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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  28-án 13 órai  kezdettel
tartott soros, 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: Varga Gusztáv polgármester
 Csepreghy Elemér alpolgármester
 Szénási István alpolgármester
 Dr. Szilbereisz Edit jegyző
 Szabóné Faragó Julianna aljegyző
 Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
 Albertus László Könyvtár igazgató
 Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez.
 Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője
 Pap Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője
 Vitális Gábor Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
 Szekeres Lajos Településgazdálkodási Kft. FEB elnöke

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 a meghívott vendégeket. 

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Havancsák
Piroska bizottsági tag későbbre várható.

Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 



2

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  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  –  az  alábbi  határozatot  hozta:  (A  döntéshozatalban  résztvevő,
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő)
Tárgya: Napirendi pontok elfogadása  

6/2019. (I. 28.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális és Szociális  Bizottsága
2019. január 28-i soros ülésének napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el: 

1./ Önkormányzat  2019.  évi  költségvetési  rendelet-
tervezete (Kt. 2. sz. előterjesztése)
Előterjesztő: Ágostonné  Dohányos  Ivett  költségvetési
irodavezető

2./ Gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak a 2018.
évi  tevékenységükről  szóló  beszámolói  (Kt.  4.  sz.
előterjesztése)

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

3./  Román  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött
Együttműködési  Megállapodás  felülvizsgálata  (Kt.  5.
sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

4./  Települési  Értéktár  Bizottság  féléves  beszámolója  és
Működési  Szabályzatának  módosítása  (Kt.  6.  sz.
előterjesztése)

     Előterjesztő: Augusz Zoltán vezető-tanácsos

5./  Védőnői  Szolgálat  átszervezése  (Kt.  7.  sz.
előterjesztése)

     Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos

6./   A  Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  2019.  évi
Cselekvési  Tervének  elfogadása  (Kt.  8.  sz.
előterjesztése)

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

7./ Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 2019. évi munkatervének
elfogadása (Kt. 9. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző
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8./  Munkaterv módosítása (Kt. 13. sz. előterjesztése)
      Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

9./  Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása (Biz. 1.
sz. előterjesztése)

       Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző

10./Az általános iskola felvételi körzetének meghatározása
(Kt. 14. sz. előterjesztése)

     Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

11./  A  Polgármesteri  Hivatal  ügyrendjének  módosítása
(Kt. 16. sz. előterjesztése)

      Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak a
2018. évi tevékenységükről szóló beszámolói (Kt.
4. sz. előterjesztése)

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

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

S z ű c s    Judit biz.  tag:  A Kalocsa Róza Kft.  beszámolójához szeretnék szólni.
Kérések  fogalmazódtak  meg  az  ülések  alkalmával,  melyeket  az  Üzleti  Tervben,
Munkatervben  nem  kifejezetten  láttam.  Három  nyelven  kellene  megjelentetni
különböző programokat. A Felügyelő Bizottság többször javasolta, a román, német és
angol nyelvre való fordítást. Azt gondolom, hogy benne kellene lenni a Munkatervben.
A Felügyelő  Bizottság  felhívta  a  figyelmemet  arra,  hogy jó  lenne  egy  hosszú  távú
koncepciós stratégia. Intézkedési tervet láttam a tavalyi évben. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Újdonság az, hogy igény felmérés végzése folyik a
facebookon illetve az interneten. Amit mi Felügyelő Bizottság megállapítottunk, hogy
55  programban  van  benne.  Rendkívül  sok  a  teendőjük  és  véleményünk  szerint  jól
végzik  a  dolgukat,  mi  meg  vagyunk  velük  elégedve.  Mint  Felügyelő  Bizottság
megköszöntük a munkájukat. 

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: Kalocsa  Róza  Kft.  Felügyelő  Bizottságának  2018.  évi  beszámolójának

elfogadására javaslat
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7/2019. (I. 28.) 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  Kft.  Felügyelő  Bizottságának
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja és
köszönetét  fejezi  ki  a  Felügyelő  Bizottság  tagjainak
tevékenységükért.

Határidő: a FEB értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2019. január 31.
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.  Felügyelő  Bizottságának  2018.  évi

beszámolójának elfogadására javaslat

8/2019. (I. 28.) 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  Településgazdálkodási  Kft.
Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolójában foglaltakat elfogadja és köszönetét fejezi
ki a Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért.

Határidő: a FEB értesítésére azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.
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Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

Havancsák Piroska bizottsági tag megérkezett az ülésre. Jelen van 5 fő bizottsági tag.

VII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Kalocsa  Róza  Nonprofit  Kft.  2019.  évi
munkatervének  elfogadása  (Kt.  9.  sz.
előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: 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: Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 2019. évi munkatervének elfogadására javaslat

9/2019. (I. 28.) 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 Nonprofit Közhasznú Kft. 2019.
évi  munkatervét  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal elfogadja.

