
szikszó város Önkormán,rzat
Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Szám: SZl343-4l2íJ22.

JEGYZÓKÖXYV

KészÜlt: 2022. marcius 28, napján 15.30 órakor az Inkubátorhéanagylermében megtartott
Oktaüísi, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság ülésén.

Jelen vannak: oktattási, I(ulturális, sport és szociális Bizottság részéről:
Mező lstván elnök
Gál Pr5ter tag
Vécseyné Fedor Zsuzsanna tag

Szikszói Közös Onkormányzati Hivatal részéről:
Battárré dr. Tóth Zita jegyző
Békésiné dr. Ruttl<ai Tímea osztálvezető
Krivárr Ildikó oszí.ályv ezető

Mező István a bizottság elnöke köszönti a jelenlévőket. Bejelenti, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyi'tja. Jegyzől:önyv hitelesítő személyére tesz javaslatói Vécseyné
Fedor Z,suzsanna bizottságii tag személyében. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális
Bizottság a jegyzőkönyv Jhitelesítőre tett javaslatot - 3 fő van jelen a szavazásnál -
egyhangúlag 3 igen szavazatíal elfogadt.a. A jegyzőkönyvet Dr. Juhász Lilla a Szikszói Közös
Onkormány zaíi Hiv aíal dolgozój a v ezetí,

Mező István a bizottság elnörke javaslatot tesz az ülés napirendjére az atábbiak szerint:

NAPIRI]ND:

l./ Szikszó Város Közbiztcrnságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri
intézkedésekről szóló 202l. évi beszámoló elfogadása
2.1 A Bethánia Szeretetotthon feladal.ellátással átvállalt 2021. évi alapellátásairól szóló
beszámoló elfogadása
3,/ Döntés Szikszó Város Orrkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1 3 l 202l . ( V I. l 4. ) önkorm án5, 7uri rende] etének módosításáról
4./ Döntés a Szikszói Városi Óvoda é:s Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre vonatkozó
pályázat kiírásáról, a szakértői bizottság megválasztásáról, valamint a vezetési programmal
kapcsolatban a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleményének
beszerzéséről

- Egyebek

A bizottság a napirendre vonatkozó javaslatot
3 igen sz,avazattal elfogadta tls a fenti napirend

NAPIREND:

- 3 íö vanjelen a szavazásnál - egyhangúlag
szerint tartja ülését.
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1./ Szikszó Varos Közbiztonságínak helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri

intézkedésekről szóló 2021. évi beszámoló elfogadása

Mező István bizottsági elnök: az elóterjesztést minden bizottsági tag megkaPta, kiegészítése

nincs, elfo gadásra j avasolj a.

Hozzászőlás, módosító javaslat nem volt, Mező István bizottsági elnÖk szavazásra teszi fel a

beszámolót, melyet a tizottság - 3 fő van jelen a szavazásnál - egYhangúlag 3 igen

szavazatla| elfogad és meghozza az a|ábbihatátrozatot:

Szám : 16 l2022.(I|I.28.) számú Határozat
Tárry: szikszó város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett

rend}ri intézkedésekről szőlő 202t évi beszámoló elfogadása

Szikszó Város önkormányzat oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottsága javasolja a

t.:pviselo-testületnek, hogy fogadja el az Encsi RendőrkaPitánYság beszámolóját Szikszó

város közbiztons ágának Íávr"Íer6t, és a 202|, évben a közbiztonság érdekében tett rendőri

intézkedésekről.

Felelős: a bizottság elnöke
Hataridő: a következó bizottsági ülés

2.1 A Bethania Szeretetotthon feladatellátással átvállalt 2021. évi alaPellátásairól szóló

beszámoló elfogadása

Mező István bizottsági elnök: az előtedesztést minden bizottsági tag megkaPta, elfogadásra

javasol.

Hozzásző|ás, módosító javaslat nem volt, Mező István bizottsági elnÖk szavazásra teszi fel a

beszámolót, melyet a bizottság - 3 fö van jelen a szavazásnál -egyhangúlag 3 igen szavazattal

elfogadja és meghozza az a|ábbihatározatot:

Szám: 17 l2022.(lll.28.) számú Határozat
Tárgy: A Bethánia Szeretetotthon 2021, évben végzett munkájáról szóló beszámolójának

elfogadása

Szikszó Város önkormányzat oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottsága javasolja a

képviseló_testületnek, hogy fogadja el a Szociális Missziótarsulat Bethánia Szeretetotthon

zozt.evi feladatellátássái átvállalt alapellátásáról szóló beszámolóját az előterjesztés

melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: a következő bizottsági ülés

3./ Döntés Szikszó Varos önkormanyzatínak Szervezeti és Működési SzabálYzataról szóló

