EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JANUÁR 22. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

1/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2018. január 22.
napján 13:30 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:
1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
1/2018.(I.25.) sz. határozat
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
2/2018.(I.25.) sz. határozat
3. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állására benyújtott pályázatok
elbírálása
3/2018.(I.25.) sz. határozat
4. Egyebek
1. Közoktatási megállapodás felülvizsgálata a Telekházi Óvoda bezárása kapcsán
4/2018.(I.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 3 fő bizottsági tag jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Kiss Sándor bizottsági tagot a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 3 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 3 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. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A tavaly elkészített beszámoló került aktualizálásra illetve kiegészítésre. Mást nem kíván
hozzáfűzni a beszámolóhoz.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 1/2018.(I.22.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A korábbi ülésre küldött egy tájékoztatót a hulladékgazdálkodást érintő
jogszabályváltozásról, és ez a rendeletmódosítás is annak az eredménye. Akkor módosították
a közterület használatára vonatkozó rendeletet, most pedig a hulladékgazdálkodásra
vonatkozó rendeletbe bekerült az a pont, ami a szolgáltatás ellátását jellemzi. Az
önkormányzat a társulás útján fogja ellátni a hulladékgazdálkodási feladatokat, és a társulás
köt szerződést az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-vel. Illetve az adatvédelmi szabályok kerültek
beemelésre a rendeletbe az előírások szerint. A hulladékgazdálkodási rendelet többször fog
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módosulni ebben az évben. A Kormányhivatal erre nézve küldi a tájékoztató anyagokat. A
rendeletet most jogszabályi feltételeknek való megfelelés miatt kellett módosítani.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a rendelet módosítását,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 2/2018.(I.22.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) sz. önkormányzati rendelet
módosítását.
Határidő: 2018.01.25.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

3. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állására benyújtott pályázatok
elbírálása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az Ügyrendi Bizottság feladata a pályázatok áttekintése, hogy megfelel-e a kiírásnak, illetve
mint 3 tagú bizottságnak feladata a pályázók meghallgatása.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állására két pályázat
érkezett. Az egyik pályázatot Gábor Istvánné 4069 Egyek, Magyari I. u. 4/a szám alatti lakos,
a másik pályázatot pedig Molnár Julianna, 4069 Egyek, Táncsics u. 81. sz. alatti lakos adta be.
A kiírásnak mindkét pályázat megfelel. Javasolja, hogy hallgassák meg a pályázókat.
Köszönti az ülésen a két pályázót. Megkérdezi, hogy kívánják-e a pályázatukat összefoglalni,
vagy kiegészíteni.
Gábor Istvánné pályázó:
Nem kívánja a pályázatát kiegészíteni.
Molnár Julianna pályázó:
Összefoglalja a pályázatában foglaltakat.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel Egyek Nagyközség Önkormányzata a turizmus felé próbál most pályázatot beadni,
megkérdezi Molnár Julianna pályázót, hogy mennyire tartja fontosnak, hogy a Tárkányi Béla
Könyvtár és Művelődési Házon belül az idegen nyelvi lehetőség alapszinten meg legyen,
akár, mint vezetőnek, akár az ott dolgozók bizonyos százaléka körében? Ezt hogy oldaná
meg.
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Molnár Julianna pályázó:
Szerinte a kollégák között mindenki nyitott arra, hogy képezze magát. Számára az életen át
való tanulás magától értetődő akár nyelvi szinten is.
Bódi István bizottsági tag:
Kinek milyen alternatívája van azzal kapcsolatban, hogy visszafordítsa az embereket az
olvasáshoz?
Gábor Istvánné pályázó:
A felnőtteknek azon kívül nem nagyon tud, hogy próbálnak néha könyvtartalmat megosztani,
hátha kedvet kapnak az olvasáshoz. Gyerekekkel esetleg meg lehetne szerettetni
meseolvasást. Meseolvasó sarokban gondolkodna heti vagy kétheti rendszerességgel. De
csak gyerekekkel, mert aki felnőttként nem olvasott annak a gyereke sem nagyon. Ebben
nagy gát, hogy a kisgyerekek egész nap iskolában vannak. Péntek délutánra lehetne betenni,
amikor már fáradt, vagy szombat délelőttre, amikor még alszik. Nehéz lesz bevezetni.
Molnár Julianna pályázó:
Idősekkel beszélgetett, és közülük nagyon sokan olvasnak. Nagyon szeretnének leülni
olvasóklubban és megbeszélni a könyveket. Ha a Facebookot okosan tudnák felhasználni,
akkor reklámot tudnának ennek is csinálni. Az Idősek Otthonában vannak, akiknek nagyon
sok passzív ideje van. Ott is lehetne nyitni ilyen szempontból.
Gábor Istvánné pályázó:
A kollégája kb. 2-3 éve jár ki havonta az Idősek Otthonába, felveszi az igényt, és viszi a
hangos könyvet is, de csak egy-két ember olvas. A selejtezéskor egyébként vittek oda
könyvet, tehát van ott egy állandó állomány is.
Szalai Erika bizottsági elnök:
A könyvtári programok is kisebb rendezvények. Az emberekben a kitartást kell elérni. Molnár
Julianna pályázatát olvasva látható, hogy a könyvtári jártassága meg van, és mivel az
erősebb, ezért kérdezi, hogy látná el a rendezvényeket? Hogyan célozná meg a
rendezvények figyelemfelkeltését, ösztönzését, megtartását? A rendezvények területén
mennyi jártassága, kapcsolata van?
Molnár Julianna pályázó:
Szerinte a kommunikáció a legfontosabb. Azt kell eladni, azt kell kommunikálni az
embereknek, hogy itt mindig történik valami, ide érdemes bejönni. Például ma van a Kultúra
Napja. Az emberek figyelmét rá lehetne irányítani az ilyen jeles napokra.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a következő javaslatot terjesszék a Képviselő-testület elé. Gábor Istvánné
illetve a Molnár Julianna könyvtárvezető állásra benyújtott pályázatát bírálatra alkalmasnak
tartja a bizottság, a pályázati kiírásnak megfelel. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy
aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Ügyrendi Bizottság 3/2018.(I.22.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság úgy határozott, hogy
-

