EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. MÁJUS 23. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

5/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23.
napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:

1./ Rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
19/2016.(V.23.) sz. határozat
2./ „Az év szponzora” díj alapításáról szóló 33/2007.(XII.13.) sz. rendelet hatályon kívül
helyezése
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
20/2016.(V.23.) sz. határozat
3./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. szervezeti felépítése
21/2016.(V.23.) sz. határozat
4./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői állására pályázat kiírása
22/2016.(V.23.) sz. határozat
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel a 3 fős bizottságból 2 fő bizottsági tag jelen van. Czinege
Zoltán bizottsági tag munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István bizottsági tagot a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 2 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
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Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szerepelő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. Kéri, hogy
aki elfogadja a napirendet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Napirendek tárgyalása:
1./ Rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Ez már a múltkor is napirend volt és kérték Jegyző Asszonyt, hogy egyeztesse le.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A múltkori ülésen tájékoztatott mindenkit, illetve megkapták a Kormányhivatal álláspontját
is. Elkészült a rendelettervezet. Ez törvényi kötelezettség, tulajdonképpen az van rendeleti
formába öntve, ahogyan működnek a körzetek. A véleményezői intézet részéről az álláspont
még nem érkezett meg, de bíznak benne, hogy testületi ülésig megérkezik. Elfogadható a
rendelet.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendeletet
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 19/2016.(V.23.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendeletet.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
2./ „Az év szponzora” díj alapításáról szóló 33/2007.(XII.13.) sz. rendelet hatályon kívül
helyezése
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A legutóbbi ülésen a bizottság javaslata volt ennek a rendeletnek a hatályon kívül helyezése.
Elkészült a rendelet.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Ennek a rendeletnek már nincs értelme.
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Kéri, hogy aki egyetért „Az év szponzora” díj alapításáról szóló 33/2007.(XII.13.) sz. rendelet
hatályon kívül helyezésével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 20/2016.(V.23.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „Az év
szponzora” díj alapításáról szóló 33/2007.(XII.13.) sz. rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló rendeletet.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
3./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. szervezeti felépítése
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Ennél a napirendi pontnál nincs előadó megnevezve, de ez egyrészt tőle ered, mert ő
javasolta, hogy nem kell ügyvezető és nem kell a pályázatot meghirdetni. Polgármester úrnak
volt egy felvetése, hogy küldje el a javaslatát a szervezeti felépítésre vonatkozóan, és ő hozzá
teszi a saját elképzelését. Ebben az A4-es oldalban kifejtette, hogy hogyan képzeli el,
középvezetőben gondolkodik, mert sajnálná azt a pénzt odaadni egy ügyvezetőnek. Szerinte
ebben a felállásban és ilyen kevés munkaerővel nincs is értelme. Ez már nem az a Kft, ami
régen volt. A javaslataiban leírta, hogy hány telephelyük van, ezeknek a telepeknek van
vezetője, csoportvezetője és azt a pénzt, amit az ügyvezetőnek adnának, ő két középvezetőnek
adná oda. Úgymond ez is csak egy feltevés, mert ennek az egésznek az összefogója Ecsedi
János alpolgármester. A Kft. pedig érintett a közfoglalkoztatásban. Tehát szerinte két oldalról
„ki van lőve”, hogy ügyvezetői kört kelljen meghirdetni. Nem tudja, hogy van-e rá esély,
hogy a Kft. ügyvezető nélkül tovább menjen. Arról volt szó, hogy ezt körbejárják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem tudja rendezni a gondolatait. Nincs kikristályosítható jó megoldása ennek a feladatnak.
