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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. május 20-án soros nyílt ülésén. 

 

 

Az ülés helye:             Városháza 

 földszinti tanácskozóterme  

 

 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 

                          Szűcs Judit  

 Schultz Gábor  bizottsági tagok   

 

 

Távolmaradását bejelentette: 

Havancsák Piroska    

Duma Zsolt                           bizottsági tagok 

 

 

Jelen volt még:  Varga Gusztáv polgármester 

                           Szénási István alpolgármester 

                           Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

                           Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

                           Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez. 

                           Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 

                           Nagy Lajos r. alezredes, rendőrkapitány 

   

                            

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

Szociális Bizottság megjelent tagjait, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, 

valamint a meghívott vendégeket.  

 

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Havancsák 

Piroska és Duma Zsolt bizottsági tagok távolmaradásukat bejelentették.  

 

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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Napirendi pontok elfogadása   

 

97/2019. (V. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2019. április 23május 20-i soros nyílt ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. Rendőrkapitányság beszámolója (Kt. 2. sz. 

előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

2. Polgárőrség és városgondnokság tájékoztatója (Kt. 3. 

sz. előterjesztése) 
 Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

3. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

működésével összefüggő intézkedések (Kt. 6. sz. 

előterjesztése) 

  Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

4. A Kalocsa Róza Kft. egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása (Kt. 7a. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető 

 

5. Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott 

önkormányzati feladatok ellátása tárgyában (Kt. 8. sz. 

előterjesztése) 

Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

6.  Ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálata (Kt. 9. 

sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Zatykó Attila költségvetési irodavezető-

helyettes 

 

7. A civil- és sport célú civil szervezetek, valamint az 

egyházak támogatási kérelmeinek elbírálásáról (Kt. 11. 

sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Szlanyinka Tamara ügyintéző 
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8.   A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés 

Megyei Kirendeltségének kérelme (Kt. 14. sz. 

előterjesztése) 

     Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

9.  Az I. sz. háziorvosi körzet helyettesítése (Kt. 19. sz. 

előterjesztése) 

     Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

10. Kiemelt rendezvényről tájékoztató (Biz. 1. sz. 

előterjesztése) 

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

  

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Rendőrkapitányság beszámolója (Kt. 2. sz. 

előterjesztése) 

 

 

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

véleménye? 

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Nagy örömmel tapasztalom, hogy kapitány úr időnként a 

közösségi oldalon oszt meg híreket, információkat a lakosság számára. Nagyon jó 

dolognak tartom. 

 

Z á b r á k      Istvánné elnök: Köszönjük Nagy Lajos kapitány úrnak a komoly 

beszámolót. Azt pedig még jobban, hogy a városban a közbiztonság, az embereknek a 

közbiztonság érzete nagyon jó szinten van. 

 

N a g y     Lajos rendőrkapitány: Szeretném jelezni, hogy a csütörtöki ülésre Kiss Péter 

ezredes úr, főkapitány helyettes fog érkezni. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A Hangulat és a Blahó zöldséges előtt nagyon sok az 

ütközés, koccanás, baleset. Nem-e lehetne azt a területet bekamerázni, ezzel a 

rendőrséget is segítenénk. 

 

N a g y    Lajos rendőrkapitány: Múlthéten tudtam meg, hogy körülbelül másfél éve 

nagyon rosszul működik a kamera rendszer a városban. A kamera rendszerre a 

Belügyminisztériumnál pályázott az önkormányzat. Gyakorlatilag a rendőrségnek már 

nincs semmi köze a kamera rendszerhez. Ugyanis egy májusi rendelet alapján nem 

üzemeltethet kamera rendszert a rendőrség. Ha úgy dönt a testület, akkor kihelyezhet 

oda egy kamerát.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatást.  

 

S z é n á s i    István alpolgármester: Ezek nem hivatalos parkolók, ezeket csak 

építették.  

 

S z ű c s     Judit biz. tag: Polgármester úrnak volt a javaslata, hogy egy figyelem 

felhívó levelet küldeni ezeknek a vállalkozóknak, hogy milyen kötelességük van.  
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki 

egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadására javaslat 

 

98/2019. (V. 20.) 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 Rendőrkapitányság 2018. évi 

közbiztonság helyzetéről készített beszámolóját elfogadja. 

