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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. február 25-én zárt ülést követően 
tartott soros, nyílt ülésén.  

 
 
Az ülés helye:             Városháza 
 földszinti tanácskozóterme  
 
 
Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 
 Szűcs Judit  
 Havancsák Piroska 
 Schultz Gábor  bizottsági tagok   
 
Távolmaradását bejelentette: 

Duma Zsolt   bizottsági tag  
 
 
Jelen volt még:  Csepreghy Elemér   alpolgármester 
  Szénási István   alpolgármester 
  Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 
  Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 
  Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
  Zatykó Attila   költségvetési irodavezető-helyettes  

 Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 
vezetője 

  Jankó Erzsébet   Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság megjelent tagjait, Alpolgármester urakat, Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
asszonyt, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, irodavezetőket, valamint a 
meghívott vendégeket.  
 
A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Duma 
Zsolt bizottsági tag távolmaradását bejelentette.  
 
Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  
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Z á b r á k   Istvánné elnök: Javaslom felvenni a nyílt ülés napirendi pontjai közé „A 

polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága” tárgyában készült (Kt. szóbeli 1. sz.) 
előterjesztést, tekintettel arra, hogy Polgármester úr nyilatkozott arról, hogy nem kéri 
zárt ülésen való tárgyalását.  
 
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 napirendre vétele  
 

34/2019. (II. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága A 

polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága (Kt. 

szóbeli előterjesztése) tárgyában készült előterjesztést 
jelen ülése napirendjére felvette.  

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Javaslom a fentiek alapján kiegészített, 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   
 

35/2019. (II. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
2019. február 25-i soros nyílt ülésének napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el:  

 

1./ Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetési rendeletének megalkotása (Kt. 2. sz. 
előterjesztése) 
Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető 
 
2./ SZMSZ módosítása (Kt. 5. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
3./ A polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének 

jóváhagyása (Bizottság 1. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztő: Novákné Vágási Gizella ügyintéző 
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4./ Az óvodai felvételi körzethatárok (Bizottság 2. sz. 

előterjesztése) 
 Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
 
5./ A 2019. évi rendezvényterv elfogadása (Bizottság 3. sz. 

előterjesztése) 
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

  
6./ A Városi Karácsony kiemelt rendezvény elszámolása 

(Bizottság 4. sz. előterjesztése) 
Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 
7./ A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi 

Üzleti terve (Kt. 7. sz. előterjesztése) 
Előterjesztő: Zatykó Attila költségvetési irodavezető-

helyettes 
  
8./ A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (III. 05.) sz. 

önkormányzati rendelet módosítása (Kt. 9. sz. 
előterjesztése) 
Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető 
 

9./ A polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága (Kt. 
szóbeli 1. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 