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

IV.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Települési  Értéktár  Bizottság  féléves
beszámolója  és  Működési  Szabályzatának
módosítása (Kt. 6. sz. előterjesztése)

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
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Mivel nem volt, 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: Települési  Értéktár  Bizottság 2018. II.  féléves beszámolójának elfogadására

javaslat

10/2019. (I. 28.) 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.  II.  féléves  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: 2019. január 31.
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: Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának módosítására javaslat

11/2019. (I. 28.) 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  Települési  Értéktár  Bizottság  Működési
Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
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1. A Működési Szabályzat 11. pontja helyébe az alábbi
szöveg kerül:
„A Települési Értéktár Bizottság szükség szerint,
de félévente legalább egy alkalommal ülésezik és
minden év január 31. napjáig beszámol előző évi
tevékenységéről a képviselő testületnek.”

2.  Jelen módosítás 2019. február 1. napján lép hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

III.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Román  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött
Együttműködési  Megállapodás  felülvizsgálata
(Kt. 5. sz. előterjesztése)

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

S z ű c s    Judit biz. tag: A Felügyelő Bizottságnak 2014. óta volt javaslata, hogy
angolul,  németül  illetve  románul  kellene  a  facebook  oldalakat,  programokat,
rendezvényeket  az  érdeklődők számára  eljuttatni.  Mivel  mi  Romániával  határ  menti
települések vagyunk és tudjuk, hogy nagyon sokan használják a fürdőnket, szeretném
megkérdezni  Vitális  Gábor  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  elnökétől,  hogy  a
fennálló jó kapcsolat ad-e alapot arra, hogy főként mikor kiemelt rendezvények vannak,
akkor  fordulhatnak-e  az  illetékesek  hozzátok  segítségért,  az  ügyben,  hogy  a
rendezvények  programját  lefordítsátok  román  nyelvre.  Ügyvezető  asszony  előre
bocsátotta, hogy az első félévre tervezi beindítani a honlapot. 

V i  t  á  l  i  s     Gábor  Román Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke:  Természetesen
számíthatnak a segítségünkre, sőt még a német nyelvű fordítást is el tudjuk végeztetni,
ugyanis van egy képviselőnk, aki német nyelvű tanár. 

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: Román Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  Együttműködési  Megállapodás

felülvizsgálatára javaslat
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12/2019. (I. 28.) 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  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi
CLXXIX.  törvény  80.  §  (2)  bekezdése  alapján  a
Mezőkovácsháza  Város  Román  Nemzetiségi
Önkormányzatával  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal Együttműködési Megállapodást köt.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

V.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Védőnői  Szolgálat  átszervezése  (Kt.  7.  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: Védőnői Szolgálat átszervezésére javaslat

13/2019. (I. 28.) 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.  április  01-től  a  védőnői  ellátást
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Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  által  kívánja
biztosítani. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  hatósági,
munkajogi  eljárások,  átadás-átvétel  lebonyolítására  és  a
szükséges szerződések aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsháza Városi Könyvtár 2019. évi
Cselekvési  Tervének  elfogadása  (Kt.  8.  sz.
előterjesztése)

Z á b  r  á  k    Istvánné elnök:Igazgató  úrtól  kérdezem,  hogy  sikerült  zavartalanul
átköltözni a Művelődési Házba?

A l b e r t u s     László Könyvtár igazgató: A mai napon már el tudtuk kezdeni a
szolgáltatást.  A  40.000  könyv  helyett  4.000  könyvet  vittünk  át.  Az  összes  többi
szolgáltatás működik. A gyermekkönyvtár majdnem teljesen le van csupaszítva, a lenti
rész is teljes ki van ürítve. Már csak a kivitelezőt várjuk, hogy pontosan elmondja, hogy
mi kell és mi nem. 

Z á b r á k     Istvánné elnök: A többi könyvvel mi történt?

A l b e r t u s     László Könyvtár igazgató: A galéria maradhatott,  fóliázásra fog
kerülni.  Illetve a lenti  résznek egy része is. Továbbá a többi könyv a Gimnáziumba
került. 

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: A  Mezőkovácsháza  Városi  Könyvtár  2019.  évi  Cselekvési  Tervének

elfogadására javaslat

14/2019. (I. 28.) 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  a  Mezőkovácsházi  Városi  Könyvtár  2019.  évi
Cselekvési  tervét  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal elfogadja.

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása
(Biz. 1. sz. előterjesztése)

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

S z ű c s     Judit biz. tag: Szerepel az előterjesztésben, hogy a mi bizottságunk a
kiemelt rendezvények program tárgyában is szokott az ügyvezető asszonytól egy tervet
kérni. 

S z a b ó n é     Faragó Julianna aljegyző: Ez nem szerepel benne.

S z ű c s    Judit biz. tag: Ez esetben kérem beletenni. 

