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Jegyzőkönyv 
Készült: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 2015. 
december 9-én, szerdán 15:00 órakor megtartott üléséről. 

Jelen vannak: Kiss László   bizottsági elnök 
 Benedek Éva   bizottsági tag  
 Lehoczky Enikő   bizottsági tag  
 Csapó Károly   bizottsági tag 
 Kmetty Károly   polgármester 
 Szabó István   alpolgármester 
 Gállné Mezősi Szilvia  jegyző 

     Kiskuti Petra   aljegyző 
     Takács-Sánta Ágnes  intézményvezető 
 Pócsik Zoltán   Tökmag Focisuli SE 
     Rohfeld Anita   jegyzőkönyvvezető 
 

Igazoltan távol:    Lévainé Apagyi Erika  bizottsági tag 

Meghívó szerinti napirendi pontok:  

Nyílt ülés keretében:  

1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének előkészítése   

2. A 2016. évi önkormányzati rendezvények  

3. Egyebek 

Kiss László bizottsági elnök : Köszöntöm a megjelenteket. Lévainé Apagyi Erika jelezte, hogy nem tud 
jönni. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel van jelen, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre 
Lehoczky Enikő bizottsági tagot kérem fel, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő a jegyzőkönyv hitelesít őről, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 0 ellenszava zattal és 0 tartózkodással elfogadott, majd 
kihirdette az alábbi határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 80/201 5. 
(XII. 09.) számú határozata a jegyz őkönyv hitelesít őről 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. december 
9-én, szerdán 15:00 órától tartott ülés jegyzőkönyvének hitelesítőéül Lehoczky Enikő bizottsági tagot 
választja. 

Kiss László bizottsági elnök : A napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele, 
javaslata? Amennyiben nincsen, kérem, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete Kulturális és Sport Bizottságának 81/201 5. 
(XII. 09.) számú határozata a napirendi pontokról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a 2015. december 
9-én, szerdán 15:00 órakor tartandó ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

Napirendi pontok 

1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének előkészítése   

2. A 2016. évi önkormányzati rendezvények  

3. Egyebek 

elfogadta.  

1. napirendi pont: A Képvisel ő-testület 2016. évi munkatervének el őkészítése 

Kmetty Károly polgármester: Viszonylag szűken terjesztettük elő a munkatervet, ennek az oka, hogy az 
idei évben is számos olyan napirendi pontunk volt, amit nem akkor hoztuk be a testület elé, amikor 
munkatervben szerepelt. Ilyen volt a mostani évben például a Bursa Hungarica-nak a témaköre, soha 
nem akkor került be a testület elé, amikor beterveztük. Üresnek tűnhet így a munkaterv, de 
természetesen bőven lesznek az itt felsoroltakon kívül is napirendi pontok, mindig jóval több 
előterjesztést tárgyalunk, mint ami a munkatervben szerepel.  

Csapó Károly bizottsági tag:  Volna két javaslatom január 27-re, javasolnám napirendként felvenni az 
önkormányzat, a város kommunikációjának a felülvizsgálatát, mert véleményem szerint ezen van bőven 
javítani való. A másik, hogy Polgármester úr tájékoztasson a bérleti szerződésről és a jövő évi 
változásokról. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Szeretném javasolni, hogy határozzuk meg a testületi ülések időpontját, 
szerda 17 órában. 

Benedek Éva bizottsági tag:  Javaslom, hogy az Óvoda beszámolót a szeptemberi, a Harangok Napját 
pedig áprilisi testületi ülésen tárgyaljuk. 

Kiss László a bizottság elnöke: Károly ki csinálja az előterjesztést a kommunikációs felülvizsgálathoz? 

Csapó Károly bizottsági tag:  Én úgy gondolom, hogy célszerű lenne, ha Dékány András készítené a 
kommunikációs felülvizsgálat témában az előterjesztést. 

Kiss László a bizottság elnöke:  Aki egyetért azzal, hogy a Harangok Napja programjait áprilisi 
időpontban tárgyaljuk, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének Kulturális és Sport Bizottságának  82/2015. 
(XII. 09.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2016. évi 
munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület 
2016. évre szóló munkatervét a Harangok Napja programjának áprilisi időpontban tárgyalásával javasolja 
kiegészíteni. 

Kiss László a bizottság elnöke:  Aki egyetért azzal, hogy az Óvoda beszámolóját szeptemberben 
tárgyaljuk, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
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Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének Kulturális és Sport Bizottságának  83/2015. 
(XII. 09.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2016. évi 
munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület 
2016. évre szóló munkatervét az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda beszámolójának szeptemberi 
időpontban tárgyalásával javasolja kiegészíteni. 

Kiss László a bizottság elnöke:  Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testületi ülések időpontját szerda 
17.00 órában határozzuk meg az, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 2 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással  nem fogadta el, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének Kulturális és Sport Bizottságának  84/2015. 
(XII. 09.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2016. évi 
munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a javaslatot, mely 
szerint a képviselő-testületi ülések időpontja szerda 17.00 órában kerüljön meghatározásra – nem 
fogadta el. 