 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetési rendeletének megalkotása (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: A szokásosnál is nagyobb 
munka van mögöttünk. Elkészítettük az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-
tervezetét. A bevételi és kiadási főösszegünk 3.020.547.000 Ft, soha ilyen magas 
költségvetése az önkormányzatunknak még nem volt.  
Az első javaslat kialakulásakor a hiány mindösszesen 243 millió Ft volt. Ez úgy 
tevődött össze, hogy a működési hiány 102 millió Ft volt, a fejlesztési hiány pedig 238 
millió Ft. Az intézményi egyeztető tárgyalásokon illetve az azt követő egyeztető 
megbeszéléseken az intézményvezetőkkel illetve a pályázatok áttekintését követően 
sikerült kialakítanunk az 53.078.000 Ft-os működési és 189.991.000 Ft-os fejlesztési 
hiányt.  
Nem tervezhető a költségvetésben működési hiány, az önkormányzati törvény tiltja, 
viszont erre a bevételi-kiadási különbözetre lehet rendkívüli támogatást tervezni. 
Nálunk is ez történt. Ez tartalmazza a költségvetési rendeletnek a szövegezése, hogy a 
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jelentkező működési hiányra rendkívüli támogatási igénylést nyújtunk be. A hiányt 
látva a tavalyi évhez képest 43 millió Ft-tal tervezünk kevesebb adóbevételt. Ezt úgy 
sikerült így alakítani, hogy Polgármester úrnak az elképzelése az, hogy tendáljunk a 
nulla felé, viszont az nem volt bekalkulálva, hogy a Pannon Lúd Kft-vel ez fog történni.  
Összességében még arra is szeretném a figyelmet felhívni, hogy a fejlesztési hiányunk 
összege ugyan magas, 189 millió Ft, azonban ebből 101.600 eFt a Dózsa utcának a 
felújítására van betervezve. Van három olyan pályáztunk, a könyvtárnak az energetikai 
pályázata, a védői pályázat, illetve a fogorvosi rendelő felújításának a pályázata, 
amelyek önerősek, 15 millió Ft az amit biztos, hogy hitelként realizálni fogunk a 2019-
ben. A fejlesztések a rendeletben a zárolásoknál fel vannak tüntetve intézményenként. 
Az egyeztető tárgyalásokon elhangzott az, hogy azoknál a beruházásoknál, ahol lehet 
egyeztetni a kivitelezővel, ennek megtörténtét követően döntünk majd arról, hogy ezek 
a zárolások most feloldásra kerülnek és megvalósításra kerülnek azok a fejlesztések, 
amiket az intézmények terveztek, a vagy elvonásra kerülnek a költségvetésből. Ezeket is 
figyelembe vettük.  
Azt gondolom, hogy ezzel a költségvetéssel végig lehet vinni az évet azzal, hogy 
ugyanúgy fordulunk kormányzati segítségért, mint ezt megelőzően.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S z ű c s    Judit biz. tag: Az érdekegyeztető ülésen elhangzott, hogy a nyugdíjba 
vonuló önkormányzati dolgozóknak meg lehet próbálni sávosan adni jutalmat. Ez 
mikor, hogyan és milyen formában valósul meg? Azt gondolom, hogy célszerű lenne 
említést tenni arról, hogy ennek a kidolgozása folyamatban van. 
Van olyan intézményünk, ahol olyan csekély a dolgozói létszám, hogy a 2 %-os 
illetménykiegészítés miatt az intézményvezetőknek nem lehet a munkájuk 
színvonalának megfelelő év végi jutalmat adni. Polgármester úr ígéretet tett, hogy lesz 
erre is valamilyen javaslata.  
Úgy gondolom, hogy mindkét felvetés érinti a költségvetést, csak azt nem tudom, hogy 
milyen formában kerülhet bele a rendeletbe.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Jelenleg 3 tábla még nincs 
a rendelet mögött. Az egyik a létszámos, a második a kötelező, nem kötelező feladatos, 
a harmadik pedig a felvehető hiteleknek a táblái. Ezek jelenleg is készítés alatt állnak, 
holnap reggel szeretném, hogyha a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén már 
kiosztásra kerülnének.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Úgy néz ki, hogy az a munkarendszer amellyel a 
költségvetési rendeletet megalkotjuk, az jónak bizonyult. Az idei esztendőben is lehetett 
látni, hogy a novemberi koncepció megalkotása után, januárban is érdemi munka folyt, 
dolgoztak az intézmények, hogy a javaslatot olyan formába öntsék, hogy a hiány 
kezelhető legyen. Utána az intézményi egyeztetéseken is nagyon konstruktívak voltak 
az intézményvezetők. A harmadik tárgyalási forduló előtt jó esély van arra, hogy ezt el 
tudjuk fogadni. Köszöntet mondanék mindenkinek, aki ennek az előkészítő 
munkálatoknak során dolgozott.  
A tavalyi évben az induló összeg 2 milliárd Ft körüli volt és most 3,4 milliárd Ft körüli 
a végösszeg. Nagy esély van rá, hogy ez a 3 milliárd Ft-os összeg év végére akár 4 