S z a b ó n é     Faragó Julianna aljegyző: Rendben.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Azt mondtuk mindig, hogy egy hónappal a rendezvény
után  be  kell,  hogy számoljon.  Felhívott  engem az  ügyvezető  asszony,  az  édesanyja
betegsége  illetve  a  Könyvtár  költözésére  tekintettel  én  belegyeztem,  hogy  a  jövő
hónapban fog elszámolni a Karácsonyi rendezvénysorozattal. 
Elfogadjuk a munkatervet, azzal a kiegészítéssel, hogy egy hónappal a rendezvény előtt
tervet kell készíteni a Kalocsa Róza Kft. ügyvezetőjének, amit a bizottságunk elé kell
terjesztenie. 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, az elhangzott kiegészítéssel, 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: Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása
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15/2019. (I. 28.) sz. ÜKSZB. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének Ügyrendi,  Kulturális  és Szociális  Bizottsága
2019.  évi  munkatervét  az  alábbi  kiegészítéssel  javasolja
elfogadni.

A 38/2018. (II.26.) sz. ÜKSZB. határozatnak megfelelően
a  kiemelt  rendezvényekről  szóló  tájékoztatók
előterjesztése kerüljön be a munkatervbe.

Határidő: azonnal
Felelős: Zábrák Istvánné bizottsági elnök

X.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  Általános  iskola  felvételi  körzetének
meghatározása (Kt. 14. sz. előterjesztése)

Z á b r á k    Istvánné elnök: A mi iskolánk esetében vannak Medgyesegyháziak is. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?

H a v a n c  s  á  k    Piroska biz.  tag:  Minden évben minden általános  iskolának
meghatározzák  a  felvételi  körzethatárát.  Azt  a  kötelező  felvételi  körzetet  ahonnan
kötelezően  fel  kell  venni  a  beiratozó  diákokat.  Nálunk  most  ez  teljesen  jó
Mezőkovácsháza  esetében,  mert  Mezőkovácsháza  közigazgatási  területe  és  a
felekezetileg  el  nem  kötelezett  szülők  esetében  az  egyházi  iskolák,  Kaszaper,
Nagybánhegyes, Végegyháza és Battonya településekről írathatják be a gyermekeket.
Ennek  alapján  csinálhatja  az  általános  iskola  áprilisban  az  első  évfolyamra  való
beiratkozást.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, az elhangzott
kiegészítéssel, 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: Általános iskola felvételi körzetének meghatározásra javaslat

16/2019. (I. 28.) 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 nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.  31.)  EMMI  rendelet  24.  §  (1)-(1a)  bekezdése
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alapján eljárva egyetért a Mezőkovácsházi Csanád Vezér
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola
vonatkozásában  a  Békéscsabai  Járási  Hivatal  által  a
2019/2020. tanévre meghatározott felvételi körzethatárral.

Határidő:  Békéscsabai  Járási  hivatal  értesítésére:  2019.
február 15.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

VIII.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA: Munkaterv  módosítása  (Kt.  13.  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 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 módosításra javaslat

17/2019. (I. 28.) 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 februári soros ülés időpontját 2019. február 21. napjáról
2019. február 28. napjára helyezi át. 
A szeptemberi soros ülés napirendjéről törli a „7. A Helyi
Értéktár  Bizottság  beszámolója  féléves
tevékenységéről”napirendi pontot.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző”
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A  Bizottság  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  határozatot
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén.

Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

XI.  NAPIRENDI  PONT  TÁRGYA:  A  Polgármesteri  Hivatal  Ügyrendjének
módosítása (Kt. 16. sz. előterjesztése)

Z á b r á k  Istvánné elnök: A határozati javaslatban szerepel, hogy ,, A Polgármesteri
Hivatalban a munkaközi szünet időtartama 30 perc, melyet a munkavállaló választása
szerint az alábbi rendben vehet igénybe: a) 12.00-12.30 között vagy b) 10.30-10.35,
12.00-12.20, 15.00-15.05 között.” Választhatnak a dolgozók?

D r. S z i l b e r e i s z     Edit  jegyző: Azért döntöttünk e mellett, mert nálunk a
dohányzás  egy  kissé  elfajult,  problémát  okoz,  ezzel  próbáljuk  egy  kicsit  kordában
tartani. A ,,b” választóknak is ugyanúgy megvan a 30 perc. 20 percet kötelezően egyben
kell, hogy kiadjuk, de az 5-5 perc délelőtt és délután úgy gondolom, hogy a dohányzás
miatt ellenőrizhetőbb.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Természetesen egyetértek vele. 

S z ű c s     Judit biz. tag: A hivatali ügyintézők ügyfélfogadási rendjénél egyszer sincs
olyan  hosszú  időtartam,  mint  a  Kormányhivatalnál.  Nincs  arra  mód,  hogy  egyetlen
egyszer egy héten hosszabb nyitva tartás legyen?