 

A Képviselő-testület egyben elismerését fejezi ki a 

rendőrkapitányság munkatársainak a beszámolási 

időszakban végzett tevékenységéért. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Polgárőrség és városgondnokság tájékoztatója 

(Kt. 3. sz. előterjesztése) 

 

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

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati 

javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Polgárőrség beszámolójának elfogadására javaslat 

 

99/2019. (V. 20.) 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 Polgárőr Egyesület Közhasznú 

Szervezet 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját 

megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az Egyesületnek a 

lakosság érdekében kifejtett munkájáért. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Városgondnokság és Városőrség beszámolójának elfogadására javaslat 

 

100/2019. (V. 20.) 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 Városgondnokság és 

Városőrség Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatóját megtárgyalta, és elismerését fejezi ki az 

Egyesületnek a lakosság érdekében kifejtett munkájáért. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

Varga Gusztáv polgármester úr megérkezett az ülésre. 
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kalocsa Róza Kft. egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadása (Kt. 7a. sz. 

előterjesztése) 

 

 

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

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Beszélgettem néhány képviselő társammal, a 

probléma, hogy a korábbi testületi ülésen én fogalmaztam meg a kritikákat Erzsikével 

kapcsolatban, mikor arról volt szó, hogy túllépte a költségvetési keretet. Azt mondtam, 

hogy ezt nem lehet önkormányzati gazdálkodású költségvetési szervnek. Ha intézmény 

lenne nem is tudná átlépni. Annyi pénzből kell gazdálkodni, amennyit kap. Ezt a 

későbbiekben tisztáztuk, azt mondta, hogy a probléma az volt, hogy nem kapott 

egyszerűen adatokat arra vonatkozóan, hogy mennyi pénzt költött és mennyi áll még a 

rendelkezésére. Épp ezért a testület a korábbi ülésen odaítélte a Kft. részére az 1 millió 

Ft-ot, hogy ne legyen veszteséges. Majd egy hónap múlva azzal szembesülni, hogy 

majdnem 3 millió Ft mínusza van, az akárkinek a hibája, az azért egy kicsit felháborító. 

Ha a Polgármesteri Hivatalban történt a hiba, vagy a Kft-nél, ne menjük el csak egy 

kézlegyintéssel mellette, ne forduljon elő ilyen. A közhasznú gazdasági társaság 

némelyik pályázatból ki lesz zárva, csak amiatt, mert negatív az eredmény. Remélem a 

már meglévő pályázatokat nem fogja ez hátrányosan érinteni. Ez egy belső vizsgálatot 

megérne, ezt aljegyző asszonynak mondanám, hogy ennek nézzen utána, hogy ilyen a 

későbbiekben ne forduljon elő. 

 

J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: Vannak olyan könyvelési technikák, melyhez mi nem 

igazán értünk. A LEADER-be a Kft. beadott több pályázatot is.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A könyvvizsgáló is nehezményezte, hogy nekünk a 

költségvetési irodán voltak olyan könyvelő gondjaink, akik felügyelet nélkül nem tudtak 

önállóan dolgozni.  

A költségvetési irodavezető asszony tájékoztatott bennünket a FEB ülésen, hogy egy 

olyan fiatal hölgyet szeretnének felvenni, akinek ezen a területen van jártassága. Ő 

ebben látja a megoldást, és bízik benne, hogy ez beválik.  

 

J a n k ó     Erzsébet ügyvezető: 2018. decemberében volt egy Felügyelő Bizottsági 

ülés, melyen a Kft-nek a féléves beszámolóját tárgyalta a Felügyelő Bizottság. Ott 

pluszos eredmény mutatkozott. Tehát az sem volt már valós eredmény. Szeptembertől 

folyamatosan a költségvetési irodához jártam, hogy adjanak nekem egy olyan anyagot, 

melyből én is tudom ellenőrizni, hogyan is áll a Kft.  

