EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. SZEPTEMBER 21. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

20/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015.
szeptember 21. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi,
Közrend és Közbiztonsági Bizottság NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2014. évi munkájáról,
valamint támogatásának felhasználásáról
Előadó: Polgárőrség elnöke
43/2015.(IX.21.) sz. határozat
2./ Idősek Karácsonya
3./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltatásról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
44/2015.(IX.21.) sz. határozat
4./ Egyebek
1./ A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagjának megválasztása
2./ Pályázat kiírása az Egyeki Szöghatár Nonprofit KFT ügyvezető igazgató posztjára
45/2015.(IX.21.) sz. határozat

Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 4 fő bizottsági tag jelen van. Soltész
Gábor bizottsági tag munkahelyi elfoglaltság miatt nincs jelen az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Antal Attila Norbertné bizottsági tagot a
jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A napirendi pontok között nem szerepel a Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem,
valamit a Gyógyszertámogatás iránti kérelem. Javasolja, hogy ezeket a napirendeket zárt
ülésen tárgyalja meg a Bizottság.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.

Napirendek tárgyalása:
1./ Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2014. évi munkájáról,
valamint támogatásának felhasználásáról
Előadó: Polgárőrség elnöke
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Ez egy korrekt beszámoló, szépen meg van fogalmazva.
Gál-Szalai Erika bizottsági tag:
Tényleg precíz beszámoló.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Egyetértenek a beszámolóval és további sikeres munkát kívánnak.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Köszönik a Polgárőrség munkáját. Kéri, hogy aki az Egyek Nagyközségben működő
Polgárőrség 2014. évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 43/2015.(IX.21.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek
Nagyközségben működő Polgárőrség 2014. évi munkájáról, valamint
támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Dr. Miluczky Attila polgármester
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Javasolja, hogy vegyék napirendre az Idősek Karácsonya rendezvényt is. Kéri, hogy aki
egyetért napirendi pont felvételével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a napirendre vonatkozó javaslatot.
2./ Idősek Karácsonya rendezvény
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Abban maradtak, hogy megnézik mennyi pénzük lesz, és annak függvényében fogják
felszabadítani a forrásokat. Azt, hogy mennyi pénzük lesz, december első napjaiban fogják
meglátni, ekkor szokták megkapni az ÖNHIKI-ről a döntést.
Bóta Barbara aljegyző:
Csak addigra késő lesz szervezkedni, fellépőt meghívni.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az a lényeg, hogy ne a múltkori előadók jöjjenek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte azok jók voltak. Ő nagyon jókat hallott vissza róluk.
Bóta Barbara aljegyző:
Most még azt sem lehet eldönteni, hogy 400 fő vagy 200 fő lesz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
1 napos, vagy 2 napos lesz a rendezvény.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Kéri a Polgármestert, hogy egyeztessék az időpontot, hogy az iskola búcsúztatója és az idősek
karácsonya ne legyen egy időpontban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Arra számított, hogy a Képviselő-testületi ülésig át beszélik a pénzügyi helyzetüket, csak a
múlt héten ő nem ért rá, a héten pedig Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőnek volt
más elfoglaltsága. Először is vettek két Dustert, az egyik a tűzoltóságé, a másik az
Alpolgármesteré. Ennek az anyagi hátterét rendezni kell. Ezt már kifizették, csak költségvetés
szempontjából helyre kell tenni. Októberben ki kell fizetni a 10 millió Ft+áfás összeget, amit
a tanyabuszra nyertek, ezt elő kell finanszírozni. Ha akarnák, ki tudnák fizetni a rendezvényt,
de most nem látják, hogy hányadán állnak.
Most, hogy ezt az összeget meg kell előlegezni egy kicsit szorulni fognak az utolsó hónapok.
Szeptember hónapban jönnek még be az adók is. Kér még egy kis időt. A cél ugyanaz, hogy
csináljanak egy olyan rendezvényt, mint amit tavaly. Nagyon jónak látta a bögrét, amit
csináltak, most azt mondaná, hogy csináljanak többet, mert ez nagyon szép ajándék lenne.
Induljanak ki abból, hogy ugyanolyan legyen, mint tavaly, nem kell nagy pénzekben
gondolkozni. Megpróbálják kihozni 7-800 ezer Ft-ból. A Karácsony előtti napokban,
pénteken és szombaton lehetne.
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Ami szintén nagyon jó volt, hogy 4x45 percben építették fel. Amikor vacsoráztak, akkor is
szólt a lágy zene. Szeretné, ha ez is megmaradna.
Gál-Szalai Erika bizottsági tag:
Akkor 2 nap legyen?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő azt mondja, hogy 2 nap legyen.
Bóta Barbara aljegyző:
Decemberben 11-12-ére és 18-19-ére esik péntek és szombat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte december 18-19-én lenne a legjobb.
Bóta Barbara aljegyző:
Szerinte akkor megint egybe fog esni az iskolai búcsúztatóval.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Miért nem lehet 19-20-án? A vasárnappal mi a baj?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az a baj, hogy nem mindegy a dolgozóknak sem, hogy pénteken vannak ott vagy vasárnap.
Vasárnap dupla bér kell mindenkinek.
Bóta Barbara aljegyző:
Lehet, hogy az idősek is meggondolnák, hogy vasárnap eljönnek-e.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte a vasárnap szentebb. Szerinte 18-19-e, de ha nagyon mondják, akkor egy héttel
korábban. Válasszák ki a két napot, vagy 18-19-e, vagy az előtte lévő hétvége. Erről
legkésőbb október végén dönteni kell. A tavalyi színvonal alá ne menjenek. Aki jön, hozzon
magával hangtechnikát és adja a 4x45 percet és sokkal több pénzbe ne nagyon kerüljön.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Bögre is legyen?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Döntsék el ők. Ő nem látja rossznak a bögrét.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Ha lesz, akkor időben rendeljék meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Vitéz Zsolt bizottsági elnök rendezte tavaly a bögrét. Kéri, hogy kérdezze meg, időben
mikorra tudják a bögrét vállalni. A rajz maradhat a bögrén ugyanaz. A pénzről október végén
döntenek.
Bóta Barbara aljegyző:
Az szól a december 18-19-e mellett, hogy nem tudják mikor lesz pénz. Minél később van,
szervezés szempontjából, annál jobb.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Egy héten nem fog múlni. Maradjanak annyiban, hogy próbálják meg a 12-13-át.

