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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. augusztus 15-én rendkívüli nyílt 

ülésén. 

 

 

Az ülés helye:             Városháza 

 földszinti tanácskozóterme  

 

 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 

                          Havancsák Piroska 

Szűcs Judit    

                          Duma Zsolt                   

                          Schultz Gábor  bizottsági tagok   

 

 

Jelen volt még:  Szénási István alpolgármester                         

                           Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

                           Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez. 

                            

                        

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

Szociális Bizottság megjelent tagjait, Szénási István alpolgármester urat, Dr. Szilbereisz 

Edit jegyző asszonyt, valamint a meghívott vendéget.  

 

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

 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Javaslom az ülés előtt kiosztásra kerülő előterjesztést 

napirendre vételét. 

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele   
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145/2019. (VIII. 15.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

,, Érdekeltségnövelő pályázat benyújtása” tárgyában 

készült szóbeli előterjesztést napirendjére vette. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Javaslom az előzőekben napirendre vett, valamint a 

meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalását. 

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Napirendi pontok elfogadása   

 

146/2019. (VIII. 15.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2019. augusztus 15-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása (Kt. 

1. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

2. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása (Kt. 

3. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

3. ,, A Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési 

Központ energetikai korszerűsítése” megnevezésű 

beruházás eljárásának ajánlattételi felhívásáról, a 

megismételt közbeszerzési eljárás megindításáról (Kt. 

4. sz. előterjesztése) 

  Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

4. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

megüresedő álláshely betöltésének engedélyezése (Kt. 

5. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

5. Munkaterv módosítása (Kt. 6. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető-helyettes 

 

6.  Ford Fac Transit Custom gépjármű működési 

engedélyének átvezetése (Kt. 7. sz. előterjesztése) 
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     Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 

 

7. A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 

intézményegységének Szakmai programja és SZMSZ 

módosítása (Biz. 1. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 

 

8.   2019. augusztus 16. napján megrendezésre kerülő 

Karitatív nap (Biz. 2. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 

 

9. Érdekeltségnövelő pályázat benyújtása (Kt. szóbeli 

előterjesztés) 

     Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

 

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

Bölcsődében megüresedő álláshely betöltésének 

engedélyezése (Kt. 5. sz. előterjesztése) 

 

 

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

véleménye? 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, 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 Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében megüresedő álláshely 

betöltésének engedélyezésére javaslat 

 

147/2019. (VIII. 15.) 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. szeptember 01. napjától 

megüresedő 1 fő óvodapedagógusi álláshely határozatlan 

idejű betöltéséhez 2019. szeptember 01. napjától. 

 

Határidő: értesítése azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető” 
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. augusztus 15. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása 

(Kt. 1. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

S z ű c s     Judit biz. tag: Jártam kint Reformátuskovácsházán és láttam, hogy 

képviselő asszony kérésének eleget téve parkoló épül az orvosi rendelő előtt. De elég 

furcsának találom azt a helyet, ahova kitűzték ezt a parkolót. Én magam oda nem 

tudnék beparkolni. Nem lett volna egyszerűbb a bokrot kivenni és a helyére építeni. 

Nem kellene ezt még jobban megnézni!  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Reformátuskovácsházán ahol épül az idősek otthona, ott 

csináltak rokkant parkolót az udvarban, de az oda vezető út nem betonút, hanem 

földbejárat. Ezen is el kell majd gondolkodni.  

 

Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, 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: Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítására javaslat 

 

148/2019. (VI. 24.) 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 MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató 

Bt.-vel a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi 

feladatainak ellátására megkötött feladat-ellátási 

szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

módosítja 2019. szeptember 1. napjától. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás 

aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. augusztus 15. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Helyi Választási Bizottsági tagok 

megválasztása (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 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: Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztására javaslat 

 

149/2019. (VIII. 15.) 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 Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 23. §-a alapján a településen működő helyi 

választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint 

választja meg.  

 

Tagok:  

Ádám Andrásné, Mezőkovácsháza, Táncsics u. 57. 

Csicsely Györgyné, Mezőkovácsháza, Kossuth u. 130/A. 

Kiss Ilona, Mezőkovácsháza, József A. u. 18. 

 

Póttagok: 

Mákos Bernadett, Mezőkovácsháza, Sármezey u. 55. 

Chovan Erzsébet, Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 3/B. 1/5. 

Szekeres Lajos, Mezőkovácsháza, Széchenyi ltp. 8/D. 1/5. 

 

Határidő: határozat közlésére azonnal. 

Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
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Határidő: 2019. augusztus 15. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, A Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési 

Központ energetikai korszerűsítése” 

megnevezésű beruházás eljárásának ajánlattételi 

felhívásáról, a megismételt közbeszerzési eljárás 

megindításáról (Kt. 4. 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Kalocsa Róza Kft. energetikai korszerűsítéséhez többletforrás nem biztosítása 

 

150/2019. (VIII. 15.) 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 TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066  kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési Központ 

energetikai korszerűsítése”  megnevezésű építési 

beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 

kapcsán a beruházás pénzügyi fedezetére a fenti pályázati 

forrásból rendelkezésre álló összegen felül többlet saját 

erőt nem tud biztosítani. 