 

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

egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: A Kalocsa Róza Kft. egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására javaslat 
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101/2019. (V. 20.) 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. 2018. 

év teljesítéséről készült beszámolóját az alábbi adatokkal 

elfogadja: 

- egyező Eszköz-Forrás oldal: 28.740e Ft 

- adózott eredmény:         -2.638e Ft   
 

Az eredmény felhasználása: Az adózott eredményt a Kft. 

az eredménytartalékba helyezi.  Osztalék kifizetés nem 

lesz. 

 

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. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kalocsa Róza Kft. beszámolója az átadott 

önkormányzati feladatok ellátása tárgyában (Kt. 

8. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Úgy gondolom, hogy sokkal többet, korrektebbül és sokkal 

korábban tájékoztatják a rendezvényekről a lakosságot, ezáltal nagyobb részvételi 

lehetőséget biztosítanak. Egy kérést tolmácsolok Reformátuskovácsházi lakóktól, hogy 

az ott kihelyezett táblákon is lehetőség szerint minden esemény ki legyen plakátolva. 

Nagyon örülök annak, hogy a közösségi oldalon ez egyre jobban elterjedt.  

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Élni kell a lehetőséggel, mikor az intézmények 

jelzik, hogy olyan hirdetést akar kitenni. Ez a bizottság elég sokat ostorozta az 

ügyvezető asszonynak a tevékenységét bizonyos szempontból. Ezeknek a kritikáknak 

egy része jogos volt és beépült a munkába. Az én véleményem szerint néha a bizottság 

túllépte a hatáskörét. De a végeredmény az, hogy egyértelműen dicsérni tudja ezt a 

tevékenységet. Olyan sokszor találkozunk a Művelődési Háznak a tájékoztatójával, 

hogy ez nem sok? Nem kis munka lehet egy ilyen tájékoztatónak az összeállítása.  
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S z ű c s    Judit biz. tag: Sosem gondoltam volna, hogy a temetőben lévő hirdető táblát 

mennyien olvassák.  

 

J a n k ó      Erzsébet ügyvezető: Igyekszünk mindenhova plakátokat kihelyezni. A 

Felügyelő Bizottság elnök asszonya kérte, hogy néhány statisztikai adatot mutassak be, 

és ne csak a 2018. évre vonatkozót, így 2016. évre visszamenőleg megnéztem. Az össz 

látogatói létszám 2016-ban 45.964 fő, 2017-ben 45.247 fő, 2018-ban 43.614 fő volt. Azt 

hozzá kell tenni, hogy a lakosság létszáma 2016-ban 6141 fő volt, míg 2018-ban 5968 

fő, tehát a lakosságszám is csökkent. A rendezvényeink száma is változott. A 

rendezvények látogatói létszáma 2016-ban 16.000 fő, 2017-ben 13.000 fő, 2018-ban 

14.000 fő volt. A gyerektáborok létszámával kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy 

2016-ban nem került tábor megszervezésre, 2017-ben 17 gyermek vett részt, és 2018-

ban pedig 31 fő gyermek. A beszámoló azért tűnik soknak, mert rendezvények előtt is 

behozzuk a rendezvényekről szóló programtervezetet és utána el is kell vele számoljak. 

Egy beszámolónak a megírása körülbelül 6-8 óra. A fiatalok szokták a képeket 

kiválogatni a beszámolóhoz.  

 

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

egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: 2018. évre vonatkozó szakmai beszámoló elfogadására javaslat 

 

102/2019. (V. 20.) 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 közművelődési közszolgáltatónak átadott 

önkormányzati feladatok ellátásáról szóló 2018. évre 

vonatkozó szakmai beszámolót megtárgyalta, 

megállapítja, hogy az megfelel a közművelődési 

megállapodásban foglaltaknak. 

A közművelődési feladatokat ellátó Kalocsa Róza 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a szervezet 

dolgozóinak a városban végzett kulturális és 

közművelődési munkáért. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
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Határidő: 2019. április 25. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kiemelt rendezvényről tájékoztató (Biz. 1. sz. 

előterjesztése) 

 

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

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Gyerekbelépő nincs, mindenkinek egységesen 800 Ft a belépő 

ára? 