13 l202L (VI. 1 4.) önkormanyzati rendeletének módosításaról

Mező István bizottsági elnök: az előterjesztést minden bizottsági tag megkaPta, kiegészítése

nincs, elfo gadásra j avasolj a.
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Hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Mező István bizottsági elnök szavazásra teszi fel a
rendelet-tervezetet, melyet a bizottság - 3 ffi van jelen a szavazásnál -egyhangúlag 3 igen
szav azattal e l fo gadásra j avaso l a képvi se lő -te stületnek :

Szikszó Város ÖnkormárnyzataKépviselő-testületének,..12022.(......) önkormányzati
rendelete

Szikszó Város Önkormáns,zatánakSzervezeti és Működési Szabályzatáről szőlő l3t202l.
(VI.14.) önkormrinyzati rendelet módosításáróI

Szikszó Város Önkormányzatának Kép,,7|5.15-testülete a Magyarország AIaptörvénye 32, cikk
(2) bekezdésében biztosított jogalkot(ri jogkörében eljárva, az Alapíörvény 32. cikk (l)
bekezdés d) pondában meghatározott ft:ladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és
MŰködési SzabáIyzaíáről szóló 1312021, (VLl4.) önkormányzati rendelet 27. § (5)
bekezdésében biztosított r,éleményez:ési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság, r,alamint a:z Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A Szikszó Város Önkormányzatának S:zervezeti és Működési Szabályzatáről szőlő l3l202l,
(VL 14,) önkormányzati renrlelet 8. §-a Jnelyébe a következő rendelkezés lép:

"8.§
(1) A képviselő-testület munkaterv szerint, de évente legalább 6 ülést tart.

(2) A polgármester a képrviselő-testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban is
összehívhatja.
A képviselő-testület soron kív,üli ülését tissze kell hívni a kezdeményezést követő l5 napon
belüli időpontra:
a) a képviselők egynegyedének.
bl aképviselő-testületbiznttságainak
c) a kormányhivatal vezetr5jének
a testületi ülés összehívásánalk indokát Etrtalmaző indítványára.

(3) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a) képviselőket,
b) jegyzőt,
c) napirendi pontok előadóit,
d) települési nemzetiségi önkormány:zatokelnökeit,
e) Közös Önkornrányzati llivatal bel:ső szewezetiegységeinek vezetőit,
.í) önkormányzati tulajdorlű gazdasági társaságok -, valamint önkormányzati fenntartású

intézmények vezetőit,
g) akit a polgármester meghív,
h) a lakosság önszervezőclrj közösségeinek képviselójét.

(4) A napirendhez kapcsolódr5an tanácskrrzási jog illeti meg:
a) a napirendi pont előadóját,
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b) akit a polgármester a napirendhez meghívott,

(5) A képviselő-testület üléseit a polgármester - akadályoztatása esetén az a|po|gármester -

tiu.lu ti.ü.. A polgármesteri és az alpolgármesteri 1,isztség egyidejű betöltetlensége, illetve

tatós akadályőztatásuk esetén a kepviselő-testület ülését a PénzÜgYi, Gazdasági és

Varosfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti,

(6) A képviselő_testületi ülés meghí vőját, illetve az abban szereplő egyes napirendi pontok

"tát".i.rrteseit 
a képviselőknek, a tanáóskozási joggal meghívottaknak olYan idóPontban kell

kiküláeni, hogy u)t az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják. A meghívó és az

elöterjesztések elektronikus úton is továbbíthatóak,

(7) A testület ülésének idópontját, helyét, a megtargyalandó napirendi Pontokat az Ülés elótt

ieialább 5 nappal a Közös 
-önt-ormanyzati 

Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormánYzat

hiiatalos honiápjan (www.szikszo.hu) közzé kell tenni. Az ülés napirendi anYagát (zárt Ülés

kivételével) a KÓzös ÖnkormanyzatiHivatal épületében meg lehet tekinteni.

(8) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi pont targyalására a KéPviselŐ-testÜlet

tleret 5 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni."

2.§

A Szikszó Város önkormányzatának Szervezeti és Működési SzabálYzataról szőlő I3l2021.

(VI. 14.) önkormanyzati rendelet27. §-aa következő (15) bekezdéssel egészÜl ki:

,,(l5) A Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjait vagyon-nYilatkozat tételi

[Öteíerett.eg terheli, melynek nyilvántartása, ellenőrzése és az ezzel Összefiiggő

kezdeményúeset vizsgá|ataaPénzügyi, Gazdasági és Varosfejlesztési Bizottság feladata."

3.§

Ez a rendel et2022....... lép hatályba, és 2022....... hatályát veszíti.