milliárd Ft-ra is kúszhat, hogyha újabb pályázatok jönnek, hogyha egyéb kiegészítő 
támogatást kapunk, hogyha normatívák jól alakulnak.  
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Külön nagy köszönetet szeretnék mondani a Polgármesteri Hivatalnak is, hiszen ekkora 
költségvetésnek a kezelése nagyobb feladat, mint a szokásos költségvetésünk, amivel 
2015-ben indultunk. Ennek a 3 milliárd Ft-nak a fele fejlesztés, amit mindenki meg fog 
látni, a lakosok, az intézmények.  
Emellett meg tudtuk azt tenni, hogy azoknál az intézményeknél ahol korábban nem 
érintette őket bérintézkedés, akkor mi megelőlegeztük azt a béremelést és most pedig 
mindenütt be van építeni az a központi béremelés, amely azt teszi lehetővé, hogy két 
esztendő alatt minden dolgozónak legalább 20 %-kal növekedett a keresete.  
Volt néhány olyan számunkra igazságtalannak tűnő helyzet, amire most javaslatot 
tettünk és azt is elfogadtátok. Ilyen a 2 % jutalomkeret, amelyet minden intézménynél 
megszavaztuk.  
Azt javaslom, hogy bízzuk meg a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, hogy ezeket 
a dolgokat vizsgálja meg, amelyeket Szűcs Judit bizottsági tag felvetett. Minden 
intézménynél keletkezik bérmaradvány, minden esztendőben, az idei évben is 
keletkezett és osztottak is ki belőle és vontunk is el belőle. Arra gondoltam, hogy a 
bérmaradvány lenne az a forrás, amiből ezeket a dolgokat és akár a bérfeszültségeket is 
kezelni lehetne. Bérfelszültség azért keletkezik a kollégáknál, mert a garantált 
bérminimumot megemelte a jogszabályalkotó viszont az ágazati bérek nem emelkedtek. 
Ezért a fiatalabb dolgozó, kevesebb tapasztalattal lévő dolgozók bére utolérte a régebb 
óta ott dolgozó, magasabb iskolázottságú dolgozók bérét.  
Meg fogok fogalmazni a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésére egy javaslatsort, 
és kiegészítem azzal, amit Szűcs Judit bizottsági tag felvetett és megkérjük a bizottságot 
hogy vizsgálja meg és kerüljön vissza márciusi ülésre.  
Javasolni fogom, hogy az ingatlanértékesítés teljesítése érdekében készüljön felmérés az 
értékesíthető ingatlanokról és hogyan lehetne azoknak az értékét növelni. Az 
adóbehajtás érdekében is javasolni fogom a bizottságnak, hogy ezt is vizsgálja meg. Az 
aláírások során tapasztalom azt, hogy időnként az önkormányzatunknak sok késedelmi 
kamatot, mulasztási bírságot kell fizetnie egy-egy elmaradt kifizetés miatt. Javasolni 
fogom a bizottságnak hogy ezt is vizsgája meg.  
Csepreghy Elemér alpolgármester úrnak volt az a javaslata, hogy a megüresedő 
álláshelyek betöltését még szigorítsuk meg jobban, hogy azokon a munkahelyeken ahol 
jogszabály írja elő annak az állásnak az betöltését, ott természetesen járuljon hozzá a 
testület. A többi helyen viszont egy moratóriumot hirdessünk, hogy amíg nem érik el a 
jogszabályban előírt álláshely számot, addig az üres álláshelyet nem lehet betölteni.  
A gyepmesteri tevékenységen nagyon sok kifizetésre került sor. Ezt a tevékenységet is 
vizsgáljuk felül és próbáljuk mással betöltetni.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, 
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: Költségvetés 2019. évi elfogadására javaslat 
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36/2019. (II. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezetet 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: 2019. február 28.  
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
táblázatok hiányosak, javaslom, hogy a határozati javaslatról ne döntsünk.  
 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: SZMSZ módosítása (Kt. 5. 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: Korábban volt szó arról, hogy miután új megállapodást kell 
kötni a Román Nemzetiségi Önkormányzattal, Polgármester úr tárgyalásokat fog 
folytatni abból a célból, hogy megkérdezze Elnök urat, hogy szüksége van-e mind a két 
irodára. Szeretném kérdezni, hogy ez megtörtént-e?  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Az együttműködési megállapodás 
módosítását mind a román önkormányzat, mind pedig a testület januári ülésen 
elfogadta. Most nem az együttműködési megállapodás módosításáról kell dönteni, 
hanem az SZMSZ módosításáról, a korábbi döntésnek megfelelően.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Van-e valakinek még kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el több 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: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására javaslat  
 