 

J a n k ó   Erzsébet ügyvezető: Igen. 0-3 éves korig ingyenes. 

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Javaslatom, hogy 14 év aluli gyermek esetében legyen fél ár, 

azaz 400 Ft. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Mi többet is gondoltunk, mint 800 Ft. Ez egy olyan nap, 

melyen rengeteg fellépő, és több program valósul meg.  

 

S z é n á s i    István alpolgármester: Támogatnám, amit Szűcs Judit bizottsági tag 

mondott, de így a felnőtt  jegy árat megemelném 1.000 Ft-ra.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A probléma az, hogy ez már meg lett hirdetve és a 

plakátok is megvannak.  

 

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Abban vagyok bizonytalan, hogy ezt ki 

jogosult megállapítani. 

 

J a n k ó     Erzsébet ügyvezető: Eddig mindig a Kft. állapította meg, hogy mennyi 

legyen a belépőár.  

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Én is támogatom Szűcs Judit bizottsági tag 

javaslatát.  

 

J a n k ó      Erzsébet ügyvezető: Nem volt eddig senkinek sem kifogása, hogy drága a 

belépőjegy. Ha most levesszük az árakat, ismételten bevétel csökkenés fog 

bekövetkezni.  

 

S z ű c s     Judit biz. tag: Nap, mint nap találkozok az óvodában olyan helyzettel, ami 

azt veti fel, hogy anyagi gondokkal küszködnek családok. Úgy gondolom, hogy 

szociálisan érzékeny vagyok és ezt átérezve tettem ezt a javaslatot. Nyilván ha ezt a 

testület tagjai nem támogatják, akkor elfogadom.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Mint módosító indítványról szavazhatunk, de azt is 

figyelembe kell venni, hogy a nagyon nagy anyagi gondokkal küszködő családokban 

majdnem mind a két fél cigarettázik, ami nem egy olcsó dolog.  

 

J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: Kunágotáról, akik átjönnek és anyagi gondokkal 

küszködnek, nekik ez egy ünnep.  
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Z á b r á k     Istvánné elnök: A karszalaggal ellenőrizhető lesz, hogy ki fizetett és ki 

nem.  

 

J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: A karszalag is 30.000 Ft-ba kerül. 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Mivel nem mi döntünk róla, ettől függetlenül javaslatot 

tehetünk. Én 800 Ft egységes árral értek egyet. 

 

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

javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Fürdőfesztivál programtervéről szóló tájékoztatás elfogadása 

 

103/2019. (V. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Fürdőfesztivál programtervéről szóló tájékoztatást 

tudomásul vette.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Ügyvezetők javadalmazásának felülvizsgálata 

(Kt. 9. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati 

javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Pap Csaba Meztep Kft. ügyvezetőjének személyi alapbér elfogadására javaslat 

 

104/2019. (V. 20.) 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 Pap Csaba, a Mezőkovácsházi 

Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője személyi 
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alapbérét –változatlanul-, bruttó 341.000 Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetőjének személyi alapbér 

elfogadására javaslat 

105/2019. (V. 20.) 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 Jankó Erzsébet, a Kalocsa Róza Kulturális 

Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője személyi alapbérét 

–változatlanul- bruttó 341.000 Ft/hó összegben állapítja 

meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde működésével összefüggő 

intézkedések (Kt. 6. sz. előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Tudjunk mindannyian, hogy jelenleg 2 óvodát is újítanak. 

Az óvodának vannak problémái, mégpedig a felújítási idő alatt a gyermekeknek az 
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elhelyezése. Azt az ígéretet kaptuk, hogy szeptemberre átadásra kerül mind a két óvoda. 

Az idén 48 gyermek jelentkezett óvodába, sokkal több, mint a tavalyi évben.  

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

S z e d l a c s e k n é     Farsang Margit intézményvezető: Számos előterjesztés 

érkezett, melynek apropója a tanév indítása és az a testületi döntés, hogy a 2019/2020-as 

nevelési évben indítandó csoportok számát mindig májusban határozzuk meg. Az idén 

szerencsésen alakult a beiratkozás, 48 kisgyermek iratkozott be az óvodába. Ezért is 

kértem a 9 csoporttal történő működést. A létszámot is tekintve indokolt a 9 csoport 

működése. Kb. 20-21 kisgyermek lesz egy óvodai csoportban.  