D r. S z i l b e r e i s z     Edit  jegyző: Ez megfordult az én fejemben is, nem tudom,
hogy mennyire kivitelezhető.  Nem kiszámítható ki jelenne meg illetve,  hogy milyen
ügyben  jelennének  meg.  Ez  szervezési  feladatot  jelentene,  de  nem elvetendő.  Meg
kellene oldani akkor azt, hogy kérelmeket befogadunk, de kvázi egy ablakos ügyintézés
volna. Ez a későbbiekben átgondolást igényel. Lenne mondjuk 3-4 olyan ügyintéző, aki
rotációs rendszerben tudna lenni. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A határozat 3. pontjában változott a jegyző asszonynak
illetve aljegyző asszonynak az ügyfélfogadási rendje. 

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: A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítására javaslat

18/2019. (I. 28.) 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 a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét az alábbiak
szerint módosítja:

1. Az Ügyrend II. fejezetének 2. és 3. pontjai  helyére az
alábbi rendelkezés kerül:
2.  A  Polgármesteri  Hivatalban  a  munkaközi  szünet
időtartama 30 perc,  melyet  a  munkavállaló  választása
szerint az alábbi rendben vehet igénybe:
  a) 12.00-12.30 között vagy
 b) 10.30-10.35
    12.00-12.20
   15.00-15.05 között.
3.  A  munkaközi  szünet  idejének  kivételével  a
dolgozóknak a munkavégzés helyén (iroda, fénymásoló,
tárgyaló, stb.) kell tartózkodniuk.

2.  Az Ügyrend III. fejezetének 1. és 2. pontjai helyére az
alábbi rendelkezés kerül:

    1. a.) A hivatali ügyintézők ügyfélfogadási rendje:
                Hétfő:    8.00- 12.00
                Kedd:    8.00-12.00
                           12.30- 15.00
              Szerda:  nincs ügyfélfogadás
              Csütörtök:  8.00-12.00
                                12.30- 15.00
              Péntek:  8.00-12.00

b) A hivatali pénztár ügyfélfogadási rendje:
                Hétfő:    9.00- 12.00
                Kedd:    13.00- 15.00
                Szerda:  nincs ügyfélfogadás
               Csütörtök:  13.00-15.00
               Péntek:  9.00-12.00

  2.  A hivatal irodavezetőinek ügyfélfogadási rendje:
              Hétfő, péntek: 9.00-12.00
              Kedd, csütörtök: 9.00-14.00

3.  Az Ügyrend III. fejezetének 3. pontjában a  „Jegyző:
páratlan hét hétfő 9.00-11.00 óráig,  Aljegyző: minden
héten  kedden  9.00-14.00  óráig” szövegrész  helyébe  a
„Jegyző:  páratlan  hét  csütörtök  9.00-12.00  óráig,
Aljegyző:  minden  héten  kedden  9.00-12.00  óráig”
szöveg kerül.

4. Az Ügyrend V. fejezete helyébe az alábbi szöveg kerül:
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A szervezeti egységeken belüli feladatmegosztás 
A  Polgármesteri  Hivatal  belső  szervezeti  egysége  az
iroda. Az irodák tevékenységét az irodavezető irányítja. A
Hivatal  belső  szervezeti  felépítését  az  ügyrend  2.  sz.
melléklete tartalmazza.

5.  Az Ügyrend 2.  sz.  melléklete  helyére  jelen  határozat
melléklete kerül.

 6. Jelen határozatba foglalt módosítások 2019. február 15.
napján lépnek hatályba.

 Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Varga Gusztáv polgármester
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző”

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

Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Zábrák Istvánné elnök

I.NAPIRENDI  PONT TÁRGYA: Önkormányzat  2019.  évi  költségvetési  rendelet-
tervezete (Kt. 2. sz. előterjesztése)

Z á b r á k     Istvánné elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési
irodavezetőnek.

Á  g  o  s  t  o  n  n  é      Dohányos  Ivett költségvetési  irodavezető:  Jelenleg  a
költségvetésnek a főösszege 1.693.180.000 Ft, azonban hozzá kell, hogy tegyem, hogy
ez a főösszeg jelenleg nem tartalmazza a pályázatoknak a 95%-át. Az önkormányzat
jelentős  mennyiségben  bonyolított  már  2018-ban  is  és  ennek  2019-re  áthúzódik  a
megvalósítása,  kb.  1  milliárd  Ft-tal  fog  még  növekedni  a  főösszege  a
költségvetésünknek.  Jelenleg  február  5-ig  van  arra  lehetősége  a  pénzügyi  irodának,
hogy  felülvizsgálja  a  pályázatait,  hogy  a  megfelelő  helyen  van-e,  illetve  megfelelő
módon  történt-e.  Ezt  együtt  csináljuk  a  pályázatok  költségvetésének  a  tervezésével.
Amikor legközelebb önök elé kerül ez az anyag, akkor már abban szerepelni fog az
összes pályázat, amit végrehajt az önkormányzat. Most csak azokat szerepeltettük, ahol
a bevételek és kiadások között jelentős különbség van. Ilyen a fogorvosi rendelő illetve
a védőnői szolgálatnak a felújítása. Ezek olyan LEADER-es pályázatok voltak, ahol az
önkormányzatnak  önerőt  kellett  biztosítani  a  pályázat  megvalósításához.  A  többi
pályázatnál  jellemzően  elmondható  az,  hogy  a  bevételek  fedezik  a  kiadásokat.
Minimális  eltérés  lehet  néhány  hatósági  díj,  bankköltség,  ami  esetleg  növelheti  a
pályázati kiadásoknak az összegét a bevételhez képest, de ezek nem jelentős mértékűek.