37/2019. (II. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 
19.) sz. önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztés 
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melléklete szerinti tartalommal javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadni.  

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

 
Határidő: 2019. február 28.  
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A polgármester 2019. évi szabadsága 

ütemezésének jóváhagyása (Bizottság 1. sz. 
előterjesztése) 

 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot 
mellékletével együtt elfogadja, 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: Polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása  
 

38/2019. (II. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 
Varga Gusztáv polgármester 2019. évi szabadságának 
ütemtervét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése szerint, valamint 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2013. (II. 19.) sz. rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott átruházott hatáskörében eljárva a határozat 
melléklete szerint hagyja jóvá.  
 
Határidő: folyamatos, értelem szerint  
Felelős: Zábrák Istvánné bizottsági elnök 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző  

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az óvodai felvételi körzethatárok (Bizottság 2. 

sz. előterjesztése) 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el 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: Óvodai felvételi körzethatárok 
 

39/2019. (II. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
2019/2020. nevelési évben az önkormányzat 
fenntartásában működő Mezőkovácsházi Négy Évszak 
Óvoda és Bölcsőde óvodai felvételi körzetét az alábbiak 
szerint határozza meg: 

  
Az óvoda felvételi körzete Mezőkovácsháza város 
közigazgatási területére terjed ki. 

 
Határidő: közzétételre azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (III. 

05.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 
(Kt. 9. 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: Minden évben elkészítjük 
a legutolsó rendelet módosítást ahol az előirányzatokat a teljesítésekhez igazítjuk. Ez 
történt meg ebben a rendeletben is. Minden intézménynek a legutolsó előirányzat 
módosítása illetve az önkormányzatnak a tevékenység szerinti módosítása szerepel 
benne. Ami nagyon nehézkes volt számunkra, hogy a KGR rendszerben történő 
lejelentés miatt most már forintosítanunk kell az előirányzatokat.  
A 3. oldalon látszódik, hogy egyes intézmények mennyi előirányzatot adnak vissza. A 
Polgármesteri Hivatalnál 19 millió Ft, a Humán Szolgáltató Központnál 9 millió Ft, a 
Könyvtárnál 4 millió Ft, az Óvodánál 10.590.000 Ft. Ne rettentsen el ez a nagy összeg a 
különböző intézményeknél, mert nagyon sok fejlesztést, amit beterveztünk nem 
valósítottunk meg. Illetve a Polgármesteri Hivatalnál azon túl, hogy a fele fejlesztés, a 
másik felébe be volt tervezve egy jutalomkeret, amiből csak egy kis rész került 
felszabadításra. Csak emiatt 6 millió Ft a maradványunk. Tehát összességében már 16 
millió Ft-nál tartunk. A többi tevékenységnek a maradványából jön össze a maradék 3 
millió Ft.  
Előfordulhat, hogyha bizonyos tételekre kérdeztek rá, hogy fel kell, hogy írjam és a 
holnapi nap folyamán, tudom tételesen elmondani.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Ezek az összegek az idei költségvetést befolyásolják?  
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Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ezek az összegek nem 
befolyásolják, ezt már ennek figyelembevételével terveztük. Ezek azok a maradványok, 
amit előirányzatban oda adtunk akár év elején, év közben és nem valósultak meg 
valamilyen oknál fogva. Ezért nem aggódom a 2019. évi költségvetésünk miatt, hiszen 
látszódik, hogy 2018-ban is beterveztük a költségvetésünket 45 millió Ft hiánnyal, és 
fejlesztési hiánnyal és ezek a maradványok keletkeztek év közben. Azért mert 
takarékosan gazdálkodtunk, azokra a feladatokra, amit nem hajtottunk végre, nem 
költöttük el az előirányzatot, vagy akár előáll egy olyan helyzet, amely megtakarítást 
eredményezett és ennek a hozadéka az, hogy nem minden maradvány lett elköltve. 
Ezeket az intézményektől minden évben elvonja az önkormányzat, és ez van ebben a 
rendeletben.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Van-e valakinek még kérdése, véleménye?  
 
