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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2016. szeptember 26-án megtartott Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság üléséről.  

 

Helye:  Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület fsz. 13. tanácskozó terem 

  Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

Jelen vannak:  

   Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tagjai: 

   Csiger Lajos bizottság elnöke 

   Kaczvinszki Ferenc 

   Bajzát Melinda 

   Malatinszky Károly  

Molnár Istvánné 

Dr. Tóth József (1. napirendi ponttól) 

 

Igazoltan marad távol:  

Jámbor Márk István 

   Tóthné Márton Gabriella 

Pap Szabolcs 

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Dr. Kovács András aljegyző 

Benkő Edit vagyongazdálkodási referens (érintett napirendnél) 

          

Meghívottak: Vadásziné Boros Katalin tagóvoda vezető (érintett napirendnél) 

   

   

Csiger Lajos a bizottság elnöke köszönti a bizottsági tagokat és a megjelenteket. Megállapítja 

az ülés határozatképességét, 9 fő bizottsági tag közül 5 fő jelen van. Jegyzőkönyv 

hitelesítőnek felkéri Malatinszky Károly bizottsági tagot.  

 

A 9 fő bizottsági tagból 5 fő vett részt a szavazásban, 5 fő igen szavazatával az 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az alábbi napirendi pontokat fogadja 

el:  

 

N A P I R E N D :  

 

 

1.) Az önkormányzat egészségügyi tárgyú rendeleteinek felülvizsgálata (testületi 

meghívó 2.) napirend)  

Előadó    : Dr. Jakab Orsolya jegyző 

Referens: Dr. Koncz Judit jogi ügyintéző 

 

2.) Pályázat kiírása a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására 

(testületi meghívó 3.) napirend)  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Molnárné Panyi Márta személyügyi munkatárs 
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3.) Pályázat kiírása a Mezőkövesdi Városgondnokság intézményvezetői állására

 (testületi meghívó 4.) napirend)  

  Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Molnárné Panyi Márta személyügyi munkatárs 

 

        4.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

        4/1.) Illyés Gy.u.8. 2/2. sz. alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása (testületi 

                  meghívó 8/1.) napirend)  

        4/2.) 5387 hrsz.-ú (Kavicsos tó u.) és az 5383/48 hrsz.-ú (Mészáros Lázár u.)      

                  önkormányzati ingatlanból területrész értékesítése (testületi meghívó 8/2.)  

                  napirend)  

  Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 

 

5.) Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi őszi- és téli szünidei nyitvatartási  

             rendjének meghatározása  

  Előadó:  Újvárosi Lászlóné intézményvezető 

 

ZÁRT  ÜLÉS 

 

       6.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása (testületi meghívó 10.) napirend)  

Előadó   : Dr. Fekete Zoltán polgármester 

Referens:  Dr. Kovács András aljegyző 

 

        7.) A „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj adományozása (testületi  

                meghívó 11.) napirend)  

Előadó: Csiger Lajos Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság  

                                    elnöke 

Referens: Pázmándi-Guba Viktória szervezési referens 

 

 

(Dr. Tóth József bizottsági tag megérkezett, a bizottság létszáma 6 főre emelkedett.) 

 

 

1.) Az önkormányzat egészségügyi tárgyú rendeleteinek felülvizsgálata (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  

 
Dr. Tóth József bizottsági tag elmondja, hogy 2016. szeptember 30. napjáig jelentenie kell a 

jelenlegi állapotot az OEP felé, a jelenlegi védőnői körzetek megállapításáról. Amennyiben 

nem most vizsgálják felül a helyi önkormányzati rendeletet, az számukra komoly összeg 

kiesését jelenti. Ő a minél jobb finanszírozásra törekszik. 

 

Dr. Kovács András aljegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy a vonatkozó előírások értelmében 

az egészségügyi tárgyú helyi önkormányzati rendeleteket egységesen kell a Képviselő-testület 

elé terjeszteni. Azonban az orvosi ügyeletről addig nem tudnak dönteni, amíg a járási 

településekről nem érkezett meg a képviselő-testületek hozzájárulása. E nélkül érvénytelen 

lenne a rendelet. Véleménye szerint jelezni kell az OEP felé, hogy tudjanak erről az eljárásról. 

A határozatot most meg kell hozni, hogy ne indítsanak az Önkormányzat ellen törvényességi 

eljárást. 
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Csiger Lajos a bizottság elnöke mivel a napirendhez további hozzászólás, vélemény nem 

hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 

A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.  

 

 

2.) Pályázat kiírása a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 

állására (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 

Csiger Lajos a bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázati kiírás szerint a három éves 

óvodavezetői gyakorlat előnyt jelent, viszont az intézményvezetői szakképzettség meglétét 

jogszabály írja elő. Van rá mód, hogy valakit kinevez, és a kinevezés után végzi el a két éves 

intézményvezetői képzést? Szeretné tudni, hogy hány embernek van ilyen képzettsége az 

állományban, kéri, hogy a Képviselő-testületi ülésre gyűjtsék ki. Annak is járjanak utána, 

hogy megengedhető-e a képzés elvégzése az intézményvezetői kinevezés mellett. 

 

Kaczvinszki Ferenc bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint több embernek is megvan 

ez a végzettsége. 

 

Csiger Lajos a bizottság elnöke mivel a napirendhez módosító javaslat nem hangzik el, így a 

határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 

határozati javaslatot a mellékelt pályázati kiírással együtt elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek.  