 

Határidő: tájékoztatásra és intézkedésre haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. augusztus 15. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. 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 Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési Központ energetikai 

korszerűsítése” közbeszerzési eljárás megindítására javaslat 

 

151/2019. (VIII. 15.) 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 TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066  kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési Központ 

energetikai korszerűsítése”  megnevezésű építési 

beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 

megindításáról dönt. 

A beruházás pénzügyi fedezete a fenti pályázati forrásból 

rendelkezésre áll. 

 

A Dr. Domján Ákos felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az 

alábbi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 

1. Deta-Ép Épületszervíz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 

26-32. (detaep@detaep.hu) 

2. Pronergy Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 12. 

(pronergyoffice@gmail.com) 

3. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. 

(bolem@globonet.hu) 

4. Galéria Invest Kft. 5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. 

(info@galeriainvest.hu) 

5. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse 

utca 10. (szokess@freemail.hu) 

6. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. 

(Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.) 

(maxicargokft@gmail.com) 

7. Iványi Építőmester Kft. 5900 Orosháza, Deák F. u. 14-

16. fsz. 1. (info@ivanyiepitomester.hu) 

8. INTEGRÁL Zrt. 5540 Szarvas, Árpád utca 10. 

(integral@szarvas.hu) 

9. Swietelsky Kft. 1016 Budapest, Mészáros u. 13. 

(magasepites@swietelsky.hu) 

mailto:info@nodixtrade.hu
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Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok 

összeállítását, az eljárás megindításához szükséges, 

nyilatkozatok, dokumentumok beszerzését, rendelkezésre 

állását követően haladéktalanul 

 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 

             Közbeszerzési szaktanácsadó” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. augusztus 15. 

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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: ,, A Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési Központ energetikai 

korszerűsítése” megnevezésű beruházás eljárásának újbóli megindítására 

javaslat 

 

152/2019. (VIII. 15.) 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 TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066  kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza Kalocsa Róza Művelődési Központ 

energetikai korszerűsítése”  megnevezésű építési 

beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 

eredménytelen első fordulója után az eljárás újbóli 

megindításáról döntött. 

 

A Dr. Domján Ákos felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadóval fennálló szerződés alapján, a 

megismételt közbeszerzési eljárás lefolytatására bruttó 

298.450.- forintot biztosít a fejlesztési célú tartalék 

terhére. 

 

Ezen kívül a képviselő-testület felkéri a pályázat 

projektmenedzsmentjét a Kincstárral történő egyeztetés 

haladéktalan lefolytatására a műszaki tartalom lehetséges 
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csökkentésére vonatkozóan. Az ajánlattételi felhívásban a 

Kincstárral egyeztetett, csökkentett műszaki tartalmat kell 

szerepeltetni. 

 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. augusztus 15. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Munkaterv módosítása (Kt. 6. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Munkaterv elfogadására javaslat 

 

153/2019. (VIII. 15.) 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 szeptemberi soros ülés napirendjéről a „Beszámoló az 

önkormányzat I. félévi költségvetése végrehajtásáról” 

napirendi pontot törli. 

 

A szeptemberi soros ülés „A Képviselő-testület 2014-

2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló, különös 

tekintettel pályázati tevékenységére és a Gazdasági 

Program teljesülésére” című napirendjét közmeghallgatás 

keretében tárgyalja. 

 

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. augusztus 15. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Ford Fac Transit Custom gépjármű működési 

engedélyének átvezetése (Kt. 7. sz. 

előterjesztése) 

 

 

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

 

Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, 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: Ford Fac Transit Custom gépjármű működési engedélyének átvezetésére 

javaslat 

 

154/2019. (VIII. 15.) 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 FEJL-TSZ-004-0-2018 számú finanszírozási 

szerződés alapján beszerzett Ford Custom M1 Kombi 

Trend (rendszám: RJY802) gépjármű üzembentarási jogát 

átengedi a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 

részére a támogató szolgálat feladatellátása céljából.  

 

Határidő: értesítése azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

  Kovalik Angéla intézményvezető” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. augusztus 15. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 

intézményegységének Szakmai programja és 

SZMSZ módosítása (Biz. 1. 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Humán Szolgáltató Központ Szakmai program elfogadása 

 

155/2019. (VIII. 15.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 2019. 08. 

01. napján kelt Szakmai programját a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Humán Szolgáltató Központ SZMSZ elfogadása 

 

156/2019. (VIII. 15.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 2019. 08. 

01. napján kelt SZMSZ-ét a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2019. augusztus 16. napján megrendezésre 

kerülő Karitatív nap (Biz. 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 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: 2019. augusztus 16. napján megrendezésre kerülő Karitatív napra pénzösszeg 

átcsoportosítása 

 

157/2019. (VIII. 15.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

javasolja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak, 

hogy az ellátottak juttatásai terhére 160.000.-Ft 

átcsoportosításáról döntsön, a karitatív napon kiosztásra 

kerülő adományok beszerzése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtása 

(Kt. szóbeli 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő) 

Tárgya: Érdekeltségnövelő pályázat benyújtására javaslat 

 

158/2019. (VIII. 15.) 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 pályázatot nyújt be a 2019. évi érdekeltségnövelő  
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