S z ű c s   Judit bizottsági tag: Szeretném megköszönni az intézményeknek ennél a 
napirendnél, hogy ezt ilyen nyugodtan elfogadták. Ha ezt összeadom, akkor ez 44 millió 
Ft. Ez a négy önkormányzati intézmény a tavalyi évet úgy kezdte, hogy ez a 44 millió 
Ft az a költségvetésében benne volt. Ennek a 4 intézménynek a takarékos gazdálkodása, 
a lojalitása magasan ebben a városban a legkiemelkedőbb. Hol vannak a Kft-k?  
Amikor a II. sz. óvoda építésekor kiderülnek hiányosságok, akkor gondoljunk arra, 
hogy minden év végén mennyi elvonás volt az intézményeknél.  
A Támogató Szolgálat pályázatos kisbuszával mi a helyzet?  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: 2018-ban nyert támogatást 
az önkormányzat ennek a kisbusznak beszerzésére. 2018-ban meg is kaptuk rá a 
támogatást, de tartalékba került az összeg helyezése, mivel a beruházás 2019-ben fog 
megvalósulni. Ennek a pályázatnak a mintájára mondhatom az összes pályázatunkat, 
mert előfinanszírozottak a pályázataink, a támogatási összegek az alszámlákon 
rendelkezésre állnak. Többek között a kisbusznak is rendelkezésre áll a támogatás 
összege. A pénzmaradványunk ami beruházásokhoz illetve pályázatokhoz kötött, az 
1.483.000.000 Ft a költségvetésben.  
 
S z ű c s   Judit bizottsági tag: Van-e ennek a 1.483.000.000 Ft-nak felelőse? Mert azt 
mindannyian tudjuk és emlékszünk rá, hogy az ASP-t majdnem elbuktuk, azért mert 
kiderült, hogy kellett volna már költeni a fele pénzt. Van olyan személy, aki ezeket a 
pályázatokat figyeli?  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Tudomásom szerint, ami a 
költségvetésben be van építve, jelenleg 31 pályázatot valósítunk meg. Ebben benne 
vannak a közfoglalkoztatotti pályázatok, az EFI irodának a pályázata, illetve a TOP-os, 
az EFOP-s, BMÖFT stb. Jegyző asszony koordinálja a pályázatoknak a megvalósítását 
oly módon, hogy bizonyos időszakonként pályázati megbeszéléséket hív össze, ahol át 
vannak tekintve a pályázatoknak a megvalósítása. Van egy pályázatokkal foglalkozó 
munkatársunk, aki szintén nagy figyelmet fordít ezekre. Illetve minden egyes olyan 
területen ahol anomália van, ott mindig az adott, aktuális kolléga folyik bele, aki a 
legjobban ért az adott probléma megoldásához. Nem mondom hogy zökkenőmentesek a 
pályázataink, van jó néhány, ami szépen halad a maga útján. Nyilván vannak olyan 
pályázatok is, amiben bele kell avatkozni ahhoz, hogy menjen a maga útján, akár 
műszakilag, akár pénzügyileg. Úgy gondolom, hogy ezek most viszonylag jól vannak 
koordinálva. Amikor először bejött 1.600.000.000 Ft-tal a költségvetés, a pályázatokat 
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hagytuk ki amiatt, hogy egyesével áttekintsük mindegyik esetében, hogy jelenleg a 
költségvetés időszakában milyen feladatok, milyen következő teendők vannak vele. 
Úgy gondolom, hogy ezt elég alapossággal megtettük.  
 
S z ű c s   Judit bizottsági tag: Minden pályázatnak megvan az egy szem felelőse. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Nem mindegyik pályázat esetében mi adjuk a 
projektmenedzsmentet, hanem a megyei önkormányzat. De a Polgármesteri Hivatalból 
vagy az intézményeinkből is van minden pályázatnak egy-egy felelőse.  
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el több 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: Költségvetés 2018. évi rendelet módosítására javaslat  
 

40/2019. (II. 25.) 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 elfogadásra.  
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2019. évi rendezvényterv elfogadása (Bizottság 

3. sz. előterjesztése) 
 