Azt, hogy milyen sikeresek lesznek, az fogja eldönteni, hogy milyen személyeket tudnak az
egyes területekre felsorakoztatni. Gál-Szalai Erika képviselő a telephelyek közé felsorolta a
kertészetet és a gyepmesteri telepet. Ezek nem igazán tartoznak a Kft-hez. Az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft-hez tartozik az étterem, az iroda, és a műhely. A betonelemgyártó
üzemnek és a TSZ irodának sincs köze a Kft-hez.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ami a TSZ irodában működik, lassan szövetkezet lesz. Talán a közfoglalkoztatás miatt
mosódik ez össze.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Leírta azt, amit a telephelyekre vonatkozóan, fizetés tekintetében mindenki át lát, hogy miért
mondják azt, hogy nem kell ügyvezető, de nem tudja, hogy ez jogilag működhet-e vagy
esetleg a szövetkezeten belül gondolkodjanak. Ha valaki erre megbízza, szívesen beszél
Ügyvéd úrral. Egyszer már beszélték, hogy át kellene nézni a papírokat, hogy milyen
lehetőség van az átszervezésre.

3/11

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. MÁJUS 23. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem a papírral van a baj, hanem hogy például ő sem látja tisztán, hogy mi lenne a helyes. Ez
nem a papíron múlik, hanem hogy a fejükben egy olyan jövőkép alakuljon ki, amihez majd
igazítják a papírokat. Beszélhet ügyvéddel, de ő ebbe nem lát bele.
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-hez tartozik az étterem, az iroda, a Gamesz műhely, a
közfoglalkoztatás irányítása, az építkezések, egyéb karbantartás, plusz a gépjárművek
üzemeltetése, logisztika. Ecsedi János alpolgármesterhez, illetve hozzá tartozik a kertészet, a
gyepmesteri telep, TSZ iroda, varroda, illetve a betonelemgyártó üzem.
A kulcskérdés, hogy az ügyvezetőt úgy foglalkoztassák, mint most, negyed állásban, vagy
főállásban. Ahhoz, hogy ez most negyed állásban jól működik, ehhez kell Murvai Ferencné
ügyvezető személyisége. A legfontosabb feladat, hogy egy alkalmas ügyvezetőt találjanak,
aki a bizalom körét ki tudja építeni maga körül, és akivel ezek a munkák harmonikusan
tudnak működni. A felsorolt szervezeteknek meg van a felelőse, irányítója. Ismerteti, hogy
melyik területnek ki az irányítója. Igazából mindenkinek meg van a maga helye.
Gál-Szalai Erika képviselő azt mondja, hogy inkább két középvezetőt vegyenek fel. Nincs
ellene, de egyszer Zsólyomi Zsolt bizottsági tag fogalmazta meg jól, hogy vegyenek fel
embereket, de úgy kell felvenni őket, hogy legyen meg a perspektíva, hogy valamikor a saját
munkabérüket kitermelik. Felvehetik a középvezetőket, csak nagyon át kell gondolni, hogy
hová. Azt sem lehet feltétlenül mondani, hogy az ügyvezető bérét megtakarítják, mert a
mostani állapothoz képest ezen már nincs mit megtakarítani, hiszen az ügyvezető bérét, amit
megtakarítottak, abból lett egy főállású alpolgármester. Tehát ha marad minden úgy, ahogy
most van, nem mondhatják azt, hogy lesz 2 telepvezetőre pénzük. Ha fel akarnak venni egy
középvezetőt, az legalább évente 2 millió Ft-ba kerülne.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Nem két újonnan felvett emberre gondolt, hanem a meglévő csoportvezetőkből tenne két
embert középvezetővé, kicsit több bérrel. Például Vadász Bélát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Vadász Bélához tartozik a közfoglalkoztatásban az építkezés, kb. 150-200 ember tartozik
hozzá. Ő már most is középvezető.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mondhatnak mást is, például Balogh Gabit.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő a traktoron ül, már újabb embereket nem tud irányítani. Tiszacsegén egy ember irányítja az
500 közmunkást. Vadász Bélának inkább úgy tudnának segíteni, hogy egy építésszel
erősítenék a csapatot. Véleménye szerint az építész lehetne az ügyvezető. Nincs
meggyőződve, hogy ez a legjobb megoldás. Többe fog kerülni, de azt sem látja, hogy ha
bármelyik középvezetőt erősítenék valamilyen formában, azzal megoldódna a probléma.
