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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. szeptember 23-án soros nyílt 

ülésén. 

 

 

Az ülés helye:             Városháza 

 földszinti tanácskozóterme  

 

 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 

                          Havancsák Piroska                           

                          Duma Zsolt  

                          Schultz Gábor  bizottsági tagok   

 

Távolmaradását jelezte: 

 

 Szűcs Judit                         bizottsági tag 

 

 

Jelen volt még:  Varga Gusztáv polgármester                         

                           Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

                           Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

                           Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vez. 

                           Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 

                           Albertus László Könyvtár igazgató 

                                                       

                        

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

Szociális Bizottság megjelent tagjait, Varga Gusztáv polgármester urat, Dr. Szilbereisz 

Edit jegyző asszonyt, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszony valamint az 

intézményvezetőket. 

 

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Szűcs Judit 

bizottsági tag távolmaradását bejelentette.  

 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Javaslom a kiosztásra kerülő szóbeli bizottsági 

előterjesztés napirendre vételét. 
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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   

 

176/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

,, Szántódi üdülő hasznosítása 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Napirendi pontok elfogadása   

 

177/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2019. szeptember 23-i soros nyílt ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

éves tevékenységének beszámolója (Kt. 3. sz. 

előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 

 

2. A Polgármester, a bizottsági elnökök éves beszámolója 

az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 

tevékenységükről, beszámoló az önkormányzati 

társulásokban végzett tevékenységéről, a tanácsnok 

beszámolója éves tevékenységéről (Kt. 5. sz. 

előterjesztése) 
 Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző, Sóki 

Zoltán műszaki irodavezető, Ágostonné Dohányos Ivett 

költségvetési irodavezető 

 

3. A Képviselő-testület 2014-2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló, különös tekintettel pályázati 
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tevékenységére és a Gazdasági Program teljesülésére 

(Kt. 6. sz. előterjesztése) 

  Előterjesztő: Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

 

4. A Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolója 

(Kt. 7. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Dr. Ökrös Mátyás főtanácsos 

 

5. Fogorvos kérelme (Kt. 9. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

6. Az Adományok Háza Egyesület szerződései (Kt. 13. 

sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Zsótér Andrea vagyongazda 

 

7. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

Felügyelő Bizottsági tagságának felülvizsgálata (Kt. 

15. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

8. Az általános iskola felvételi körzetének meghatározása 

(Kt. 16. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

9. A közművelődési megállapodás elfogadása (Kt. 17. sz. 

előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

10. A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása (Kt. 19. sz. 

előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

11. A Polgárőrséggel kötött Együttműködési megállapodás 

(Kt. 24. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

12. Drogellenes stratégia (Kt. 25. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

13. Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása 

(Kt. 18. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

 

14. Munkaterv módosítása (Biz. 0. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

15. A Fürdőfesztivál és a Kovácsházi Napok kiemelt 

rendezvények elszámolása (Biz. 1. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 
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16. A ,,Városi Idősek Napja” kiemelt rendezvény 

programterve (Biz. 2. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

17. A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, bölcsőde 

intézményegysége Szakmai program módosítása (Biz. 

3. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna Mónika tanácsos 

 

18. A Szántódi üdülő hasznosítása (Biz. szóbeli 

előterjesztése) 

Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

 

XIV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Munkaterv módosítása (Biz. 0. sz. 

előterjesztése) 

 

 

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

 

Mivel nem volt, 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: Munkaterv módosítása 

 

178/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

2019. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja: 

A szeptemberi soros ülés napirendjéről a „Bursa 

Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Szabályzat elfogadása” 

napirendi pontot törli. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Mezőkovácsháza Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde éves tevékenységének beszámolója (Kt. 

3. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Köszönjük mindenkinek a munkáját. A beszámolóból 

kiderül, hogy nagyon sokat dolgoztatok. A Petőfi utcai óvoda mára elkészült, birtokba is 

vették a gyermekek.  