A működési  hiány összegénél  el  kell,  hogy mondjam, hogy számítottunk arra,  hogy
ilyen magas összegű lesz, hiszen lehetett hallani és mindenki tud róla, hogy a Pannon
Lúd Kft. bezárt, nem folytatja tevékenységét. Mivel a tevékenységét már nem folytatja a
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tervezett iparűzési adó várhatóan nem fog befolyni olyan mértékben, mint ahogy ez az
elmúlt években megszokott volt. Ezért már most az óvatosság elve alapján 30 millió Ft-
tal  csökkentettük  a  helyi  iparűzési  adóból  származó bevételeinket.  Ha ez  az  eredeti
szinten  maradna,  akkor  körülbelül  70  millió  Ft-os  hiánynál  tartanánk,  ami  úgy
gondolom, hogy az elmúlt  évek tapasztalatai  alapján az az összeg, ami ilyenkor kb.
lenni szokott. A cél ennek a minimalizálása. 50-70 millió Ft körül lenne jó ha beállna,
mindazon  által,  hogy  mennünk  kell  a  minisztériumba  ezzel  a  problémával  és  a
különbözetet különböző forrásokból előteremteni. Erre is néztünk lehetőségeket illetve
fogjuk kérni az országgyűlés képviselő úrnak a segítségét. 

Fejlesztési hiánynál azt szeretném elmondani, hogy általánosságban úgy jön össze, hogy
a fejlesztési bevételek és fejlesztési kiadások különbözete. Az összeg azért ilyen magas,
mert  tartalmazza  a  tervezett  Dózsa  utca  felújításnak  a  130  millió  Ft-os  költségét.
Egyébként  azokat  a  szokásos  fejlesztési  célokat,  melyeket  a  Képviselő-testület  év
közben,  vagy  a  koncepciónál  meghatározott.  Jellemzően  elmondható,  hogy  a
fejlesztések egy része az év folyamán nem szokott megvalósulni, ezekből maradványok
maradnak.  Amihez  viszont  ragaszkodik  a  Képviselő-testület,  hogy  megvalósulásra
kerüljön,  ott  fejlesztési  hitelt  szoktunk  olyan  mértékben  igényelni,  ahogy  azt  a
költségvetésünk engedi. Jelen esetben a Dózsa utca az egyik nagy álom amit magunk
elé tűztünk a 2019-es évre. 

Egyébként  már  a  költségvetés  tartalmazza  az  intézményeknek  a  költségvetését.  A
koncepcióhoz képest annyi változás van, hogy volt egy egyeztetés polgármester úrnál,
ahol többek között megszületett a döntés az iparűzési adónak a mérsékléséről, illetve
született még egy olyan döntés, hogy vannak olyan intézmények, ahol jelenleg is 2%-os
kereset kiegészítés tervezésével van lehetőség.  Azoknál az intézményeknél,  ahol erre
nem volt lehetőség most beterveztük úgy a költségvetésbe a személyi juttatásokat, hogy
ezt  a  2%-os  keretet  meghatároztuk.  Ez  igazából  a  polgármesteri  hivatalnál  jelent
változást.  Hiszen a  koncepciónál  be  volt  állítva  1.400.000 Ft+ járulék,  most  ez  lett
2.430.000 Ft  +  járulék,  tehát  majdnem a  duplája.  Illetve  az  óvodánál  van még egy
jelentősebb  emelkedés,  hiszen  ott  az  óvodapedagógusok  bértömegére  jutó  2%  is
betervezésre  került.  A  többi  intézménynél  ez  kalkulálásra  került  már  a  korábbi
esetekben is. 