Bódi István bizottsági tag:
Azt támogatja, amit Gál-Szalai Erika képviselő próbált felvázolni. Az eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy ha volt Kft. ügyvezető, akkor az a Polgármester és az Alpolgármester között
volt. Ha a Polgármesternek nem volt jó valami, akkor az az ügyvezetőn csapódott le és ő
utána ment az Alpolgármesterhez. Ez visszafelé is így ment.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt nem jól gondolja, nincs ilyen.
Bódi István bizottsági tag:
Most nincs, de Murvai Ferencné ügyvezető előtt volt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ilyen nem volt, mert amikor Magyar Éva volt az ügyvezető, akkor nem volt főállású
Alpolgármester.
Bódi István bizottsági tag:
Ez abban az időszakban volt, amikor már volt Alpolgármester, Polgármester és ügyvezető.
Ilyen „tiki-taki” volt köztük, ha Polgármester nem tudott róla, akkor az volt a probléma, ha
Alpolgármester nem tudott róla, akkor meg az volt a probléma és mindig az ügyvezetőn
csattant az egész.
Valóban összemosódik az ügyvezető személyében, hogy a közmunkaprogramot vagy a Kft-ét
fogja irányítani. Ezért lenne jobb fókuszálni a telephelyekre és ott a vezetést jobban
megszervezni. Az ügyvezető és az Alpolgármester feladata majdnem ugyanakkora,
összemosódnak a szerepek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elkerülhetetlen, hogy összemosódnak a szerepek, hiszen átfedések vannak a tevékenységeik
között. A hatékony munkavégzés nem azon múlik, hogy van-e átfedés a munkaterületek
között, hanem hogy akivel megosztják a feladatokat az mennyire partner a feladatok
megosztásában, mennyire látja a saját szerepét.
Amit Bódi István képviselő elmondott, inkább igaz, akkor, amikor Széles Szilvia volt az
ügyvezető. Amikor érezte, hogy Széles Szilviánál megállnak a dolgok, akkor elkezdte
közvetlenül a csoportvezetőknek kiadni a feladatot. Széles Szilvia saját magát kirekesztette a
rendszerből. Ő sokszor megkérdezte tőle, hogy minden rendben van-e és ő mindig igennel
válaszolt. Utána egyszer a Pénzügyi Bizottság ülésén derült ki, hogy ez nem így van.
Egyszerűen nem volt harmóniában, amit mondott és a valóság.
Ezért is mondja azt, hogy attól hogy negyed állásban van valaki, vagy felvesznek egy
középvezetőt, nem pipálhatják ki a feladatot, mert a sikeresség attól függ, hogy az odakerülő
ember mennyire ügyes, mennyire tud integrálódni a rendszerbe.
Legutóbb teljesen személyfüggően javasolta, hogy írjanak ki ügyvezetői állást. Akit javasolt,
Balmazújvároson éveken keresztül a városgazdálkodás ügyvezetője volt. Ő elmondta, hogy ha
meg tudnak vele egyezni, szeptember 1-től eljönne ügyvezetőnek. Úgy gondolja, hogy egy
ilyen szakmai tapasztalattal rendelkező ember utat tudna törni ebbe a rendszerbe, integrálódni
tudna és az építkezési tevékenységeken keresztül hasznukra válhatna. A személye erősíthetné
Vadász Béla középvezetőt, mert ha tanácstalan, akkor fordulhatna hozzá. Ezért gondolja,
hogy ő, mint ügyvezető ezzel a háttérrel és tapasztalattal, a hasznunkra válhatna. Ugyanakkor,
ha megtartanak ott valakit negyed állásban, - mivel ügyvezető mindenképpen kell, hogy az
adminisztrációs feladatokat ellássa - így is el tud működni Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
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Úgy gondolja, hogy amikor a szervezeti felépítésről beszélnek, azt kellene mérlegelni, hogy
hol vannak az erősségeik és azokat megtartani, illetve hol vannak gyengeségeik, azokat pedig
javítani kell. A gyengeséget az építkezési tevékenységek szakmaiságán látja.