 

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vélemény 
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Mivel nem volt, 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: Mezőkovácsháza Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde éves tevékenységének 

beszámolójának elfogadására javaslat 

 

179/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde tevékenységének 2018/2019. nevelési évre 

vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadja és köszönetét 

fejezi ki az óvoda, bölcsőde valamennyi dolgozójának a 

nevelés ellátásban nyújtott magas színvonalú munkájáért. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Polgármester, a bizottsági elnökök éves 

beszámolója az átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról, tevékenységükről, beszámoló az 

önkormányzati társulásokban végzett 

tevékenységéről, a tanácsnok beszámolója éves 

tevékenységéről (Kt. 5. sz. előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Mivel a tanácsnoki beszámoló nem készült el, ezért a 4. 

sz. határozati javaslatot nem teszem fel szavazásra. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem volt kérem, aki egyetért az 1. sz. 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) 
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Tárgya: A polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

szóló beszámoló elfogadására javaslat 

 

180/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a polgármester és a bizottságok átruházott 

hatáskörben a beszámolási időszak alatt hozott döntéseiről 

szóló beszámolóit megtárgyalta és azokat elfogadja.” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadására javaslat 

 

181/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a polgármesternek a Dél-Békési Kistérség 

Többcélú Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja.” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 3. sz. 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: Csepreghy Elemér alpolgármesternek a Dél-kelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 

javaslat 

 

182/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Csepreghy Elemér alpolgármesternek a Dél-

kelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásban végzett 

tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, azt 

elfogadja.” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Képviselő-testület 2014-2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló, különös 

tekintettel pályázati tevékenységére és a 

Gazdasági Program teljesülésére (Kt. 6. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Véleményem szerint 5 év alatt jól dolgozott a testületünk. 

Nagyon sok lehetőségünk volt, mellyel a testületünk élt is. Nagyon sok pályázatunk 

van, ugyan a befejezett pályázatunk kevesebb. 

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

V a r g a     Gusztáv polgármester: Nem csak abban mérhető az elvégzett munka, hogy 

mennyi pályázatunk lett eredményes és milyen sikereket értünk el, hanem egyéb 

dologban is. Nagyon jó érzésekkel olvastam a beszámolót, mert olyan dolgokat is lehet 

benne olvasni, hogy mennyi testületi ülést tartottunk, és mennyi rendeletet alkottunk. A 

rendelet alkotás egy nagyon komoly munka, mely az egyik legfontosabb feladata az 
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önkormányzati apparátusnak. Eddig az idén sikerült a legkevesebb testületi ülést 

megtartani, 6 soros és 3 rendkívüli ülésünk volt. Volt olyan évünk is, mikor 27 vagy 28 

ülésünk volt. Eredménynek könyvelem el azt is, hogy sikerült közösen megalkotni ezt a 

kétbizottságos rendszert. Egy bizottság kötelező, de nálunk a kezdetekben három 

bizottság működött. Viszont a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság szinte mindig 

együttes ülést tartott, így a képviselő-társaink leterheltek voltak, mert volt aki két 

bizottságnak is tagja volt. A beszámoló ismerteti, hogyan működik nálunk a város. Azt 

mindannyian láttuk, ahhoz, hogy minden normálisan működjön, mekkora feladat. Azért 

támadnak bennünket a választási kampányban, hogy valami nem működik, keveslik azt 

a pár eredményt. Óriási eredmény az, hogy kevés vitával, veszekedéssel, békésen, 

nyugodtan végeztük a munkát. Közülünk nagyon sokan vannak olyanok, akik nagyon 

sok tapasztalattal rendelkeznek. Illetve az intézményvezetőink több ciklus óta 

intézményvezetők. Akik szakmai kitüntetést kaptak a testülettől. A mi elmúlt 5 éves 

tevékenységünk mögött, egy hatalmas tapasztalat és szakmai tudás áll. Minden jogotok 

megvan arra, hogy akárhogy is szólnak most néhányan hozzá, és pont a nem 

felüliskolázott személyek reprezentálják ezt a kört, arra, hogy mi hogyan végeztük a 

munkánkat, ezt visszautasítsátok. Az eredményekre legyetek büszkék. Részletesen 

fogok átmenni fejezetenként a bevezetőmben ennél a napirendnél a testületi ülésen. 