3./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltatásról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
Jogszabály írja elő, hogy a tanyagondnoki szolgáltatásról minden évben be kell számolni és a
Képviselő-testületnek meg kell tárgyalni. Ezért van a Képviselő-testület előtt a 2014. éves
beszámoló, ennek a kötelezettségének fog most eleget tenni az önkormányzat. A beszámoló
összeállításában Ficzere Máténé segített, mivel hozzá fog tartozni a tanyagondnoki
szolgáltatás felügyelete. A legfontosabb adatokat tartalmazza a beszámoló. Tartalmazza a
szolgáltatással kapcsolatos kiadásokat, bevételeket, futott kilómétert és a szolgáltatást
igénybevevők számát, havi szinten kidolgozva, illetve, hogy milyen fontosabb ellenőrzések
voltak.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Most ha megérkezik az új busz, attól marad minden a régiben?
Bóta Barbara aljegyző:
Nem írták bele ebbe a beszámolóba, mivel ez a 2014. éves adatokat tartalmazza. A jövő évi
beszámolóban lesz benne, hogy nyert a tanyagondnoki pályázatuk. Ezért mondta
Polgármester úr, hogy októberben ki kell fizetniük 10 millió Ft-ot és ezt meg kell előlegezni.
Annyi plusz feladat lesz ezzel kapcsolatban, hogy mivel a működési engedély kifejezetten a
Citroen Jumpy-ra szól, ezért a működési engedélyt át kell íratni az új gépjárműre.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
Vissza kell vinni a régi buszt?
Bóta Barbara aljegyző:
Nem kell visszavinni, ez átadásra kerül az iskola részére. Addig nem tudják az iskolának
átadni, amíg a működési engedély a Citroen Jumpy-ra szól. Felveszik hamarabb a kapcsolatot
a Kormányhivatallal, bízik benne, hogy ezt 1-2 nap alatt le tudják rendezni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Egyek Nagyközség Önkormányzata által
fenntartott tanyagondnoki szolgáltatásról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 44/2015.(IX.21.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség
Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki szolgáltat 2014. évi
működéséről szóló beszámolót.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
Makula László tanyagondnok

4./ Egyebek
1./ A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagjának megválasztása
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Azért vette fel ezt a napirendi pontot, mert Soltész Gábor képviselő neve is felmerült, mint
tag. A Képviselő-testület arról döntött, hogy egy külsős tagot javasolni fog. Ő már
Polgármester úrnak mondta, hogy beszélt Fiatal Lászlóval és ő el is vállalná a külső bizottsági
tagságot. Ő volt már a Településfejlesztési Bizottságnak a tagja. Nagyon körültekintő a
dolgokban és a gazdákkal is kapcsolatban van, és rá is ér. Ő Fiatal Lászlót javasolná.
Bóta Barbara aljegyző:
Egy biztos, hogy erről csak a Képviselő-testület dönt, most még javaslatot sem kell tenni. Jó
lenne, ha bizottsági szinten beszélnének róla, és próbálnának többé-kevésbé megegyezni. A
jelöltnek jelen kell lenni a Képviselő-testületi ülésen és ott nyilatkoznia kell, hogy vállalja-e a
jelölést.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Holnap a Pénzügyi Bizottság ülésére nem biztos, hogy ideér, de kéri Bóta Barbara aljegyzőt,
hogy ismertesse az ő javaslatát, azaz Fiatal Lászlót.
Kovács Sándorné bizottsági tag:
A bizottság is javasolja Fiatal Lászlót.
Bóta Barbara aljegyző:
Soltész Gábor képviselő, Hegyi Mihályt javasolta.
2./ Pályázat kiírása az Egyeki Szöghatár Nonprofit KFT ügyvezető igazgató posztjára
Bóta Barbara aljegyző:
Biztosan látták a pályázati kiírást, ami kiküldésre került. Kérdezi, hogy van-e még hozzá
javaslat?
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Polgármester úr mindenképpen szeretne építőmérnök, építéssel kapcsolatos felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakembert.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Mikortól kellene betölteni?
Bóta Barbara aljegyző:
Január 1-től már munkavállalóként be kellene lépnie, de a vezetői megbízást május 1-től
töltené be, a jelenlegi tervezet szerint.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Támogatják, és a Képviselő-testületre bízzák az ezzel kapcsolatos változtatást. Kéri, hogy aki
a pályázati kiírást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 45/2015.(IX.24.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató posztjának betöltésére vonatkozó pályázati
kiírást.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnök megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 15:45 órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Antal Attila Norbertné
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

7/7