 

A Reformátuskovácsházi ellátási helyen az átlag létszámtól való eltérés és annak 

engedélyezése, itt ugyanaz a helyzet adódott mint a tavalyi évben, hogy az óvodába 4 

kisgyermek jelentkezett. Ehhez is kérem a hozzájárulást.  

 

Az óvodában kértem az egy fő dajkai álláshely betöltését, 2019. augusztus 2-tól 

öregségi nyugdíjjal nyugdíjba vonul egy dajka nénink. A dajka jelenléte nagyon fontos 

az óvodai életben.  

 

Az utolsó kérésem a Petőfi utcai telephellyel kapcsolatban volt. Itt is négy csoport kerül 

megindításra és egy óvodapedagógusi álláshely szükséges ahhoz, hogy biztonságosan el 

tudjuk látni a gyermekek nevelését.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Mint azt tudja mindenki a 3. sz. óvoda épülete be zár 

július 1-vel. Így nem négy, hanem három óvoda fogja ellátni a gyermekek felügyeletét. 

Az óvoda létszáma 186 fő lesz, 9 csoporttal.  

 

V a r g a     Gusztáv polgármester: Valóban az előterjesztésnek a fő oka ez, hogy van 

egy átszervezés, amikor az óvoda szervezeti felállásába változás következik be. Ezt a 

testületnek el kell fogadni május utolsó napjáig. Ezért került elénk. Jogszabályi feltétele, 

hogy ezt a döntési javaslatot véleményeztetni kell az alkalmazotti közösséggel és a 

szülői közösséggel, ezt meg is tettük. Az alkalmazotti közösség is nagy többséggel, és a 

szülői közösség is elfogadta. Hosszasan tárgyaltunk óvodavezető asszonnyal, hogyan 

alakuljanak az óvodai csoportok. Két szabályt kell figyelembe venni. Az egyik a 

maximális létszám, mely azt jelenti, hogy 25 főnél nem lehet nagyobb a csoportnak a 

létszáma, a másik az úgynevezett férőhely szám, melyet fizikai paraméterek határoznak 

meg. Bár korábban volt rá példa, hogy 1-2 fővel ezt az óvodai férőhelyet felülmúlták 

egyes csoportokban, most az volt a kérésünk, hogy ez mindenhol legyen betartva, hogy 

a csoport férőhelyét ne lépjük túl. Így alakult ki ez a beosztás.  

Reformátuskovácsházán azért járultunk hozzá a maximális létszámnak a túllépéséhez, 

mert a fizikai létszám nem haladja meg a csoport férőhelyét, ez 25 gyermek.  

Nehezítette azt a dolgot, hogy a 3. sz. óvodában ígéretet tettünk a szülőknek, hogy az ő 

kívánságukat mindenképpen figyelembe veszi a vezető óvónő, hogy melyik óvodába 

akar menni a kisgyermek. Most az én tudomásom szerint egy gyermek választotta az 1. 

sz. óvodát, minden más szülő az óvó nénit választotta és a Petőfi utcai óvodába megy.  

A tavalyi esztendőben 9 délelőtti és 7 délutáni csoport volt az óvodánkban. Most pedig 

9 délelőtti és 9 délutáni csoport lesz. Nem látjuk előre, hogy mennyi gyermek marad 

délutánra az óvodákban. Ha jövőre pár gyermekkel kevesebb jelentkezik, akkor 

elképzelhető, hogy a Petőfi utcai óvodában 3 óvodai csoporttal is el tudjuk látni a 
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feladatot. 2021-től pedig 3 óvó néni nyugdíjba fog vonulni, ott már jobban be fogja 

tudni tartani a testület azt a saját magának tett ígéretét, hogy létszámot nem épít le. 