Kiss László a bizottság elnöke:  Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy január 27-én a Képviselő-testület 
ülésén tárgyaljuk a kommunikáció felülvizsgálatát, amelynek előterjesztője Dékány András az, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 3 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének Kulturális és Sport Bizottságának  85/2015. 
(XII. 09.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2016. évi 
munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület 
2016. évre szóló munkatervét az Önkormányzat kommunikációjának felülvizsgálata januári időpontban 
történő tárgyalásával javasolja kiegészíteni. Az előterjesztés készítője Dékány András. 

Kiss László a bizottság elnöke:  Meg kell szavaznunk a képviselő-testület munkatervét egészében is, 
aki a Képviselő-testület 2016. évi munkatervét elfogadásra javasolja, a bizottság által elfogadott 
kiegészítésekkel, az kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének Kulturális és Sport Bizottságának  86/2015. 
(XII. 09.) számú határozata Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2016. évi 
munkatervér ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága Őrbottyán Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évre szóló munkatervét a határozat melléklete szerint a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.   

2. napirendi pont: A 2016. évi önkormányzati rendez vények  

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: Jelenleg az önkormányzati rendezvényekről beszélünk, 
melyekről a testület dönt, mind az időpontról, mind a programokról és a Művelődési ház a rendezvények 
szervezésében ennek megfelelően jár el. Emellé fognak még csatlakozni a civil szervezetek programjai 
és a költségvetéstől függően szeretnénk saját művelődési ház és könyvtár rendezvényeket 
megvalósítani. Ha az önkormányzati rendezvények elfogadásra kerülnek, akkor fogjuk kiküldeni az 
intézményeknek, civil szervezeteknek, egyházaknak az elfogadott programok listáját, ezt követően kérjük 
tőlük a saját programjaik szervezését és abból fog összeállni egy városi, települési program naptár. Ami 
még felmerült, hogy az adventi gyertyagyújtásokat érdemes lenne betenni a művelődési ház vagy az 
önkormányzati rendezvényei közé. Így rögtön az egészet tudjuk kihirdetni, és tudunk előretervezni. 
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Szabó István alpolgármester:  A térrendezvényeket, önkormányzati rendezvényeket legnagyobb részt 
az aktív civil szervezetek töltik be, úgy gondolom, hogy ezen változtatnunk kell. Ahhoz, hogy meg tudjunk 
hívni nagyobb neveket, akik a programjaink színvonalát megemelnék, ahhoz egy 10%-os emelés lenne 
javasolt. A lakosság részéről ugyanazokat az arcokat látják, és a civil szervezetek is lassan belefáradnak. 
Be kell vonnunk újabb civil szervezeteket és újabb embereket a programok szervezésébe és a 
rendezvényeken való részvételbe.  

Kiss László a bizottság elnöke:  Most érdemben erről mi nem tudunk dönteni. 

Benedek Éva bizottsági tag:  A nyárköszöntőt most teljesen el kívánjuk hagyni?  

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: Volt egy előzetes beszélgetés arról, hogy melyik rendezvényre 
mennyien jöttek el és az volt a cél, hogy azokat a rendezvényeket megtartsuk, amire több ember jön, 
nagyobb az érdeklődés. Azt gondoltuk, hogy amit eddig azokra a rendezvényekre  fordítottunk, azt 
próbáljuk belefektetni azokba a rendezvényekbe melyek népszerűbbek és látogatottabbak és így 
elképzelhető, hogy talán egy színvonalasabb rendezvényt tudnánk szervezni. 

Benedek Éva bizottsági tag: Én azt gondolom, hogy a nyárköszöntőnél az volt a probléma az utóbbi két 
évben, hogy egy kicsit összekuszálódott. A nyitott iskolaudvar program nagyon népszerű volt.  

Kmetty Károly polgármester:  Ezt a kettőt válasszuk szét, a nyárköszöntő a településnek szólt, a nyitott 
iskolaudvar pedig a gyerekeknek. Akkor, ha ez tényleg működött, akkor szerintem ezt folytatni kell. 
Gondoltunk arra, hogy a gyermeknapot kellene kompaktabbá tenni, színvonalasabb programokkal 
feltölteni.  

Kiss László a bizottság elnöke:  Én ismertetném Lévainé Apagyi Erika javaslatát, amit előzetesen 
nekem megküldött. Javaslata, hogy szeptember 17-én tartsuk meg Kulturális örökség napját, illetve 
szeptember 27-én pedig a Turisztikai világnapját. 

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: Abban az időben van a szüreti felvonulás. 

Kiss László a bizottság elnöke: Illetve volt még egy javaslata, a Felfedezők napja november 9-én, írt 
ezzel kapcsolatban egy program ötletet is, kis felfedezők vetélkedője, találmányok bemutatása.  