Lehetne az anyagból egy pár diát kivetíteni, ezen gondolkozzunk el. Lehet, hogy egy-

egy fejezetnek a címszavait ki lehetne vetíteni. De ezt még átbeszélem a kollegáimmal.  

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: A pályázati kimutatásokat jó lenne kivetíteni, valamint a 

különböző grafikonokat. Jó apparátussal és vezetőkkel dolgozunk együtt. 

 

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: Ötéves beszámoló elfogadására javaslat 

 

183/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat 2014-2019. évi választási 

ciklusban végzett tevékenységéről készült összefoglalót 

megtárgyalta és elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
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Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Települési Értéktár Bizottság féléves 

beszámolója (Kt. 7. 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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolójának elfogadására javaslat 

 

184/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár 

Bizottság 2019. I. féléves beszámolóját, egyúttal 

köszönetét fejezi ki a Bizottság tagjainak elhivatott 

munkájukért.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Fogorvos kérelme (Kt. 9. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Valóban úgy van, hogy Herter doktor úr 2014. 

májustól áll munkában nálunk. Az egészségügyi politika eddig a házi orvosok és a 

védőnők bérét rendezte folyamatosan. A házi fogorvosok ebből a rendszerből 

kimaradtak, de viszont ez sem teljesen igaz, mert már ők is kaptak egy bizonyos 
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időszakra járó 1 millió Ft-ot. Az önkormányzatunknál, a normatívánál most is 4 millió 

Ft-tal többe kerül ez a háziorvosi körzet. Herter doktorúrnak adtunk béremelést mikor 

mindenkinek, akit nem érintett központi intézkedés. Most a Herter doktor úrnak a bére 

bruttó 400.000 Ft. Múlthét hétfőn voltunk Orosházán, ahol Pogácsás Tibor államtitkár 

úr tartott tájékoztatót. Az önkormányzatoknak a jövő évi helyzetéről elmondta, hogy 

jövőre a házi fogorvosoknak a támogatásával szeretnének foglalkozni. Azt javaslom, 

hogy doktor úr kérését is meghallgatva, de a jövő esztendőt is megvárva, a 150.000 Ft 

bérigénynek a felét teljesítsük, akkor ez körülbelül 1 hónapot jelent az idei 

költségvetésben és a következő költségvetés előkészítésénél látjuk a költségvetési 

törvényt, hogy mennyit biztosít a számunkra. Akkor erre vissza fogunk térni.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: 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: Fogorvos kérelmének elfogadására javaslat 

 

185/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 

az Önkormányzat fenntartásában működő II. sz. fogászati 

alapellátást végző Dr. Herter László fogorvos 

illetményének bruttó 75.000.- forintos emeléséről dönt. 

2019. október 01-től.  

 

Ennek értelmében 1 fő közalkalmazott munkavállaló 

személyi juttatásaira 2019. költségvetési évben 150 eFt-ot, 

munkaadói járulékokra 27 eFt-ot biztosít az általános célú 

tartalék előirányzata terhére.  

2020. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre a megemelt 

illetmény és járulékai.  

2020. évi költségvetési koncepció tervezése során kerüljön 

megvizsgálásra a fogászati alapellátás finanszírozásának 

függvényében a fogorvos illetmény további emelésének 

lehetősége.  

 

Határidő:2019. október 01. 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
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Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Adományok Háza Egyesület szerződései (Kt. 

13. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

Mivel nem volt, 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: Adományok Háza Egyesülettel Feladat-ellátási szerződés és Ingatlanhasználati 

szerződés kötésre javaslat 

 

186/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete jelen határozatával arról dönt, hogy az 

Adományok Háza Egyesülettel a határozat melléklete 

szerinti tartalommal Feladat-ellátási szerződés-t és 

Ingatlanhasználati szerződés-t köt, 2019. december 1. és 

2022. december 31-e közötti határozott időtartamra. 

 

A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések 

aláírására. 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok Felügyelő Bizottsági tagságának 

felülvizsgálata (Kt. 15. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
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Mivel nem volt, 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: Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági 

tagságának felülvizsgálatára javaslat 

 

187/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 

Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága 

tagjainak 2019. szeptember 26-i hatállyal történő 

lemondását tudomásul veszi. 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 

Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. Felügyelő Bizottsága 

megüresedett tagsági helyére 2019. szeptember 26. 

napjától 2020. január 31. napjáig Szekeres Lajos (név, 

személyi adatok) 5800 Mezőkovácsháza Széchenyi ltp. 8. 

D. lépcsőház 1. emelet 5. szám alatti lakost, Kálmán 

András (név, személyi adatok) 5800 Mezőkovácsháza 

Árpád utca 188. A. II. emelet 9. szám alatti  lakost és 

Nagyné Csiffáry Anna  (név, személyi adatok) 5800 

Mezőkovácsháza Dózsa György utca 164/A. szám alatti 

lakost megválasztja. 

 

Határidő: cégbírósági eljárásra azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
   

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az általános iskola felvételi körzetének 

meghatározása (Kt. 16. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Nem probléma, hogy október 1-je előtt vagyunk? 
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D r. S z i l b e r e i s z     Edit jegyző: Ez egy előzetes véleményezés és a 2020-2021-es 

tanévre vonatkozó körzethatárokra vonatkozik. Viszont úgy küldte meg a 

Kormányhivatal, hogy alapul a 2019-2020-as tanévre megállapított körzethatárokat 

vegyük. Azért van egy kis ellentmondás a becsatolt melléklet illetve a határozatba 

foglalt időpont között. A 2020-2021-es tanévre nyilatkozunk.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: 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: Az általános iskola felvételi körzetének meghatározása 

 

188/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 24. § (1) bekezdésében foglalt véleményalkotási 

jogával élve, egyetért a Mezőkovácsházi Csanád Vezér 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

vonatkozásában a Békés Megyei Kormányhivatal által a 

2020/2021. tanévre tervezett felvételi körzethatárral. 

 

                Határidő: Kormányhivatal értesítésére: 2019. október 31. 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A közművelődési megállapodás elfogadása (Kt. 

17. sz. előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A Felügyelő Bizottság tárgyalta a közművelődési 

megállapodás tervezetet, melyet el is fogadott.  

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: A közművelődési megállapodás elfogadására javaslat 

 

189/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a kizárólagos tulajdonában álló Kalocsa Róza 

Közhasznú Nonprofit Kft-vel a közművelődési feladatok 

ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal 

közművelődési megállapodást köt.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a közművelődési 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szavazatszámláló bizottsági póttagok 

megválasztása (Kt. 18. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Azért került be ez az előterjesztés, mert elég 

nehéz helyzetben van a HVI a mostani önkormányzati választáson előre láthatóan. Az 

SZSZB létszáma lecsökkent, a póttagok közül sokan jelezték, hogy nem fognak ráérni a 

választás napján. Törvényi kötelezettség, hogy 5 főnek kell lenni az SZSZB tagságnak, 

3 választott tag, a többiek delegált tag kell, hogy legyen. Most egyetlen jelölő szervezet 

van most a helyhatósági választásoknál, a többiek független jelöltek, így nem biztos, 

hogy a delegált tagok létszáma elég ahhoz, hogy egyáltalán 5 fős legyen az SZSZB-nek 

a tagja. Lehet, hogy nekünk lesz szükség, hogy a minimum létszámra kiegészítsük az 

SZSZB-t. Ezért feltétlenül indokoltnak tartottuk, hogy a póttagok létszámát 

megnöveljük.  