Már tavaly kérte, hogy úgy csinálják a munkálatokat, hogy április 1-el el tudják kezdeni a
Kuruc utca és a sorompó közötti járda szakasz kiépítését. Már május 23-a van és még most
sem kezdték el ezt a munkát. Hiába adja ki a feladatokat, hiányzik a tapasztalat és a szakmai
tudás. Még azt sem jelezték vissza, hogy a kiadott feladattal nem tudnak megbirkózni. Illetve
a mezőgazdaságba érzi még a legnagyobb gyengeséget, de ehhez év közben nem nyúlna
hozzá, ezt így végig kell vinni, ahogy van és év végén le kell vonni a következtetéseket. Év
közben, ha találnak alkalmas embert, azt meg kellene fogni az éppen adott feladatra.
Nehéz papírra vetni, hogy mit javasoljon. Az is igaz, hogy a középvezetőket erősíteni kellene,
de mindenütt van középvezető. Melyiket cseréljék le? Milyen szempontok alapján
válasszanak ügyvezetőt? Az is igaz, hogy a középvezetőket erősíteni kellene, de lehet, úgy
erősítenék őket a legjobban, ha egy szakmailag alkalmas ügyvezető kerülne oda.
Bódi István bizottsági tag:
A részfeladatokat kell erősíteni, ugyanis ezek összemosódnak. Illetve motiválatlan
emberekkel, mindegy hogy ki van az élen. Ezek az emberek csak azért vannak ott, mert ott
kell lenniük. Ha egy építészmérnök van az élen, lehet, hogy kicsit hatékonyabb lesz a
számítások miatt a munkavégzésük, mert nem lesz annyi anyagveszteség, de a munkájuk
ezáltal nem fog hatékonyabb lenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kire gondol?
Bódi István bizottsági tag:
A közmunkásokra, aki nem közmunkás, azok valamilyen pozícióban vannak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti az étterem előtt kialakult helyzetet, hogy a közmunkások azért nem haladtak, mert
meg kellett várni, míg a gépek oda viszik a földet. Ez az egész azért alakult ki, mert egy
jóváhagyott terv, skicc nélkül indultak neki. Megint a gyenge vezetés mutatkozik meg.
Megalapozottabban kellene elindítani a projekteket, mert ha mindent biztosítanak a
munkavégzéshez, akkor kérhetik számon a dolgokat. Ha az étterem esetében lett volna egy
előre felvázolt skicc, amit jóváhagynak, akkor legalább 1 hetet nyertek volna.
Az lenne a legnagyobb segítség, ha egy építész ügyvezetőt be tudnának fogadni. Mindig azt
mondják, hogy erősíteni kellene. Itt már rengeteg gépet beszereztek, itt olyan géppark van,
hogy ezzel a gépparkkal például a gyepmesteri telepet megépítették 50 millió Ft+áfáért. Ha az
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kf.-nek helyben nem lennének munkái, akkor nekik el kellene
tudni indulni ilyen pályázaton, hogy ő maga megépít egy 50 millió Ft+áfás építkezést. Most
nem ez van, hanem máshonnan hívnak ide vállalkozókat. Az lenne a jó, ha itt helyben lenne
egy kulcsember, akire felfűzik a szakembereket, hogy induljanak el és csináljanak jó
projekteket. Melyik az a vállalkozás, amelyik bármikor rátámaszkodhat egy 50 millió Ft-os
gépparkra, mint az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft., de ezt a gépparkot nem használják ki.
Szerinte mindennek egy ember lenne a kulcsa, akire ezeket a tevékenységeket tudnák fűzni.
Ezért mondja azt, hogy az ügyvezető személyét kellene erősíteni, egy megfelelő vezetői
tapasztalattal, építői háttérrel rendelkező emberrel. Ezt ő Kalmár Zoltánban látná, de ha
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kiírják a pályázatot, ő nem jelentkezik rá, és jelentkezik egy alkalmatlan személy, akkor nem
lesznek előrébb.
Bódi István bizottsági tag:
Szintben hol helyezkedne el?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Polgármester és az Alpolgármester egy zárt egységet képeznek, mert egyforma hatáskörrel
rendelkeznek. Az ügyvezetőnek ők adnak utasításokat, leülnek és megbeszélik a dolgokat.