A normatívákról annyit szeretnék elmondani, főleg ami ezt a bizottságot érinti, hogy jó
hír  az,  hogy a normatívák összege  23.877.000 Ft-tal  emelkedett.  Azonban látható  a
kimutatásból, hogy a hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz, ami tulajdonképpen a
segélyekre,  települési  támogatásra,  illetve  a  közfoglalkoztatás  önerejére,  a  szociális
alapfeladatoknak a részbeni finanszírozására szolgál, ez az összeg az előző évhez képest
10.130.000 Ft-tal csökkent. Mondhatnám, hogy átrendeződés van a normatívák között,
hiszen maga a  beszámítás  is  46 millió  Ft-ról  32 millió  Ft-ra csökken, ami már egy
jelentős  bevétel  növekedés  volna,  azonban  a  szociális  hozzájárulásoknál  majdhogy
teljes  egészében  elvették.  A  pénzbeli  hozzájárulásoktól,  amit  elvettek  azt
átcsoportosították a szociális segítő tevékenység támogatására, ami nem volt 2018-ban
csak szeptembertől  kötelező,  akkor már az Állam biztosított  rá fedezetet.  Az elmúlt
negyedévben  3.715.000  Ft-ot  kaptunk  rá,  most  14.863.000  Ft-ot.  Tehát  van  egy
11.147.000 Ft-os növekedés. 
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A  lakosságszámunk  5968  főre  csökkent,  tehát  lementünk  6.000  fő  alá.  Évről  évre
megfigyelhető  ez  a  tendencia.  Vannak olyan normatíváink,  melyeknek  a  mértékét  a
létszám nagy mértékben befolyásolja, ilyen az önkormányzati támogatás is. 

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

V a r g a    Gusztáv polgármester:  Most reális  képet  mutat  a költségvetés? Tehát
nincsen olyan amit a kiadásoknál beállítottunk,  de várható mellé  bevétel  is? Minden
intézményi  pótlék,  minden  benne  van  a  kiadások  között,  ami  a  munkabéreket
tartalmazza? Olvastam több helyen, hogy a szociális hozzájárulási adónak a mértékét
19,5%-al terveztétek egész évre, tudjuk, hogy félévtől csak 17,5% lesz. 

Á g  o  s  t  o  n  n  é      Dohányos  Ivett költségvetési  irodavezető:  A  költségvetés
tervezésénél nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a bevételeket illetve a kiadásokat
szinkronba  tervezzük.  Amit  polgármester  úr  említ,  az  legfőképpen  az  intézmények
ágazati pótlékánál jöhetett szóba. Ott egy 18 millió Ft-ot meghaladó összeg, ami össz
intézményi szinten különböző kulturális, szociális illetve egyéb pótlékok megjelennek
az intézményi költségvetésekben. Ezt a bevételi oldalon már terveztük. 

A  másik  ilyen  nagy  tétel  a  köztisztviselőknek  a  bérfejlesztéséhez  kapcsolódik.  Itt
mondanám el azt is, hogy az illetményalapot a pályázatnak megfelelően 46.380 Ft-tal
terveztük. Viszont a hozzá kapcsolódó bevételt is beállítottuk a költségvetésbe. 

A harmadik ilyen jelentős tételünk a vízközmű bérleti díjak. Ott egyensúlyban terveztük
meg a költségvetést.  Amennyi a kiadás, annyi a bevételünk illetve a pénzmaradvány
együttes összege. 

Ami  még  ilyen  tétel  lehet,  az  a  kistérségi  működési  támogatás.  Ott  jelenleg  annyi
bevétel van beállítva,  amennyi költség jelenleg meg van tervezve a Területfejlesztési
menedzsernek a bérére. Tehát ott sincs eltérés az egyenlegben. 

Ilyen tekintetben ezeket a tételeket illetve a pályázatokat tudtuk figyelembe venni. Ott is
úgy történt a tervezés, hogy az önerő csak a különbség a bevételek és a kiadások között,
ahol önerős a pályázat. 

Természetesen figyelmet fogok még a továbbiakban is fordítani a költségvetés tervezése
folyamán arra, hogy minden bevételünket illetve kiadásunkat tevékenységenként párban
vizsgáljuk ilyen szempontból. 

Ami az én tudomásom volt, az minden beállításra került, de természetesen előfordulhat,
hogy én is hibázok. De ha megtaláljuk, akkor beállítjuk azt is. 

S  z  ű  c  s     Judit biz.  tag:  A  4.  oldalon  kezdődik,  hogy  ,,  az  önkormányzat
költségvetésben  jelenleg  6  darab  startmunkaprogram,  2  db  hosszú  lejáratú
közfoglalkoztatás  program  került  megtervezésre,  mely  legkésőbbi  lejárata  2018.
február”?

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: 2019. február. 
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S z ű c s    Judit biz. tag: 6. oldalon szerepel az intézményeknél vastaggal, hogy ,,
cafetéria 0”, de máshol látok 15 illetve 30 ezer forintot is.