 

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

meg. 
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztásra javaslat 

 

190/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, A Képviselő-testület a választás(ok) lebonyolításában 

közreműködő szavazatszámláló bizottságok póttagjait a 

határozat melléklete szerint választja meg.  

 

Határidő: határozat közlésére azonnal. 

Felelős: Dr. Szilbereisz Edit jegyző” 
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása (Kt. 19. sz. 

előterjesztése) 

 

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

 

V a r g a    Gusztáv polgármester: Azt írja az előterjesztés a jogszabályra hivatkozva, 

hogy csak akkor kell a Képviselő-testületnek dönteni erről a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról ha többlet kötelezettséget ró a Képviselő-testületre. Mi az, ami 

többletkötelezettséget ró? 

Elég terjedelmes anyag ez az SZMSZ és ahhoz, hogy lássuk, hogy mi módosult, ahhoz 

végig kellett olvasni az egészet. Kérdés az, hogy most van-e olyan módosítás, ami 

indokolja, hogy tárgyaljuk? 

 

S z e d l a c s e k n é     Farsang Margit intézményvezető: Jelen SZMSZ-ünk 

többletköltséget nem tartalmaz, éppen az óvoda bezárásával kapcsolatosan. Azt hiszem, 

hogy ez a működésben egy kis spórolást is jelentett. Ami többletköltség, az 

óvodapedagógusi létszámban jelentkezik, melyet szintén jóváhagyott a testület. A 

fenntartó felé azért küldjük, mert az önkormányzat a fenntartónk és tudomást szerezzen 

a változásról. Nyilatkozhatok, hogy többletköltséget ez a változás nem jelent a fenntartó 

számára. Minden dokumentumunkban a változásokat pirossal kiemeltük. Rengeteg 

anyagot küldtünk Magdikának ezzel kapcsolatban.  
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Z á b r á k    Istvánné elnök: 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: A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítás elfogadására javaslat 

 

191/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde határozat melléklete szerinti tartalmú Szervezeti 

és Működési Szabályzatával egyetért.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Polgárőrséggel kötött Együttműködési 

megállapodás (Kt. 24. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Egyenlőre, csak azt tartalmazza a módosítás, 

hogyan tudunk jobban együttműködni bizonyos önkormányzati rendeletek betartásával. 

De tárgyalások során valóban felvetődött, hogy akár a térfigyelő kamerák figyelésében, 

vagy a közterület felügyelői feladatok ellátásában illetve megoldásában is lehetne a 

Polgárőrségre támaszkodni. További munkát igényel majd ennek a kidolgozása.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért az elhangzott 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: A Polgárőrséggel kötött Együttműködési megállapodás elfogadására javaslat 
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192/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsháza Polgárőr Egyesület 

Közhasznú Szervezettel a közbiztonsági feladatok 

ellátására 2012. január 19. napján kelt Együttműködési 

Megállapodást módosításáról dönt. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete 

szerinti tartalmú módosító szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Drogellenes stratégia (Kt. 25. sz. előterjesztése) 

 

 

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

 

Mivel nem volt, 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: Drogellenes stratégia elfogadására javaslat 

 

193/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete Mezőkovácsháza Város Drogellenes Stratégiáját 

a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. szeptember 26. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Fürdőfesztivál és a Kovácsházi Napok kiemelt 

rendezvények elszámolása (Biz. 1. sz. 

előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Nagyon színvonalas volt mind a két rendezvény. Egyre 

több ember jön el. Köszönjük a munkátok! 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem volt, 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: A Fürdőfesztivál és a Kovácsházi Napok kiemelt rendezvények elszámolása 

 

194/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Fürdőfesztivál és a Kovácsházi Napok kiemelt 

rendezvényekről szóló beszámolókban foglaltakat 

tudomásul vette és köszönetét fejezi ki a Kalocsa Róza 

Közhasznú Nonprofit Kft. valamennyi dolgozójának a 

rendezvények megvalósítása terén nyújtott magas 

színvonalú munkájáért. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XVI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A ,,Városi Idősek Napja” kiemelt rendezvény 

programterve (Biz. 2. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ki ez az énekes, akit hívtatok Háló Zsolt? 

