EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

9/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2017.
szeptember 25. napján 14:30 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:
1. Tájékoztató az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében
foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi
kapcsolatáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
30/2017.(IX.25.) sz. határozat
2. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
31/2017.(IX.25.) sz. határozat
3. Egyebek
1. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állásának megpályáztatása
32/2017.(IX.25.) sz. határozat

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. Kiss Sándor
bizottsági tag igazoltan van távol.
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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Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. Kéri, hogy aki
elfogadja a napirendet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
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. Tájékoztató az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében
foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi
kapcsolatáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szalai Erika képviselő:
A napirend előadója Polgármester úr, aki nincs jelen az ülésen. Az anyaghoz van-e valakinek
hozzáfűznivalója?
Bódi István bizottsági tag:
A Gyermekjóléti Szolgáltat Balmazújvárossal nem olyan jól működik. Az eset menedzser
funkció abszolút nem működik. Mióta kivették Egyek kezéből évről évre rosszabb a helyzet.
Háziorvosokkal beszélni kellene, mert évente duplázódik az évi 250 órát meghaladó hiányzók
száma. A tavalyi évhez képest 50-el nőtt ez a szám. Többször kérték a háziorvosok segítségét,
hogy az igazolást ne adják ki, de nem vállalják fel. Gyakorlatilag a dátumokat kérik a szülők,
és hozzák az igazolást.
Bóta Barbara aljegyző:
Gyakorlatilag a gyerek el sem kerül az orvoshoz, csak ki van adva az igazolás.
Bódi István képviselő:
Egyeztettek a Gyermekjóléti Szolgálattal, hogy milyen papírokkal kell feléjük jelezni, de
gyakorlatilag csak gyártják a papírt. Nem mondja, hogy nincsenek intézkedések, mert a
helyiek, amit tudnak, megtesznek, bármilyen jelzéssel élnek mindenre reagáltak. De mihelyt
az esetmenedzser szóba került elvesztették a fonalat, az esetmenedzser nem vállalta fel a
konfrontációt.
Bóta Barbara aljegyző:
Ez összefügg azzal, hogy tavaly januártól lényegesen módosították azt a keretet, amivel a
Gyermekjóléti Szolgálatok és Gyermekjóléti Központok működtek. Egyrészt volt egy
összevonás másrészt jelentősen lecsökkent azoknak a száma, akik családgondozók lehetnek,
és így itt is majd felére csökkent a családgondozók száma. Ezért fordul elő, hogy
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esetmenedzserek látják el ezt a feladatot. Ez egyrészt annak a kérdése, hogy nincs pénz arra,
hogy még egy családgondozót foglalkoztassanak, másrészt erősen látszik a központosítási
törekvés a Kormány részéről mindenféle szinten. Ezt a hatáskört is Balmazújvároson látják el
legközelebb, és úgy gondolja, hogy ez nem feltétlen szolgálja a település érdekét.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Más forrásokból hallja, hogy süllyedő hajónak titulálják a társulást. Nem tudja mennyire igaz
ez látva, hogy ketten kilépnek. Ő sem látja az értelmét. A gyepmesteri telep oldalát tekintve
nincs tételes kimutatás a telepről elszállított tetemek felől. Ezt szeretné látni, erről
konkrétan kér majd kimutatást.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 30/2017.(IX.25.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében foglalt
célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi
kapcsolatáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

2. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
Ismét bekerült két ingatlan a rendeletbe. Mind a két ingatlant a közfoglalkoztatási program
keretében újították fel. Az egyik a Széchenyi u. 19. szám alatti ingatlan, a másik a Toldi
Miklós u. 11. szám alatti ingatlan.
Szalai Erika képviselő:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendeletmódosítást elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 31/2017.(IX.25.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
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megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítását.
Határidő: 2017.09.28.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

3. Egyebek
1. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állásának megpályáztatása
Bóta Barbara aljegyző:
Október 31-el letelik Gábor Istvánné 5 éves határozott időre szóló vezetői megbízása, ezért
szükségessé vált újra kiírni a pályázatot a könyvtárvezetői állásra. A Közalkalmazotti törvény
írja elő, hogy kötelező megpályáztatni. Mivel a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület
gyakorolja, a pályázati kiírást neki kell elfogadni, az Ügyrendi Bizottságnak pedig
véleményeznie kell. Az 5 évvel ezelőtti pályázati kiírás szövegét használta alapnak, abba
kerültek aktualizálásra a dátumok és ez került kiküldésre.
Bódi István képviselő:
Benne van, hogy a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz
éves szakmai gyakorlat szükséges. Még 2017 van.
Bóta Barbara aljegyző:
A szakmai gyakorlat nem ugyanaz. Tehát főiskolai könyvtárosi képzettség nélkül is
szerezhetett 10 éves szakmai gyakorlatot.
Szalai Erika képviselő:
Legalább 5 éves szakmai gyakorlat kötelező. Akinek nincs 5 éves szakmai gyakorlata, de
megállná a helyét az elutasítandó, mert a pályázatunknak nem felel meg.
Bóta Barbara aljegyző:
Igen jogszabály írja elő az 5 éves szakmai gyakorlat meglétét.
A pályázati felhívás meg lesz hirdetve a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat
ellátó szerv internetes oldalán, az önkormányzat honlapján, illetve a hirdető táblán is. Az
Egyeki Hírmondót kivette, mert az olyan össze-vissza jelenik meg, és abban már nincs
értelme megjelentetni. Október 26-án dönt a testület az álláshelyről, ami november 1-től
lesz betölthető.
Szalai Erika képviselő:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a pályázati felhívást elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Ügyrendi Bizottság 32/2017.(IX.25.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi
Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírására
vonatkozó határozati javaslatot.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bóta Barbara aljegyző

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:00 órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________
Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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