Február-március óta már beszéljük ezeket a dolgokat, hogy mindenkinek jó legyen.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: A reffi gyermekek közül egyet tudott felvenni, hármat 

pedig nem. Ha ezt az óvoda pedagógusi álláshelyet betöltjük, akkor nem 16, hanem 17 

óvoda pedagógus lesz.  

 

Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati 

javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

 

106/2019. (V. 20.) 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 alapító arról dönt, hogy a Mezőkovácsházi 

Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 3. sz. Mezőkovácsháza 

Alkotmány u. 18. szám alatti feladat-ellátási 

helyét/telephelyét 2019. július 01. napjától megszünteti, 

ezzel egyidejűleg a 2. sz. Mezőkovácsháza Petőfi u. 8. sz. 

alatti feladat-ellátási helyen/telephelyen a férőhelyek 

számát 96 főre emeli. A döntésnek megfelelően az Alapító 

Okirat módosítását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal fogadja el. 

 

                                               Határidő: Kincstárhoz történő továbbításra: azonnal 

                            Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
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Tárgya: 2019-2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

elfogadására javaslat 

 

107/2019. (V. 20.) 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 Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsődében a 2019-2020-as nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számát 9 csoportban határozza meg. 

A döntés Alapító Okirat módosítást nem igényel. 

 

Határidő: az intézmény értesítésére azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

              Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: 1 fő óvodapedagógus álláshely betöltéséhez javaslat 

 

108/2019. (V. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Négy Évszak 

Óvoda és Bölcsődében 1 óvodapedagógusi álláshely 

létesítéséhez és határozatlan idejű betöltéséhez 2019. 

szeptember 01. napjától. 

Az óvodapedagógus bére az intézmény 2019. évi 

költségvetésben a személyi kiadások előirányzat terhére 

finanszírozható. 
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Határidő: értesítése azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 4. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: 1 fő dajka álláshely betöltéséhez javaslat 

 

109/2019. (V. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Négy Évszak 

Óvoda és Bölcsődében 2019. augusztus 02. napjától 

megüresedő 1 fő dajka álláshely határozatlan idejű 

betöltéséhez 2019. augusztus 16. napjától. 

 

Határidő: értesítése azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért az 5. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Táncsics u. 38. sz. alatti feladat-ellátási helyen csoportlétszám átlépéshez 

javaslat 
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110/2019. (V. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Négy Évszak 

Óvoda és Bölcsőde Táncsics u. 38. sz. alatti feladat-

ellátási helyén a 2019-2020-as nevelési évben a 

maximális csoportlétszám legfeljebb 20 %-kal történő 

átlépéséhez. 

 

Határidő: értesítése azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Azt ígértem, hogy én Sóki Zoltán műszaki irodavezetővel 

tartom a kapcsolatot és mikor azt mondja, hogy most lehet költözni, akkor költöznek. 

Ahol foglalkozás van, abba a szobába parkettát kellene letenni.  

 

S z e d l a c s e k n é     Farsang Margit intézményvezető: Azt nem tudom, hogy a 

fűtéskorszerűsítés után felül mennek a vezetékek, vagy úgy csinálják, mint a 2. sz. 

óvodában, hogy végig a földben.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A 2. sz. óvoda esetében valószínű, hogy azért megy a 

földben, mert eleve benne van a pályázatba a parketta.  

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Abban sincs benne, csak amikor megbontották, 

látták, hogy rossz állapotban van.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A mosdóhelyiség sem szerepel benne, és az is nagyon 

rossz állapotban van.  

 

S z e d l a c s e k n é     Farsang Margit intézményvezető: Ez sajnos több millió Ft-ba 

kerülne.  

 

S z ű c s   Judit biz. tag: Korábban az hangzott el, hogy a burkolat szerepel a 

pályázatban. 

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: A 4. sz. óvodánál nincs, csak a 2. sz. óvodánál. 
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Ha a költözésnek eljön az ideje, a gyerekek hova fognak 

menni? 

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Nyári ügyelet lesz, mindenki az 1. sz. óvodába fog 

járni. 

Ha elkezdenék júniusban az építkezést, akkor mi számítunk arra, hogy a gyerekek 

tudnak menni az IOKK-ba. 