Gábor Istvánné Művelődési ház és könyvtár vezetői (magasabb vezető)
állásra benyújtott pályázata a pályázati kiírásnak megfelel, bírálatra
alkalmasnak tartja.

-

Molnár Julianna Művelődési ház és könyvtár vezetői (magasabb
vezető) állásra benyújtott pályázata a pályázati kiírásnak megfelel,
bírálatra alkalmasnak tartja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

4. Egyebek
1. Közoktatási megállapodás felülvizsgálata a Telekházi Óvoda bezárása kapcsán
Szalai Erika bizottsági elnök:
Ismerik a Telekházi Óvoda bezárásának a történetét, az aláírásgyűjtést, a kezdeményezést. A
továbbiakban ezzel kapcsolatban mit kell tudniuk?
Bóta Barbara aljegyző:
A napirendhez Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető előterjesztése lett kiküldve, ami
azt hasonlítja össze, hogy 2012-ben mennyi kiadás merült fel az óvoda kapcsán, illetve hogy
mennyi lenne az állami hozzájárulások alapján a normatíva. Kb. 1 millió forintos eltérés van a
kettő között. Úgy gondolja, hogy ennek a javaslatnak az volt a célja, hogy az önkormányzat
megvizsgálja azt, hogy akarja-e vagy el tudná-e látni ezt a feladatot?
Szalai Erika bizottsági elnök:
Az iskola részéről érintett Bódi István igazgatóhelyettes. Kíván-e valamit hozzáfűzni?
Bódi István bizottsági tag, igazgatóhelyettes:
A kiküldött a határozatban nem ezt látja. A mostani felállás szerint most olcsóbb 1 millió
forinttal fenntartani egy óvodát, mint 2012-ben.
Bóta Barbara aljegyző:
Az az igazság, hogy senki nincs jelen az ülésen, aki az előterjesztés készítésében részt vett.
Tehát ebbe nem tudnak igazán belemenni.
Bódi István bizottsági tag:
Az egyik határozat a nyersanyag normáról szól, a másik határozat pedig arról szól, hogy a
közoktatási megállapodást vizsgálják felül. Itt megint csak nem erről volt szó, hanem a
megtakarítás 5%-áról. De a táblázatban nem ez látható, hanem az, hogy mennyi volt akkor és
mennyi lenne most a telekházi óvoda fenntartása.
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Szalai Erika bizottsági elnök:
Mi most a vélemény a telekházi óvoda bezárásával kapcsolatban?
Kiss Sándor bizottsági tag:
Telekháziként továbbra is azt mondja, hogy nem volt szerencsés az óvoda bezárása. Azt is
többször kifejtették már, hogy a szülők befolyásolhatóak. Van, aki egy hónapon belül azt
mondta, hogy jó, hogy Egyeken van az óvoda, másik alkalommal pedig, hogy nem.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Tudomásulvételre javasolja a közoktatási megállapodás felülvizsgálatát a Telekházi Óvoda
bezárása kapcsán. Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 4/2018.(I.22.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a
közoktatási megállapodás felülvizsgálatát a Telekházi Óvoda bezárása
kapcsán.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:30 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Kiss Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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