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Elhangzott egy javaslat, hogyha a kitüntetéseknél marad 
valamennyi összeg, akkor abból kellene az augusztus 20-i rendezvénysorozathoz tenni.  
Átadom a szót Aljegyző asszonynak.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Ez úgy van kiszámolva, hogyha az összes 
adható kitüntetést kiadjuk, akkor ez ennyibe kerül. Előre nem korlátozhatjuk a 
testületnek ezt a jogát. A Polgármesteri Elismerő oklevél egész évben adható. Február 
28-a után látni fogjuk, hogy a Városért és a Város Szolgálatáért kitüntetésre hány 
javaslat érkezett, illetve márciusban dönt a testület arról, hogy mely javaslatokat 
támogatja. Át lehet csoportosítani augusztus 20-i rendezvénysorozatra, de nem 
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javaslom, mert nem tudjuk, hogy mennyi egyéb támogatás fog érkezni. Azt javaslom, 
hogy amikor kell és oda ahová majd szükséges, akkor csoportosítsuk át.   
 
Z á b r á k   Istvánné elnök: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot 
mellékletével együtt elfogadja, 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: Rendezvény- és településmarketing terv 2019. évi elfogadása  
 

41/2019. (II. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
2019. évi rendezvény- és településmarketing tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Városi Karácsony kiemelt rendezvény 

elszámolása (Bizottság 4. sz. előterjesztése) 
 
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Karácsony kiemelt rendezvényről beszámoló  
 

42/2019. (II. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 
 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 
Városi Karácsony kiemelt rendezvényről szóló 
beszámolóban foglaltakat tudomásul vette.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
2019. évi Üzleti terve (Kt. 7. sz. előterjesztése) 

 
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Átadom a szót Ügyvezető asszonynak.  
 
J a n k ó   Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője: A fürdő és kempingnél a nyitás 
április 8-ra van tervezve, de ez valószínűleg nem fog megvalósulni, mivel a 
közmunkaprogramban a tavalyi év folyamán március 1-jétől kaptam dolgozókat, ez a 
strandra vonatkozóan 12 főt jelentett. Jelen felállás szerint március 1-jétől a strandra és 
a kempingre 3 főt kapott a Kft., három fő éjjeliőrt. Azt a létszámot kaptuk meg, ami 
januárban jelentkezett a Kalocsa Róza Kft-nél. A portaszolgálat, a takarítónői, pénztáros 
létszám hiányzik jelenleg. A Munkaügyi Központ úgy gondolkodik, hogy a strand 
megnyit például május 1-jén, akkortól adja a dolgozókat addig, amíg nyitva van a strand 
például augusztus 31-ig. De ez nem így működik, hanem a strand egy vagy két 
hónappal előkészül a nyitásra. Amikor bezár a strand, akkor utána téliesíteni szükséges. 
Meg lehet pályázni az embereket majd áprilisban vagy májusban, de ez késő lesz ahhoz, 
hogy mi meg tudjuk nyitni április 15-én. A karbantartókat megoldottuk, az úszómester 
szeretne képzéseken részt venni a Munkaügyi Központ által. Ha nem tud képzésen részt 
venni, akkor tudom foglalkoztatni az egyik pályázat keretében 4 plusz 2 hónapig. 4 
hónapig támogatja a Munkaügyi Központ, két hónapi bérét kellene finanszírozni. 
Amikor nem úszómester akkor karbantartási munkálatokat is végez. És van még egy 
illető, akivel tárgyalás alatt állok, a bérét valószínűleg tudja támogatni a Munkaügyi 
Központ úgy, hogy 70 %-át fizeti támogatásként, és 30 %-át pedig nekünk kell 
finanszírozni.  
Egyelőre március 1-jén csak fürdővezetőt tudom felvenni, akiket pedig támogatással 
azokat március 11-el. Március 1-jén be kell adni a Munkaügyi Központhoz a cégkapun 
keresztül a pályázatot, és március 11-től tudom őket foglalkoztatni. A tavalyi évben az 
volt a gondom, nehézségem, hogy nem volt ember, aki a strandon dolgozzon, ebben az 
évben meglenne a létszámom, csak nem tudom őket foglalkoztatni megfelelő módon. 
Akik dolgoztak a strandon azokat az önkormányzat átvette vagy szeptember 30-tól vagy 
október 30-tól vagy november 31-tól. Sokkal egyszerűbb lenne, hogy ha az 
önkormányzatnál lennék a dolgozók.  
A nyitást lehet hogy meg tudnám oldani kölcsön munkaerővel, a takarítást, meszelést. A 
műszaki dolgokat a férfi dolgozók el tudják látni. De a kemping nyitásához kellenek a 
női dolgozok.  
A büfével kapcsolatban Alpolgármester úr tárgyalás alatt áll egy illetővel és úgy 
beszéltük meg, hogy a héten fogunk találkozni.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Annyit tettünk az Üzleti tervvel kapcsolatban, hogy a 
tavalyihoz képesti növekménynek az 50 %-át zároltuk abban a reményben, hogy hátha 
többletbevételei keletkeznek a Kft-nek és ezt az összeget nem szükséges támogatásként 
oda adni.  
A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban a legegyszerűbb megoldás az lenne, ami tavaly 
volt, aminek egy részét el tudtuk érni. A többire kellene keresni a megoldást. Maximum 
egy hónap az átmeneti időszak, amelyet át kell vészelnie a Kft-nek. Nyilván egyszerűbb 
volna, hogyha az önkormányzat kötne a dolgozókkal huzamosabb idejű 
közfoglalkoztatási szerződést és utána ezeket a dolgozókat egész évben tudjuk 
alkalmazni.  
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A büfével kapcsolatban a Felügyelő Bizottságnak is az volt a véleménye, hogyha 
tárgyalásban vagyunk, akkor folytassuk le a tárgyalást és utána hirdessük meg. 
Tudomásom szerint van másik érdeklődő is, egy orosházi vállalkozó. Árpilis 15-ig 
ennek el kell dőlnie.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Az Üzleti terv 25. oldalán olvasható, hogy a 
Fürdőfesztivál belépőjegye 630 Ft/fő. Nem többről beszéltünk?  
 