 

 

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A civil és sport célú civil szervezetek 

támogatása (Kt. 11. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Lehet látni az előterjesztésből, hogy hét kérelem 

érkezett be. A hét kérelem nem érte el a 600.000 Ft-ot, amit erre a célra adtunk. Ezért 

azt a javaslatot fogalmaztuk meg, hogy az a három szervezet, amelyik úgynevezett 

közösségi tevékenységet végez (A Reformátusok, a Vöröskereszt, és a Balogh György 

Honismereti Egyesület) 100.000 Ft-ban részesüljön és a többi civil szervezet pedig 

50.000 Ft-ban. Kimaradt viszont 100.000 Ft, ott az egyik civil szervezet képviselője 

elmondta, hogy ő beadott volna 100.000 Ft értékű támogatásra igényt a Fáy utcai 

játszótér játékkal való bővítésére, de az ügyvezető külföldön tartózkodik és nem tudta a 

kérelmet aláírni. Azt javaslom, hogy ezt vonjuk el. 

 

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

egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: A civil és sport célú civil szervezetek támogatására javaslat 

 

111/2019. (V. 20.) 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 Civil- és sportszervezetek támogatására kiírt és 

a 2007. évi CLXXXI. törvényben előírt feltételeknek 

megfelelő pályázatokat elbírálta és a 2019. évi 

költségvetési rendeletében e célra biztosított keretből az 

alábbi civil-, és sporttevékenységet folytató szervezeteket, 

valamint egyházat támogatja:  

 

1.) Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület (székhely: 

Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63.) 50.000,-Ft, a III. 
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„Szanazugi Randevú” találkozón való részvétel 

költségeire. 

2.) Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területi Szervezete 

(székhely: Békéscsaba, Bajza u.15.) 100.000,-Ft, véradás 

szervezés, donormegbecsülés népszerűsítése. 

3.) Mezőkovácsházi Mozgáskorlátozottak Helyi 

Szervezete (székhely: Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.) 

50.000,-Ft, rendezvényszervezés. 

4.) OVIMEZŐ Alapítvány (székhely: Mezőkovácsháza, 

Ifjúsági ltp.1. 50.000,-Ft, az alapítvány 21. jótékonysági 

rendezvényének lebonyolítására. 

5.) A „Kovácsházi Reformátusokért” Alapítvány 

(székhely: Mezőkovácsháza, Táncsics u. 43.) 100.000,-Ft, 

a templomkert rendbetételére. 

6.) Balogh György Honismereti Egyesület (székhely: 

Mezőkovácsháza, Árpád u. 162..) 100.000,-Ft 

dokumentumok restaurálására, installáció készítésére. 

7.)  Reffi Nyugdíjas Egyesület (székhely: 

Mezőkovácsháza, Táncsics u. 42.) 50.000,-Ft, 

eszközbeszerzés. 

A támogatások folyósításának határideje: 2019. június 30. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási 

megállapodások aláírására. 

 

                    Határidő: kérelmezők értesítésére azonnal, a támogatási 

megállapodások aláírására: június 15. 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza 

meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Fáy utcai játszótér berendezésére összeg átcsoportosításra javaslat 

 

112/2019. (V. 20.) 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 dönt a Civil- és sportszervezetek támogatására 

elkülönített keretösszegből fennmaradó 100.000,-Ft 

átcsoportosításáról, beruházásra, melyet a Fáy utcai 

játszótér eszközbeszerzésére fordít. 

 

                    Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Békés Megyei Kirendeltségének kérelme (Kt. 

14. sz. előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Nem arról volt szó, hogy ez a foglalkoztató ház a Petőfi 

utcai volt iskola lesz? 

