Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület
Oktatási és Szociális Bizottsága
55-2/2012

JEGYZŐKÖNYV
Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. február 20-i ülésén.
Az ülés helye: Városháza ülésterme.
Jelen vannak:
•

Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke

•

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság tagja

•

Aranyi János Gábor képviselő, a bizottság tagja

•

Zádoriné Squor Mária intézményvezető, a bizottság tagja

•

Kerekné Markovits Julianna óvodavezető, a bizottság tagja

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Kovács Péter alpolgármester, Nagy Erzsébet aljegyző, Banyári István képviselő

Meghívott vendégek:
Aranyi Ágota intézményvezető, dr. Pándi Ottó intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető: Látó Éva

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, mivel 5fő
bizottsági tag jelen van. Javaslatot, tesz a napirendre.

NAPIREND:
I /2.)

Március Idusa 2012, rendezvény sorozattal kapcsolatos feladatok megtárgyalása
,, Dunavecse Városért” Emlékérem adományozása
előadó: Vörös Sándor polgármester

II/7.)

Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyre pályázati kiírás
előadó: Vörös Sándor polgármester

III.

Egyéb ügyek

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Javaslom, hogy a napirendben szereplő Dunavecse Városért Emlékérem adományozása
kitüntetést bizottsági ülésünkön ne tárgyaljuk, a 2012. február 22-i testületi ülésen tűzzük
napirendre.
Megkérem a bizottság tagjait, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy a meghívóban levő
első napirend második részét töröljük a mai ülés témájából, valamint a két napirendet
elfogadják, kérem kézfelemeléssel jelezzék.
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

13/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat.
,,Dunavecse Városért” Emlékérem adományozása.

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság úgy rendelkezik, hogy az első napirend második részét,
(,,Dunavecse Városért Emlékérem adományozása”) leveszi a napirendről és a testületi
ülés zárt ülésén javasolja megtárgyalni.
2./ a határozatról értesülnek:
•
•

Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
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Napirend:

I /2.)

,,Március Idusa 2012.” rendezvény sorozattal kapcsolatos feladatok megtárgyalása
előadó: Vörös Sándor polgármester

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
A program előzetest a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője elkészítette.
Megkérdezem Aranyi Ágotát, hogy van-e kiegészítenivalója?

Aranyi Ágota intézményvezető
Igen. Az előterjesztésben 2012. március 13.-i XIV. Borverseny szerepel, de kérem,
szíveskedjenek javítani 2012. március 10.-ére és XVI. Borversenyre, mely Apostagon lesz
megtartva. Az első pálinka verseny is megrendezésre kerül. A Dunamellékben már a helyes
kiírás van.
Polgármester úrtól kérdezem, hogy az ünnepi beszéd megtartására kit kért fel, mert a
meghívókat rövid időn belül el kell készíteni.
Vörös Sándor polgármester
A holnapi napon választ adok az intézményvezetőnek.

Aranyi Ágota intézményvezető
Van még egy kérdésem. A Nagymama című színdarabra kinek adunk tiszteletjegyet?
Vörös Sándor polgármester úr
A díszpolgári címmel, az emlékéremmel kitüntetettek és a környező települések
polgármestereinek. A színdarabban szereplőknek összesen 20 db tiszteletjegyet adunk a
hozzátartozók részére.

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a Március Idusa Tavaszi ünnepségsorozat programját a
fenti módosításokkal elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.

Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

14/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat.
,, Március Idusa 2012.” rendezvény sorozattal kapcsolatos feladatok megtárgyalása

Határozat
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1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság a ,,Március Idusa 2012” Tavaszi ünnepségsorozat
programját elfogadásra javasolja a képviselő testület felé azzal a kiegészítéssel, hogy a
polgármester úr az ünnepi beszéd megtartására felkért személy nevét 2012. február 21-ig
jelezze az intézményvezetőnek.
2./ A XVI. Borverseny március 10-én kerül megrendezésre.
3./ A nagymama című színdarabra a szereplők, súgó, sminkes hozzátartozói összesen 20 db
tiszteletjegyet kapnak.
4./ A díszpolgári címmel,emlékéremmel kitüntetett személyeket az önkormányzati rendelet
értelmében tiszteletjegy illeti. A környező települések meghívott vendégeinek névsorát a
polgármester úr az intézményvezetővel egyezteti.
5./ A határozatról értesül:
•
•
•

Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke
Aranyi Ágota intézményvezető
Vörös Sándor polgármester

A program előzetes a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Napirend:

II/7.)

Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyre pályázati kiírás
előadó: Vörös Sándor polgármester

Matula Jánosné képviselő asszony, a bizottság elnöke
A Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének kinevezése 2012. június
30-án lejár. Igazgató munkakör betöltésére, ami magasabb vezetői állás, pályázatot írt ki az
Önkormányzat. Megkérdezem a polgármester urat, hogy kívánja-e kiegészíteni az
előterjesztésben leírtakat?
Vörös Sándor polgármester úr
Nincs kiegészítenivalóm.
Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke
Úgy gondolom, hogy az előterjesztés tartalmazza azokat a szempontokat, melyek a pályázat
benyújtásához szükségesek. Pontosabban a munkakört, a végzettséget, a gyakorlati időt, a
feltételeket, amit szeretnénk. Tartalmazza a pályázó által benyújtott iratokat, illetőleg a
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dátumot, melyről a bevezetőben is szó volt, azaz április 30-át. Vélhetően a munkakör 2012.
július 1-től kerül betöltésre és 5 évre szól. Az Oktatási és Kulturális Közlönyben és a Petőfi
Népében is közzétételre kerül.
Kovács Péter alpolgármester úr
Tekintettel arra, hogy 2012. április 30-a ill. május 1-e munkaszüneti napra esik, kérem a
beadási határidőt módosítsuk 2012. május 2-ára.
Matula Jánosné képviselőasszony, a bizottság elnöke
Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e más vélemény hozzászólás. Amennyiben nincs,
szavazzuk meg a napirendet.
Az Oktatási és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
15/2012. sz. Okt.és Szoc.biz. hat.
Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyre pályázati kiírás

Határozat
1./ Az Oktatási és Szociális Bizottság Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
álláshelyre betöltendő pályázati kiírást elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé, azzal a
javaslattal, hogy a beadási határidőt módosítsa 2012. május 2-ára.
2./ A határozatról értesül:
•
•
•

Matula Jánosné képviselő, a bizottság elnöke
dr. Schindler Andrea címzetes főjegyző
Aranyi Ágota intézményvezető

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök asszony megköszöni a munkát, a részvételt, és
az ülést bezárja.

Kmft.

Matula Jánosné
képviselő, a bizottság elnöke
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