4./ Döntés a Szikszói Varosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelYre vonatkozó

pá|yénat kiírásaról, a szakértői bizottság megválasztásaról, valamint a vezetési Programmal
kapcsolatban a nevelőtestület, az a|ka|mazotti közösség és a szülői szewezet véleménYének

beszerzéséről

Mező István bizottsági elnök: az előterjesztést minden bizottsági tag megkapta, kiegészítésÜl

elmondja, hogy az eúterjesztéshez három hatérozalijavaslat tartozik. Elfogadásra javasol.!a,

kivétel a bíráló bizottság tagjait illetően vannak fenntartásai.

Gál péter bizottsági tag: mint képviselő, nem látja jónak, hogy a bizottságban is tag legyen,

ebben egyetért elnök únal.

Battané dr. Tóth Zita jegyző: a bizottság tagjainak száma négy az előterjesztésben, valóban

célszerú lenne csökkenteni a tagok szátmát, ebben javasolja ő is a módosítast, de képviselő is

lehet a bíráló bizottság tagsa, ezzel nincs probléma.

Mező Istvan bizottsági elnök: javasolja, hogy a bírálóbizottság számát csÖkkentsék harom

tagra: Kereki Józsefné, Gál Péter és Mező István személyére.



Hozzászőlás, módosító javaslat nem volt, Mező István bizottsági elnök szavazásra teszi fe! az
I" számú hatátrozatijavaslatot, melyet a bizottság - 3fő van jelen a szavazésnál -cgyhangulag
3 igen szavazatta| elfogad és meghozzaazalábbi hatarozatot:

$zám : 1812022.(III.2S.) számú Határozat
TárgY: DÖntés a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde intézményv ezetői álláshelyre
vonatkozó pály ázat kiírásáról

§zikszó Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottsága javasolja a
ltépviselŐ-testületnek, hogy hatarozzon úgy, hogy pátyazati felhívást tesz közzé a Szikizói
Varosi Óvoda és Bölcsőde nevű intézményve.eíái álláshelyének betöltésére az előterjesaés
mellékletét képező tartalommal a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
intemetes oldalan (www.kozigallas.gol,.hu), valamint Szikszó Varos honlapjrán és Szikszó
V aros Önkormanyzat hirdet őtábláj án.
A Képviselő-testület bízza meg a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt az
intézményv ezetői pály éaat lebonyolításával.

Felelős: a bizottság elnöke
Hataridő: a következő bizottsági ülés

A bizottsági elnök szavazásra teszi fel aII. száműhatérozatta vonatkozó módosító javaslatát,
amely alapjan 3 tagú szakértői bizottságot választanak meg: l. Kereki Józsefné,2.Mező
I$tván, 3.Gál Péter személyében, a bizottság - 3 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3
igen szavazattal elfogad. A módosított hatarozati javaslatot a bizottság - 3 fo van jelen a
siavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogad és meghozza az alábbi hatérozatot:

§zám : t9 l2022.(IlI.28.) számú Határozat
Tárry: Döntés a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőd e intézményvezetői álláshelyre
vonatkozó pályázat elbírálásához kapcsolódó 3 tagú szakértői bizottság
n|egválasztásáról

Szikszó Város Önkormányzat Oktatasi, Kulturális, Sport és Szociális Bizottsága javasolja a
kÉpviselő-testületnek, hogy a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
állashelyére kiírt pályazat pályazati el;|árásának idejére 3 fős bizottságot hozzon létre, a
b|zottság tagjainak az alábbi személyeket válassza:

l. Kereki Józsefrré a Bethá.lria Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője
2. Mező lstvtín képviselő - az Oktatási, Kulturális, Sport, és Szociális Bizottság elnöke -

3. Gál Péter képviselő, intézményvezető - az Oktatási, Kulturális, Sport, és Szociális
Bizottság tagja -

Felelős: a bizottság elnöke
Hataridő: a következő bizottsági ülés

A III. számú hatélrozati javaslatot a bizottság - 3 fo van jelen a szavazásnál --egyhangúlag 3
i gen szav azattal e l fo gad é s m e gho zza az al ább i hatér ozatot:

SPám : 20 |2022,(III.28.) számú Határozat



Tárgy: Döntés a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői áll
vonaikozó pá|yázat elbírálásához kapcsolódóan a nevelőtestÜlet, aZ alka

közösség és a szülői szervezet véleményének beszenzéséről

Szikszó Varos önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Szrrciális Bizottsága javasolja

képviselő-testületnek, hogy hatar ozzon úgy, hogy á szikszói varosi Óvoda és

intézményv ezetői álláshelyre vonatkozó pályazat elbírálásahoz kaPcsolÓdóan beszerzi

nevelőtestü|et, azalkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleményét.

Felelős: a bizottság elnöke
Hataridő: a következő bizottsági ülés

Mező István bizottsági elnök zárt ülést rendel el, amelyről külön jegyzőkönyv készÜl.

Jegyzőkönyv lezétrva 15 óra 50 perckor.

Kmf.

/4e}ŰÍ**
Mező István
bizottsági elnök