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Mindannyian tudjuk, hogy a magyarbánhegyesi 

szociális létesítményből úgynevezett kitagolással kiköltöztetik a bentlakók egy részét, 

mert van egy olyan Uniós irányelv, hogy 50-nél több személy nem lakhat egy ilyen 

bentlakásos intézményben. Mezőkovácsházán 5 lakóházat építenek. Része még a 

pályázatnak, két foglalkoztató kialakítása is. Az egyik Mezőkovácsházán a másik pedig 

marad Magyarbánhegyesen ahol eddig is volt. A fogyatékos szervezetek megtámadták 

ezt a pályázati végrehajtást, nem találják megfelelőnek a Magyarbánhegyesi Szociális 

Otthont arra a célra, hogy el tudja látni ezeket az ott maradó lakókat. Mégpedig amiatt, 

hogy a megközelíthetősége az otthonnak nem jó. Nincs buszmegálló, kerékpárút és az 

otthonba vezető út is nagyon rossz állapotban van. Eljött az államtitkár úr tárgyalt 

velünk és az volt a kérése, hogy járuljon hozzá a három település, hogy a pályázat meg 

tudjon valósulni. Azt kérte, hogy Medgyesegyháza, Magyarbánhegyes és 

Mezőkovácsháza finanszírozza meg ezeket a szükséges dolgokat. Abban tudunk 

segíteni, hogy megpróbálunk keresni olyanokat, akik ezeket a munkálatokat 

megcsinálnák társadalmi munkába.  

 

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

egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei 

Kirendeltségének kérelmének elfogadására javaslat 
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113/2019. (V. 20.) 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 úgy határozott, annak érdekében, hogy a Békés 

Megyei Körös-menti Szociális Centrum, 5667 

Magyarbánhegyes, Tanya 37. szám alatti telephelyén 

létrehozandó Szolgáltató Központ megközelíthetősége 

javuljon, támogatja, hogy az intézményhez vezető bekötő 

út előtt közvetlenül egy buszmegálló kerüljön kialakításra, 

valamint a buszmegálló előtt egy gyalogátkelőhely 

létesüljön útburkolati jelzéssel és figyelmeztető 

jelzőfénnyel, a megfelelő forgalomtechnikai eszközökkel.  

 

A képviselő-testület felkéri Varga Gusztáv polgármestert, 

hogy tegyen meg mindent a lehetséges források 

felkutatása érdekében abból a célból, hogy a Békés 

Megyei Körös-menti Szociális Centrum, 5667 

Magyarbánhegyes, Tanya 37. szám alatti telephelyén 

létrehozandó Szolgáltató Központ megközelíthetősége 

javításához a telephelyre vezető bekötő út útburkolatának 

helyreállítása megtörténhessen.  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az I. sz. háziorvosi körzet helyettesítése (Kt. 19. 

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. 
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: I. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének elfogadására javaslat 

 

114/2019. (V. 20.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete hozzájárul ahhoz, hogy az I. számú háziorvosi 

körzet helyettesítését Dr. Rigler Magdolna háziorvos és 

Dr. Fodor József háziorvos biztosítsa.  

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. május 23. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Nagy probléma reffen, hogy nincs játszótér. Úgy 

leépítették az IOKK-ban a dolgozói létszámot, hogy nincs, aki nyitva tartsa a játszóteret. 

Gondolkodtunk az ügyvezetővel, Bontovics Krisztiánnal, hogy milyen megoldást 

lehetne találni. Van neki egy közmunkása, aki a templom szolga házában lakik a 

templom mögött közel, ha neki valamilyen forrásból tudnánk biztosítani kis összeget, 

akkor esetleg elvállalná, hogy szombat és vasárnap reggel kinyit, este bezár és 

napközben is benéz. Ugyanis a hétköznapokat meg tudja oldani Hajdú Jánosné Erzsike.  

 

Az orvosi rendelőnek az ünnepélyes átadása mikor lesz? 

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: A feladatoknak a nagy részével már készen vannak. 

Ezt még nem beszéltük. 

Június 29-vel volt a megállapodásunk az SZGYF-el, hogy addig béreljük azt a bizonyos 

részt.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ez igaz az Idősek Nappali Ellátójával kapcsolatban is? 

 

V a r g a     Gusztáv polgármester: Ennek az átadását nem tudom megmondani.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: A Széchenyi ltp. körül szóltak az ott lakók, négy jó nagy 

sitt ki van téve. Meg kellene keresni a tulajdonosát. A Kft-hez nem fordult senki, hogy 

ezt szállítsa el.  
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