád u. 184. sz. (Mezőkovácsházi 

Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola) alatti ingatlanvagyon hasznosításáról szóló 

beszámolót. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a tanácsnoki tevékenységről (Kt. 8b. 

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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Tanácsnok tevékenységéről beszámoló elfogadására javaslat  

 

247/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete Kálmán András tanácsnok tevékenységéről szóló 

beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. 

Köszönetét fejezi ki az önkormányzat és a település 

érdekében a pályázatok benyújtása és koordinálása terén 

kifejtett tevékenységéért.” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Vagyonrendelet módosítása (Kt. 11. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Az előterjesztéssel 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Vagyonrendelet elfogadására javaslat  
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248/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 

szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 

módosítását az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni: 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Támogató szolgálat működtetési költségei (Kt. 

15. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Battonya miért fizet kevesebbet? Vagy ott nem olyan 

széles körű a tevékenység? 

 

M a j o r n é   Balla Ildikó főtanácsos: A tavalyi megállapításkor a feladatmutatót 

vettük alapul, nem a lakosságszámot, hanem az ellátottak számát. 

 

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

véleménye?  

Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal 

egyetért, 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: Támogató szolgálatra határozatlan idejű feladat-ellátási megállapodás kötése 

 

249/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete mint fenntartó, a Mezőkovácsházi Humán 

Szolgáltató Központ intézményén keresztül biztosított, 

személyes gondoskodás körében ellátott szociális 

szolgáltató tevékenységei közül a támogató szolgálat 
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ellátási területébe tartozó településekkel feladat-ellátási 

megállapodást köt 2019. január 01-től határozatlan időre  

 

A települések által 2019. évben fizetendő hozzájárulás 

összege: 

Battonya Város Önkormányzata                 700.000.- Ft/év 

Végegyháza Község Önkormányzata          200.000.-Ft/év 

Kunágota Község Önkormányzata          1.000.000.-Ft/év 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a feladat ellátásához 

szükséges megállapodások megkötésére és aláírására.  

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület 

kérelme (Kt. 16. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e még 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 – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Szivárvány Nyugdíjas Egyesület támogatása  

 

250/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,,Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas 

Egyesülettel 2018. május 25. napján kelt Támogatási 

szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 
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Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás 

aláírására. 

 

Határidő: a szerződés módosítás aláírására: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Helyi Esélyegyenlőségi program öt évre szóló 

elfogadása (Kt. 9. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Akkor meglévő anyagból dolgozunk. Nagyon jó 

javaslatok vannak benne, például kellene még egy roma közösséget kialakítani, csak 

vannak akadályai. 

 

Ha v a n c s á k   Piroska biz. tag: Olyan kérdésem lenne, hogy a szolgáltatásokhoz 

való hozzáférésnél a partnerek esetében a Hunyadi János Gimnázium miért nem 

szerepel benne, miért csak az Óvoda és az Általános Iskola? Jegyzeteljétek fel és ha 

nincs kizáró ok, akkor vegyétek fel. Mezőkovácsházán Gimnázium is létezik, tehát 

abban a korosztályban is kell, hogy gondolkodjatok. Szeretném felhívni rá a 

figyelmeteket. Vannak olyan tanulók az iskolában, akik pályázatot nyernek kiváló 

tanulmányi eredményük kapcsán, hátrányos helyzetű közösségből érkeznek.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Javaslom, hogy vegyük le napirendről, tekintettel arra, 

hogy nem kész anyag került elénk.  

 

Kérem, aki ezzel egyetért, 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: Előterjesztés napirendről való levétele  

 

251/2018. (XI. 19.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában 

készült előterjesztés megtárgyalását levette napirendjéről, 

tekintve, hogy az anyag teljes terjedelmében nem készült 

el. Javasolja a képviselő testületnek az előterjesztés 

napirendről való törlését azzal, hogy azt decemberi soros 

ülésen tárgyalja. 
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. november 22.  

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

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 45 perckor bezárom, és zárt üléssel folytatjuk tovább. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Zábrák Istvánné                           Havancsák Piroska 

         elnök                     jkv. hitelesítő  