Á g o s  t  o n n é    Dohányos Ivett költségvetési  irodavezető:  Az önkormányzati
dolgozóknál 30.000 Ft-tal került megtervezésre. Az egyeztetés után az intézményeknél a
2%-os keret került megtervezésre. Valóban Attila kivette a költségvetésből, de van egy
kis szemantikai probléma, mert el kellene dönteni, hogy a 2% és a cafetéria, vagy eleve
csak a 2% marad. A cafetériával  most olyan problémák vannak, hogy a jogszabályi
átrendeződések  miatt  csak  jutalomként  tudjuk  kifizetni,  hiszen  15.000  Ft-ért  szép
kártyát nem éri meg senkinek kiváltani. A határozati javaslat tartalmazza a 15.000 Ft-ot.
Az  önkormányzatnál  illetve  a  hivatalnál  5.000  Ft/fővel  terveztem a  számlavezetést,
Attila még 10.000 Ft-ot tervezett az intézményeknek. A költségvetési rendeletben már
az  5.000  Ft-ot  állítottam  be,  mint  az  előző  évben  is  volt  és  Attila  fogja  majd
visszatervezni. A cafetéria keretet pedig el kell majd dönteni.

Kikalkuláltuk,  hogy  a  19,5-ről  17,5  történő  szociális  hozzájárulás  adócsökkenés
körülbelül 1.5 millió Ft-ot fog jelenteni. 

S z ű c s     Judit biz. tag: 15. oldal 5.§. 1. pontja mit jelent? Nagyon sok minden fel van
sorolva, hogy mit tehet és mit nem az intézmény. ,, A Képviselő-testület feljogosítja az
önállóan  működő,  és  gazdálkodó,  költségvetési  szerveket  a  költségvetésükben
előirányzott  felhalmozási  pénzeszközökkel  való  pénzgazdálkodásra”. Eddig
folyamatosan arról volt szó, hogy mindig a testület engedélye szükséges. 

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ez így rendben van.

S z ű c  s    Judit biz.  tag:  A 23. oldalon szerepel,  hogy nyertünk pályázatban egy
gépjárművet. Maradt egy kérdés a 23. oldalon. 

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Erről majd megkérdezzük
Zatykó Attila költségvetési irodavezető-helyettest. 

S z ű c s    Judit biz. tag: Képviselői tagságom alatt többször felmerült a minta menza
koordinálásáért a havi 100.000 Ft. Nem-e lehetne ezt kivenni?

Minden  intézménynek  megnéztem  a  költségvetését.  Nekem  kicsit  sok  a  Humán
Szolgáltató  Központnál  az  1,26 millió  Ft  kiküldetési  költség.  Ez azért  lehet,  mert  a
járásban is végeznek munkát?

Z á b r á k   Istvánné elnök: Igen. 

S z ű c s    Judit biz. tag: 28. oldal szerepel, hogy ,, tervezésre került bruttó 6.000 Ft/fő/
év csapatépítés, ami összesen 180.000 Ft” Az óvodánál szerepel egy táblázatban, hogy
szellemi tevékenység, csapatépítés 1.020.000 Ft. Ez nem ugyanaz?

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Attila egy soron tervezte
a kettőt, ez tartalmazza a 6.000 Ft/fő összeget is.

S z  ű  c  s     Judit biz.  tag:  A Mezőkovácsházáról  elszármazottak  köszöntésére  is
biztosítunk  alkalmat,  ha  valami  említésre  méltó  dolgot  tesznek.  Erre  lenne  egy
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javaslatom, amennyiben elfogadja a testület, hogy lehetne elismerő oklevél mellett egy
kovácsháza anno kiadványt is adni. Beleírni nyilván azt, hogy miért is kapja az illető. 

A  41.  oldalon  közúti  jelzőtáblák  kihelyezéséről  van  szó.  Sóki  Zoltán  műszaki
irodavezető  ígéretet  tett  arra,  hogy  a  Kinizsi  utcán  a  sebesség  korlátozásra  fognak
kihelyezni egy táblát. Ebbe a költségvetésbe ez a tábla szerepel-e?

Romos  lakóház  300.000 Ft.  Reformátuskovácsházán  a  Táncsics  utcában  is  van  egy
összedőlt  ház.  Ennek  is  utána  lehetne  nézni,  hogy  azzal  mit  lehet  csinálni,  mert
tulajdonosa van. 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A 8. oldalon a rendkívüli települési támogatásra 5 millió
Ft,  a  4.  pontban a  határozatoknál  a  rendkívüli  települési  támogatására  5.500.000 Ft
szerepel. Ez elírás?

Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Igen elírás, 5 millió Ft. 