J a n k ó   Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője: Ez nettó összeg, plusz 27%-os 
Áfa.  
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati 
javaslattal, 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. 2019. évi Üzleti tervének elfogadására javaslat  
 

43/2019. (II. 25.) 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 Kft. 2019. 
évi Üzleti tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
              Jankó Erzsébet ügyvezető” 

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

 
Határidő: 2019. február 28.  
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
 
 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A polgármester jubileumi jutalomra jogosultsága 
(Kt. szóbeli 1. sz. előterjesztése) 

 
 
Z á b r á k    Istvánné elnök: A 35 év hogyan jött össze, mint köztisztviselő?  
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V a r g a   Gusztáv polgármester: Közalkalmazott, köztisztviselő, kormányzati 
tisztségviselő egyben számítódnak és én voltam 31 évig pedagógus, valamennyi ideig 
tankerült igazgató és utána pedig polgármester.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Ez a 2019. évi költségvetésben betervezésre 
került, ami reményeink szerint elfogadásra kerül február 28-án. Március 6-tól lenne 
hatályos, de az előterjesztés úgy szól, hogyha elfogadásra kerül, akkor utána kifizethető 
legyen. Egyébként 26-án válik jogosulttá rá a Polgármester Úr.  

 
Z á b r á k    Istvánné elnök: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati 
javaslattal, 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: Polgármester jubileumi jutalmazása 
 

44/2019. (II. 25.) 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 munkáltatói jogkörében eljárva  
1. Varga Gusztáv polgármester részére 35 év szolgálati 
jogviszonyban töltött idő után négyhavi illetményének 
megfelelő összegű bruttó 2.393.208 Ft, azaz bruttó 
Kettőmillió-háromszázkilencvenháromezer-kettőszáznyolc 
forint jubileumi jutalmat állapít meg a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vonatkozó 
rendelkezései alapján.   
2. A jubileumi jutalom kifizetésére a 2019. évi 
költségvetési rendelet biztosít fedezetet, a jubileumi 
jutalom 2019. február 28-án kifizethető.  
 
Határidő: 2019. február 28.  
Felelős: Zábrák Istvánné bizottsági elnök. 
              Dr. Szilbereisz Edit jegyző” 

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

 
Határidő: 2019. február 28.  
Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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