 

J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: Ő egy Békéscsabai úriember, aki a Táncdalfesztiválok 

dalait adja elő. Úgy gondoltuk, hogy az idősebbeket ez is érdekelheti. 
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Arról döntöttetek már, hogy a legidősebb három nő és 

férfi milyen ajándékot kap? 

 

J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: Ajándék csomagot szoktak kapni, melyben mindenféle 

élelmiszer megtalálható.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A tavalyi évben mennyi idős jelent meg? 

 

J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: A tavalyi évben 120-150 fő körül. De 250 főre szoktuk 

berendezni a termet.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Hiányolják egyes nyugdíjasok, hogy őket nem hívják az 

Idősek Napjára, nem lehetne ezt 60 éves kortól? 

 

J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: Össze szoktunk ülni és ott eldöntjük, hogy kiket 

hívunk meg. A tavalyi év folyamán a 65 év feletti korosztályt hívtuk meg.  

 

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

 

Mivel nem volt, 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: A ,,Városi Idősek Napja” kiemelt rendezvény programtervről szóló 

tájékoztatás elfogadása 

 

195/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

„Városi Idősek Napja” programtervéről szóló tájékoztatást 

tudomásul vette.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XVII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, bölcsőde 

intézményegysége Szakmai program 

módosítása (Biz. 3. sz. előterjesztése) 

 

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

 

S z e d l a c s e k n é    Farsang Margit intézményvezető: 2017-ben legutóbb 

átdolgoztuk a Szakmai Programunkat, akkor a tartalomjegyzék felett elsiklottunk. A 

belső szakmai tartalom ott volt, viszont a tartalomjegyzékben nem jelentek meg ezek a 

főcímek. Ahogy a Bölcsőde ellenőrzése volt, egyből a tartalomjegyzékkel kezdték az 

ellenőrzést és ott látszott, hogy nincs. De mi tudtuk, hogy benne van a 2016-os EMMI 

rendelet szerinti szakmai rész. Illetve olyan pontosításokat tartalmaz, hogy most már a 
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gondozónő, mint kifejezés nem szerepel, csak kisgyermek nevelőként említi a 

bölcsődében foglalkoztatottakat.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: 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: A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde, bölcsőde intézményegysége Szakmai 

program módosítása 

 

196/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 

bölcsőde intézményegységének Szakmai programját és a 

szakmai program mellékletét képező házirendet a 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zábrák Istvánné 

 

XVIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Szántódi üdülő hasznosítása (Biz. szóbeli 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A Szántódi tábor gyermeküdültetés terén szinte megszűnt 

létezni, nincs jogosultsága. Azt gondoltuk, hogy családi üdültetésre fogjuk használni. 

Esetleg a következő költségvetési évben lehet róla gondolkodni, hogy két család részére 

átalakítani, így két család vehetné igénybe.  

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem volt, 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: Szántódi Üdülő hasznosítása 

 

197/2019. (IX. 23.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

arról dönt, hogy kerüljön megvizsgálásra a Szántód 

Vörösmarty u. 7. szám alatti üdülőből két apartman 

kialakításának lehetősége. 
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A 2020. évi költségvetési koncepció tárgyalására, a 

képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés az 

átalakítás lehetőségéről, annak részletes költségvetésével 

együtt. 

 

Határidő: Településgazdálkodási Kft. tájékoztatására:  

      azonnal 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a 

bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, a nyílt ülést 14 óra 12 perckor bezárom, és 

zárt üléssel folytatnánk tovább. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Zábrák Istvánné                        Havancsák Piroska 

         elnök                     jkv. hitelesítő  