V a r g a     Gusztáv polgármester: 50 millió Ft-ot megtakarítani csak bérekkel együtt
lehet, tehát dologi kiadásokból és egyéb költségekből nem lehet. Ha az intézményeinkre
gondolunk,  akkor  tudjuk  azt,  hogy vannak  olyan  intézmények,  ahol  nem lehet  bért
megtakarítani. Azt kell megnézni, hogy mely intézmények azok, amelyeknél vagy nem
szabályozza jogszabály a létszámot, vagy a jogszabályi létszámnál lejjebb lehet. Ezt az
intézményi  egyeztetésen  meg  lehet  tenni.  A  költségvetési  hiányt  úgy  tudjuk
csökkenteni, ha a kiadásainkat csökkentjük a bevételeinket növeljük. Arra is kérem az
intézmények vezetőit, hogy gondolkozzanak. Az intézményi egyeztetőn fog kialakulni
egy  olyan  javaslat,  hogy  annak  az  intézménynek  a  költségvetésében  mit  tudunk
csökkenteni.  Ez  fog  nekünk segíteni  abban,  hogy el  tudjuk fogadni  a  költségvetést.
Magasnak  látszik  ez  a  költségvetési  összeg,  főleg  ha  hozzáadjuk  majd  azokat  a
pályázatokat, melyek nem szerepelnek benne. De lehetett látni az idén is, hogy kb. 50
millió Ft hiánnyal számoltunk, és azért kellett izgulni év végén, hogy be tudjuk fejezni
az év végét rendben. Úgy gondolom, hogy lesz jó esélyünk a Pannon Lúd Kft-nek az
adóbevétel  kiesése  miatt,  de  nincs  egy  ilyen  döntés  a  kezünkben.  Nagyon  óvatos
költségvetést  kell  majd  tárgyalnunk.  Érjük  el,  hogy  egységesen  minden
intézményünknél  legyen 2%-os jutalomkeret.  Ez azt  jelenti,  hogy mindenkinek nő a
bére az idén valamilyen dolog miatt. Nem fogjuk azokat a vitákat lefolytatni testületen
belül ha ő kap, akkor mi miért nem kapunk stb. Ugyanez indokolta a csapatépítést is.
Nagyon fontos az, hogy egy munkahelyi kollektíva ismerje egymást, együtt tudjanak
dolgozni, legyenek ott. Voltak olyan intézmények, amelyek éltek ezzel a lehetőséggel.
Konkrét javaslatokat nem akarok felsorolni, mert az intézményi egyeztetéseknél akarom
körbe járni. A javaslataim a saját bevétel növelése és a kiadásaink csökkentése. 

Szűcs Judit bizottsági tag kiment az ülésről. Jelen van 4 fő bizottsági tag.

Z á b r á k    Istvánné elnök: Csak azt sajnálom, hogy a KLIK dolgozók nem kaptak
semmilyen jutalmat. Azt tudom, hogy nem tartoznak hozzánk. Jobban jártak volna, ha
önkormányzati  iskolák  maradnak.  Az  egyházi  iskoláknál  100.000  Ft-os  jutalmakat
osztottak a dolgozóknak. 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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: Költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez javaslatok

19/2019. (I. 28.) 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  2019.  évi  költségvetési
rendelet-tervezet  elkészítéséhez  az  alábbi  szempontokat
határozza meg:

1. Az  intézmények  felhalmozási  kiadásaikat  az
intézményi egyeztető tárgyaláson meghatározott minimális
szinten tervezhetik.
2. A  közalkalmazottak  és  munka  törvénykönyve
hatálya alá tartozó dolgozók részére 15.000Ft + járulék /fő
összegű cafetéria  juttatásról  dönt  A betervezett  cafetéria
összege zárolásra kerül. 
3. A Sportpálya fenntartására 1.295 eFt-ot biztosít.
4. A települési támogatásra szánt keretösszeg:

 Rendszeres települési támogatás 3.500 eFt
 Rendkívüli települési támogatás 5.000 eFt
 Újszülöttek köszöntése: 100 eFt
 Köztemetés: 800 eFt

5. A  Képviselő-testület  a  létszám  állományának
változásáról  az  alábbi  döntést  hozza:  Az  intézményi
egyeztető  tárgyalásokon  kerüljön  áttekintésre  minden
intézmény létszám állománya.
6. Az általános célú tartalék mértékét 7.000  eFt-ban,
a  fejlesztési  célú  tartalék  mértékét  30.000  eFt-ban
határozza meg.
7. A Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott
2019.  évi  Rendezvényterv  alapján  nemzeti  és  helyi
ünnepeink,  megemlékezéseink  költségére  10.000  eFt-ot
biztosít, 
8. Településmarketinggel,  önkormányzati
tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 3.300 eFt,
9. A járóbeteg szakellátó központtal kötött szerződés
alapján  az  ingatlan  felújítására,  karbantartására  egyedi
döntés alapján 1.000 eFt keretösszeget határoz meg. 
10. További hiánycsökkentési javaslatok:
Az  intézményi  egyeztető  tárgyalások  lefolytatása  során
törekedni  kell  arra,  hogy  a  működési  célú  bevételek  és
kiadások  különbözete  a  70  mFt-ot  ne  haladja  meg,
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valamint a zárolással nem érintett költségvetési különbözet
mértéke az 50 mFt-ot nem haladhatja meg.

                  Határidő: A költségvetési rendelet-tervezet benyújtására
2019. 02. 28-i képviselő-testületi ülésre

                  Felelős: Varga Gusztáv polgármester”

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

Határidő: 2019. január 31.
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.

K.m.f.

Zábrák Istvánné                           Havancsák Piroska
         elnök                    jkv. hitelesítő 
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