Bódi István bizottsági tag:
Az ügyvezető rendelkezni fog az 50 millió Ft-os géppark fölött?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A géppark fölött a feladatok rendelkeznek. Végül is ő rendelkezik minden felett és elmondja a
vezérelveket, hogy mi alapján kell ezt működtetni. Nála a hatékonyság a követelmény.
Bódi István bizottsági tag:
Tehát az ügyvezető önálló döntéssel soha nem fog rendelkezni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azért nem, mert a tulajdonos határozza meg.
Az a nehéz, hogy az ügyvezetőnek a tulajdonos elvárásainak kell megfelelni. Itt a tulajdonos
az önkormányzat, a Polgármesterrel, a Képviselő-testülettel és a közmunkaprogrammal
együtt.
Murvai Ferencné helyett kell valakit felvenni a konyhára?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem feltétlenül. Murvai Ferencné helyére kerül Fazekasné Darabos Valéria és majd ő betanít
maga mellé valakit.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor ez nem kerül pénzbe az önkormányzatnak.
Bódi István bizottsági tag:
A mezőgazdaságot támogatná, mert ez egy mezőgazdasági falu és keressenek egy olyan
embert, aki a mezőgazdaságban otthon van, de az építészt nem támogatja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Számolja ki mennyi a bevételük, mennyi értéket állítanak elő a mezőgazdaságban és mennyi
értéket állítanak az építőiparban.
Bódi István bizottsági tag:
Mert nincs szakemberük.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az előző 4 év után beszámolt a lakosságnak az elvégzett tevékenységről és annak 90%-a
építészeti jellegű volt.
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Hiába mondja, hogy ez egy mezőgazdasági jellegű település, az önkormányzat, nem egy
mezőgazdasági önkormányzat, hanem egy nagyközség önkormányzata, akinek elsősorban az
a feladata, hogy építse és fejlessze a települést.
Bódi István bizottsági tag:
Akkor nem jól fejezte ki magát, ez a település a mezőgazdaságra támaszkodik. Földük lenne,
de szakemberük nincs.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem ért egyet vele.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Tehát az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. szervezeti felépítésénél nem látják az ügyvezető
fontosságát, és hogy miért kell oda. Lezáratlanul hagyják, továbbtárgyalásra? Javasolják
megtalálni a lehetőséget, hogy valami összevonás keretében az Alpolgármester irányítsa?
Kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy mi a véleménye.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez jogilag kizárt. Az Alpolgármester semmiképpen nem láthatja el ezt a feladatot, mert
összeférhetetlen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ügyvezető mindenképpen kell. A vita tárgya, hogy főállású ügyvezető legyen x ezer Ft-ért,
vagy legyen úgy, mint most Murvai Ferencné ügyvezető, hogy van egy főállású munkavállaló
és az ügyvezetői feladatok ellátásáért kap plusz megbízási díjat. Tehát 2 variáció van, főállású
ügyvezető vagy meglévő dolgozó, plusz megbízási díjjal. Amit Polgármester úr mondott
verziót Kalmár Zoltánnál, ezt ő úgy fordítaná le, hogy ha Murvai Ferencné ügyvezető elmegy,
akkor Kalmár Zoltán munkavállalóként idejönne. Lenne egy határozatlan idejű
munkaszerződése és lenne mellette egy megbízása. Ebben az esetben ugyanúgy működne,
mint ahogyan most működik Murvai Ferencné ügyvezető esetében.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az 5 évet sem nagyon támogatja. Miért nem lehet határozatlan idejű az ügyvezető?