 

 

3.) Pályázat kiírása a Mezőkövesdi Városgondnokság intézményvezetői 

állására (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)  
 

Csiger Lajos a bizottság elnöke kérdezi, hogy a pályázatot meddig kell beadni? Valamint a 

pályázati kiíráshoz képest, miért csak 2016. június 10.-én tölthető be az állás? 

 

Dr. Kovács András aljegyző válaszában elmondja, hogy a KÖZIGÁLLÁS internetes oldalon 

való közzétételtől számított 30 napon belül lehet beadni a pályázatot, az elbírálási határidő 

2017. március. 31. Amíg az intézményvezető felmentési ideje le nem telik, addig nem lehet 

külső személlyel betölteni az állást. 

 

Csiger Lajos a bizottság elnöke elmondja, hogy három fős munkacsoportot is létre kell hozni, 

de ezt a Képviselő-testületre bízza. Mivel a napirendhez egyéb hozzászólás nem hangzik el, 

így a határozati javaslatot a mellékelt pályázati kiírással együtt teszi fel szavazásra. 
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A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 

határozati javaslatot a mellékelt pályázati kiírással együtt elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek.  

 

 

4.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 

4/1.) Illyés Gyula út 8. 2/2. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
Csiger Lajos a bizottság elnöke mivel a napirendhez további hozzászólás, vélemény nem 

hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az 

önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyát Csörgőné Hornyák Zsanett és 

Csörgő Tibor részére 2016. október 1. – 2017. szeptember 30. napjáig változatlan 

feltételekkel javasolja meghosszabbítani a Képviselő-testületnek. 

 

 

4/2.) 5387 hrsz.-ú (Kavicsos tó u.) és az 5383/48 hrsz.-ú (Mészáros Lázár u.) 

önkormányzati ingatlanból területrész értékesítése (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Csiger Lajos a bizottság elnöke mivel a napirendhez módosító javaslat hangzik el, így a 

határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. 

 

 
A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 

határozati javaslatot a mellékletekkel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

 

5.) A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi őszi- és téli szünidei 

nyitvatartási rendjének meghatározása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi) 

 

 
Csiger Lajos a bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy a 

leggazdaságosabban működő intézmény tartson ügyeletet, a határozati javaslatban már az is 

benne van, hogy az az intézmény, amelybe a legtöbb gyermek jelentkezett. Ezt a részt 

véleménye szerint ki lehet húzni és javasolja, hogy osszák be, hogy melyik évben melyik 

óvoda tartja az ügyeletet, és ez az évenkénti váltás kerüljön a határozatba. 

 

Bajzát Melinda bizottsági tag elmondja, hogy eddig is az az óvoda tartott nyitva, amelyiket a 

legtöbben látogatták, már évtizedek óta így működött a rendszer. 
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Csiger Lajos a bizottság elnöke statisztikát kér arról, hogy melyik óvoda melyik szünetben 

tart nyitva. Véleménye szerint, ezáltal lehetnek leterheltebb óvónők. 

 

Molnár Istvánné képviselő szerint jó ötlet, hogy évenkénti váltás legyen. 

 

Dr. Kovács András aljegyző elmondja, hogy október végén lesz a következő Képviselő-

testületi ülés, így most mindenképp határozatot kell hozniuk, máskülönben kifutnak a 

határidőből. 

 

Vadásziné Boros Katalin tagóvoda vezető elmondja, hogy eddig nem volt igény arra, hogy 

nyitva legyen az óvoda az őszi szünetekben. A szülők úgy időzítik a szabadságot. Nem volt 

meg a min. 10 fő jelentkező. 

 

Csiger Lajos a bizottság elnöke szavazásra teszi fel, hogy a határozati javaslat az alábbi 

módosítással kerüljön elfogadásra. 

„Amennyiben legalább 10 fő jelentkező van, úgy a tagintézmények egymást váltva tartsanak 

ügyeletet.” 

 
 A 9 fő bizottsági tagból 6 fő vett részt a szavazásban, 6 fő igen szavazatával az 

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 

13/2016. (IX.26.) határozata 

 

a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde  

2016. évi őszi- és téli szünidei nyitvatartási rendjéről 

 
Az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság - átruházott hatáskörben - a Mezőkövesdi 

Óvoda és Bölcsőde 2016. évi őszi- és téli szünidei nyitvatartási rendjéről az alábbi döntést 

hozta: 

 

A tagóvodákban és a bölcsődében az őszi szünetre vonatkozóan 2016. október 10-ig, a téli 

szünetre vonatkozóan 2016. december 10-ig mérjék fel a szülői igényeket.   

Amennyiben legalább 10 fő jelentkező van, úgy a tagintézmények egymást váltva tartsanak 

ügyeletet. Az ügyeletes óvodát az intézményvezető jelölje ki. A bölcsőde részleges nyitva 

tartással működik.  

 

Igénylő hiányában valamennyi tagóvoda és a bölcsőde zárva tart az alábbiak szerint: 
 

- Őszi szünet idején:   2016. november 02 – november 04-ig tart 

  A szünet utáni első nevelési nap:     2016.  november 7. (hétfő) 

 

- Téli szünet idején:   2016. december 22-től- 2017. január 02-ig tart 

  A szünet utáni első nevelési nap:     2017. január 3. (kedd) 

 

Felelős:       intézményvezető 

Határidő:     értelem szerint 
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A bizottság a 2011. évi Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján zárt ülés keretében folytatja tovább 

a tanácskozást, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 
 

K.m.f. 

 

 

 

Malatinszky Károly                         Csiger Lajos 

     bizottsági tag            bizottság elnöke 


