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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 2019. január  23-án 13 órai  kezdettel
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 

Az ülés helye:             Városháza
földszinti tanácskozóterme 

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

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
 Szabóné Faragó Julianna aljegyző
 Papp Zoltán képviselő

Z á  b  r  á  k    Istvánné  elnök:  Tisztelettel  köszöntöm az  Ügyrendi,  Kulturális  és
Szociális  Bizottság  megjelent  tagjait,  Dr.  Szilbereisz  Edit  jegyző asszonyt,  Szabóné
Faragó Julianna aljegyző asszonyt valamint Papp Zoltán képviselő urat. 

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

Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Az ülés előtt kiosztásra került két szóbeli előterjesztés. 

Javaslom felvenni a napirendi pontok közé ,, A díszsírhely adományozása”, valamint ,,
Településnév  használatához  való  hozzájárulás” tárgyában  készült  szóbeli
előterjesztéseket.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.



2

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: Előterjesztések napirendre vétele  

1/2019. (I. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
,, A díszsírhely adományozása”, valamint  ,, Településnév
használatához  való  hozzájárulás” tárgyában  készült
szóbeli előterjesztéseket napirendjére vette.

Z á  b  r  á  k    Istvánné elnök:  Javaslom a  meghívóban  közölt,  és  az  előzőekben
napirendre vett 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  

2/2019. (I. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális és Szociális  Bizottsága
2019.  január  23-i  rendkívüli  ülésének  napirendjét  az
alábbiak szerint fogadja el: 

1./ Munkaterv módosítás (Kt. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

2./  A  díszsírhely  adományozása  (Kt.  szóbeli  1.  sz.
előterjesztése)

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

3./  A  településnév  használatához  való  hozzájárulás  (Kt.
szóbeli 2. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Munkaterv módosítás (Kt. 2. sz. előterjesztése)

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

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 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: Munkaterv módosításra javaslat

3/2019. (I. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

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

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  2019.  évi  munkatervét  az  alábbiak  szerint
módosítja:
A januári soros ülés időpontját 2019. január 24. napjáról
2019. január 31. napjára helyezi át. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző”

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

Határidő: 2019. január 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

P a p p    Zoltán  képviselő: Nekem a február Képviselő-testületi ülés 21-i időpontja
nem jó. Kezdeményezni szeretném azt, hogy egy héttel csúsztassuk a februári testületi
és bizottsági ülést hasonlóan a januárihoz. Nem tudom, hogy van-e erre lehetőség?

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Véleményem szerint a Képviselő-testületi
ülésen erről szavazhat a testület. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Rendben. 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A díszsírhely adományozása (Kt. szóbeli  1. sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Bíró Vilmos városunk egyik vezető embere volt. Hosszú
éveken  keresztül  nagyon sokat  tett  a  közösségért,  a  városért.  A család  szeretné,  ha
díszsírhelyet  kapna.  Erről  kellene  a  bizottságunknak  dönteni.  Magam  részéről
támogatom a díszsírhely odaítélését. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

Mivel nem volt, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 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: Díszsírhely adományozására javaslat (Bíró Vilmos)

4/2019. (I. 23.) sz. ÜKSZB. határozat

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

,,  Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  a  köztemetőkről  és  a  temetkezési
tevékenységről  szóló  15/2008  (VI.  30.)  ÖR.  sz.
rendeletének  11.  §  (4)  bekezdésének  b)  pontja  alapján
díszsírhely  adományozásáról  dönt  néhai  Bíró  Vilmos
részére. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2019. január 23.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A településnév használatához való hozzájárulás
(Kt. szóbeli 2. sz. előterjesztése)

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

Mivel nem volt, kérem, aki 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: Településnév használatához való hozzájáruláshoz javaslat

5/2019. (I. 23.) 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  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  a  Kovácsházi
Kézműves Kör egyesületi nevében Mezőkovácsháza város
nevét, rövidített, toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval
ellátott formáját használja.

Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  hozzájáruló
nyilatkozatot aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2019. január 23.
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 13 óra 10 perckor bezárom.

K.m.f.

Zábrák Istvánné                           Havancsák Piroska
         elnök                    jkv. hitelesítő 
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