Határozatlan idejű szerződésből sokkal könnyebb kilépni, mint a határozott idejűből. Ha
valami nem jól alakul az önkormányzatnál, vagy ha az időközi választások után új
Polgármester lesz, akkor hadd lépjenek ki a szerződésből, ne legyenek lekötve a határozott
idővel.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Úgy tudja, hogy az ügyvezető bármikor visszahívható indoklás nélkül is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Határozott időnél nem lehet, ezért mondja, hogy határozatlanná kellene tenni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ne úgy legyen megpályázatva, szerinte hogy mögötte nincs munkaszerződés. Inkább legyen
egy munkaszerződése és e mellett legyen egy vezetői megbízása. Murvai Ferencné ügyvezető
elvileg június 30-al mehet nyugdíjba. Murvai Ferencné ügyvezető nyugdíj mellett vissza tud
jönni. Azt mondta, ha kell marad augusztus 31-ig, de legvégső esetben december 31-ig. Ez a
pár hónap van arra, hogy találjanak valakit, aki mellette betanulna. Nem tudja, hogy mennyire
elképzelhetetlen, hogy ez az ember idejöjjön, mint munkavállaló.
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Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Összesítené az eddigieket. Látva azt, hogy a Kft. szervezeti felépítése már tavaly elindult, az
idő és a pénz hiánya tartja őket a mellett, hogy maradjanak az ügyvezetői álláskör
betöltésénél, de az Ügyrendi Bizottság nem főállású ügyvezetőben gondolkodik, mert nem
látják értelmét a főállású ügyvezetésnek. A jelenlegi állásfoglalásuk, hogy a Murvai Ferencné
ügyvezető helyzete lenne továbbra is tartható, ami szükséges.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Negyed állásban.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Így van.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nyílván ehhez is kell egy ember, hacsak házon belül nincs erre alkalmas ember.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Nincs senki a fejében. Ha valóban ez a legegyszerűbb, és ha a pénzt nézik, akkor számára is
elfogadható Murvai Ferencné ügyvezető helyzete.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kérdezi a Polgármestert, hogy Kalmár Zoltán csak ügyvezetőként jönne vagy más lehetőség
is érdekli?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem tudja, mert ő csak az ügyvezetésről beszélt vele, de ebben a felállásban, hogy az
ügyvezetés kb. napi 2 órában ellátható. Ő azért kellene, hogy napi 6 órában lendítene az
építkezéseken, hogy aktívabbak legyenek. Építészként azt várná ettől az embertől, hogy az
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. aktívabban pályázzon. 2010 óta Polgármester és az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. csak kisebb összegű pályázatokat adott be, de önálló pályázatot
nem.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Tehát a javaslat az, hogy idő és pénzhiány tekintetében a jelenlegi forma megtartása,
körülbelül annyi bérezésért, mint ahogy most Murvai Ferencné ügyvezető van megbízva és
látja el a feladatait.
Bódi István bizottsági tag:
Ami szükséges.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 21/2016.(V.23.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. jelenlegi szervezeti felépítésének megtartását. Az ügyvezetői
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állás továbbra is vezetői megbízással legyen betöltve kb. annyi bérért, mint a
jelenlegi ügyvezető bére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Murvai Ferencné ügyvezető
4./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői állására pályázat kiírása
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Amennyiben a többség megszavazza, hogy legyen kiírva a pályázat, akkor javasolja, hogy a
kiírásban legyen benne a felsőfokú iskolai végzettség. Illetve amikor a pályázó leírja, hogy
milyen munkahelyei voltak, akkor fontosnak tartja a fénykép csatolását igazolásul, a
komolyságra való tekintettel, hogy lássák ne csak papíron működő cégről van szó.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Akkor ő nem fényképre gondol, hanem referenciára, ajánló levélre.
Bódi István bizottsági tag:
Céginfót lehet kérni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A cégnyilvántartásban le szokták kérni a cégek mérlegét és abból látják, hogy ez egy 3 millió
Ft-os vagy egy 300 millió Ft-os cég. Ezt meg tudják tenni. Akkor van gond, ha a cég már
megszűnt.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázati kiírásba kerüljön bele a felsőfokú iskolai
végzettség, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 22/2016.(V.23.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázati
felhívást az alábbi módosítással:
A Feltétel pontban a „felsőfokú iskolai képzettség” szövegrész helyébe
„felsőfokú iskolai végzettség” lépjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:10 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Gál-Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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