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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. október 10-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:  Csepreghy Elemér alpolgármester 

                           Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

                           Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 

                           Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetője 

                           Barna Péterné 

                           Tóth Zoltán meghívott vendégek 

                                                       

                        

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 5 fő jelen van.  

 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

 

Havancsák Piroska bizottsági tag kiment az ülésről. Jelen van 4 fő bizottsági tag. 

 

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

előterjesztés napirendre vételét. 

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele   

 

202/2019. (X. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

,, rendezvényterv módosítása 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   

 

203/2019. (X. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2019. október 10-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 

módosítása (Kt. 2. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető 

 

2. Egyes pályázatos beruházások ajánlattételi 

felhívásainak módosításáról (Kt. 4. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető,  

 

3. Rendezvényterv módosítása (Biz. szóbeli 1. sz. 

előterjesztése) 

  Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési 

rendeletének módosítása (Kt. 2. sz. 

előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Az 5. oldalon 150.000 Ft van írva a fogorvosnak az 

illetményénél, hogy annyi emelést adtunk, de valójában csak 75.000 Ft-ot adtunk. 
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Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ez az összeg úgy jön ki, 

hogy kétszer 75.000 Ft. 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Köszönöm a választ. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a rendelettel, 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: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadására javaslat 

 

204/2019. (X. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(III. 05.) sz. önkormányzati rendeletet az előterjesztés 

melléklete szerint javasolja a Képviselő-testületnek 

elfogadásra. 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. október 10. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Egyes pályázatos beruházások ajánlattételi 

felhívásainak módosításáról (Kt. 4. sz. 

előterjesztése) 

 

 

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

vélemény? 

 

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) 

Tárgya: A Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. 

ütem”megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 

megindítására javaslat 
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205/2019. (X. 10.) 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-3.1.1-16-BS1-2017-00006 kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 

I. ütem”megnevezésű építési beruházás megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 

129/2019. (IV. 25) sz. kt. határozatát és a 244/2019. (IX. 

5.) sz. kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Dr. Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást 

módosítja és azt a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal fogadja el. 

Egyebekben a határozat tartalma nem változik. 

 

                 Határidő: a közbeszerzési szakértő tájékoztatására és az 

eljárások folytatására: haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 

             Közbeszerzési szaktanácsadó” 

  

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. október 10. 

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: „A Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem” 

megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás 

megindítására javaslat 

206/2019. (X. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 
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,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 

II. ütem” megnevezésű építési beruházás megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 

130/2019. (IV. 25) sz. kt. határozatát és 245/2019. (IX. 5.) 

sz. kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Dr. Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást 

módosítja és azt a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal fogadja el. 

Egyebekben a határozat tartalma nem változik. 

 

Határidő: a közbeszerzési szakértő tájékoztatására és az 

eljárások folytatására: haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 

             Közbeszerzési szaktanácsadó” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. október 10. 

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 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 

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

jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 

Tárgya: „Ipari terület kialakítása Mezőkovácsházán” megnevezésű építési beruházás 

megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására javaslat 

 

207/2019. (X. 10.) 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-1.1.1-16-BS1-2017-00009 kódszámú, 

„Ipari terület kialakítása Mezőkovácsházán” megnevezésű 

építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési 

eljárás megindításáról szóló 199/2019. (VI. 27.) sz. kt. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
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A Dr.Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást 

módosítja és azt a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Egyebekben a határozat tartalma nem változik. 

 

Határidő: a közbeszerzési szakértő tájékoztatására és az 

eljárások folytatására: haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 

             Közbeszerzési szaktanácsadó” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. október 10. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Rendezvényterv módosítása (Biz. 1. szóbeli 

előterjesztése) 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Átadom a szót Barna Péterné Tündének, hogy egy pár 

szót mondjon el az elképzeléseiről. 

 

B a r n a    Péterné: Szeretnék egy Hópehely Bált megrendezni. Szeretném az 

önkormányzat segítését kérni. Tudjuk, hogy van iskola és óvodabál is.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Köszönjük az ötletet, az ambíciót. Arról lenne szó, hogy a 

Kovácsházi Lakodalmas Vigadalomra 50.000 Ft-ot biztosítottunk, ez átcsoportosításra 

kerülne a Hópehely Bálra. 

 

B a r n a     Péterné: Ez egy jótékonysági bál lenne tulajdonképpen. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Az előterjesztés leírja, hogy a bevételt jótékonysági célra 

szeretnétek felajánlani a Dél-békés Színház és Tehetség Gondozó Alapítvány 

támogatására. A Kalocsa Róza Kft. ingyen biztosítaná a termet, a Kft. munkatársai is 

segítenek a szervezésben, lebonyolításban.  

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Említésre került az óvoda és az iskolabál is. Azt tudod ugye, 

hogy előtte héten kerül megrendezésre az óvodabál is, november 16-án. Ennek alapján 

nem tervezed módosítani, jó neked ez a november 23-a? 

 

B a r n a   Péterné: Nekem megfelel a november 23-a. 

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Az előterjesztés írja, hogy ingyenes biztosítja a Kalocsa Róza 

Kft. a termet. A mi óvoda bálunkra soha nem adta ingyen a termet. Tehát 

kezdeményezni fogom a Kalocsa Róza Kft. ügyvezetőjénél, hogy ha jótékonysági 
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célból veszünk bérbe egy termet, akkor nem gondolnám, hogy különbséget kellene tenni 

a jótékonysági bálak között. 

 

D r. S z i l b e r  e i s z    Edit jegyző: Azért gondolom, hogy nem teheti meg azt, hogy 

ingyen biztosítja a termet, mert a közművelődési rendeletben meg van határozva, hogy 

ő hogyan adhat kedvezményesen bérbe. Ott pedig a teljesen térítés mentes pedig nincs, 

csak kedvezményes van, mert neki egy rezsi kiadást jelent.  

 

D u m a    Zsolt biz. tag: Ez abból indulhatott, hogy az Esküvő kiállítás az a Kalocsa 

Róza Kft. rendezvényeként futott évekig, és mint Kalocsa Róza Kft-s rendezvény, 

önmagának nem fizet. Most tulajdonképpen ez a rendezvény formálódik egy kicsit más 

irányba. A kettőség az ebből adódik.  

 

S z ű c s    Judit biz. tag: Így érthető. 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ha ezt az intézményvezető asszony befogadja saját 

rendezvényének, úgy, hogy ti bonyolítjátok le, akkor mehet véleményem szerint.  

 

D u m a    Zsolt biz. tag: A többinél pedig egységesen járt el véleményem szerint. 

 

D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: A rendezvénytervben módosítjuk, mint a Kalocsa 

Róza Kft. rendezvénye. 

 

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: Rendezvényterv elfogadása 

 

208/2019. (X. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2019. évi rendezvény- és településmarketing tervét a 

határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

 

                  Határidő: 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 9 óra 46 perckor bezárom, és 

zárt üléssel folytatnánk tovább. 

K.m.f. 

 

 

 

Zábrák Istvánné                                Szűcs Judit 

         elnök                     jkv. hitelesítő  