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: Ez a rendezvény inkább Művelődési ház vagy iskola kereteibe 
való, nem önkormányzati rendezvény keretébe. 

Kmetty Károly polgármester:  Most első körben önkormányzati rendezvényekről beszélünk, 
amennyiben ezek jóvá lesznek hagyva a testületnél, utána jön az a lépés, amikor a civil szervezetekkel 
együtt leülünk, tájékoztatjuk őket, hogy milyen rendezvény-naptárat fogadott el a testület és emellé 
hozhatják be az egyéb programjaikat. Programokat, rendezvényeket akármikor be lehet hozni egy 
előterjesztéssel az testület elé. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Az a véleményem, hogy a turisztikai rendezvény jó ötlet, de nem, mint 
települési rendezvényt, hanem a művelődési ház vagy az iskola szervezésében kellene megszervezni. 

Szabó István alpolgármester:  Volt már erről szó, hogy talán a Harangok Napjának nem 3 naposnak 
kellene lennie, ezen el lehetne gondolkozni.  

Kiss László a bizottság elnöke: Én azt gondolom, hogy a Harangok Napja programnak a tartalmi részét 
nem most kell szerintem megbeszélnünk vagy eldöntenünk, alapvetően az kell meghatároznunk, hogy 
milyen időpontban legyen, valamint azt, hogy milyen rendezvények legyenek a következő évben. A 
tartalmi rész megbeszélésére még lesz lehetőségünk a későbbiekben. 

Benedek Éva bizottsági tag: Egy kérdésem lenne, a vigalom időpontját tudjuk? Mert tavaly és 
tavalyelőtt is együtt volt. 

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: Valószínűleg július 3. hétvégéje. 

Kmetty Károly polgármester: Igazából egy intervallum áll a rendelkezésünkre a Harangok Napja 
megrendezésére, június végétől július 22-ig bezáróan, inkább hozzuk akkor egy héttel előrébb. 

Kiss László a bizottság elnöke: Amennyiben nincs más javaslat, akkor szavazásra teszem fel a 
határozati javaslatot, aki a 2016. évi önkormányzati rendezvények tervezetét elfogadásra javasolja a 
testületnek kérem kézfelemeléssel jelezze. 

Kiss László a bizottság elnöke határozati javaslato t terjesztett el ő, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással  elfogadott, majd kihirdette az alábbi 
határozatot. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének Kulturális és Sport Bizottságának  87/2015. 
(XII. 09.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi önkormányzat i rendezvényeir ől 
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága úgy határoz,  

• Hogy a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő, 2016. évi 
önkormányzati rendezvényeket,  

• javasolja felkérni a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetőjét, hogy a 
rendezvények szervezését és lebonyolítását az intézmény végezze el, 

• javasolja, hogy a rendezvények költségvetésének fedezetét az önkormányzat a 2016. évi 
költségvetésében az intézménynek biztosítja.  

 

IDŐPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN 

február 25. csütörtök Kommunista diktatúra 
áldozatainak emléknapja I.sz. Művelődési Ház 

március 5. szombat Nőnap Kvassay Jenő Általános Iskola 
aulája 

március 12-19. Testvértelepülési évforduló  

március 15. kedd Március 15-i megemlékezés Hősök tere 

március 20. vasárnap Március 15-i megemlékezés Vácbottyáni Hősi emlékmű 

április 2. szombat Tavaszköszöntő Fő tér 

április 15. péntek Holokauszt emléknap I.sz. Művelődési Ház 

április 16. szombat Mozdulni Jó Nap! Bartók Béla utcai sportpálya 

május 1. péntek Majális Bartók Béla utca- sportpálya 

május 29. vasárnap Városi Gyereknap Bartók Béla utca - sportpálya 

június 3. péntek Kvassay Nap Főtér, Kvassay sírkert 

június 4. szombat Nemzeti Összetartozás Napja Hősök tere 

július 15. péntek Harangok Napja Bartók B. utcai sportpálya 

július 16. szombat Harangok Napja Kossuth utcai sportpálya 

július 17. vasárnap Harangok Napja Kossuth utcai sportpálya 

augusztus 20. szombat Szent István Nap Fő tér 

október 1. szombat Idősek Napja Kvassay Jenő Általános Iskola 
aulája 

október 6. csütörtök Október 6-i megemlékezés Hősök tere 

október 23. vasárnap Október 23-i megemlékezés Hősök tere, Obersovszky 
emlékház, Vácbottyáni temető 

december 3. szombat Mikulás Fő tér, I.sz. Művelődési Ház 

december 10. szombat Tél köszöntő Fő tér 

december 16. péntek Szeretet ünnep Kvassay Jenő Általános Iskola 
aulája 
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3. napirendi pont: Egyebek  

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  A Hírmondóval kapcsolatban szeretnék megjegyzést tenni, az volt a 
kérésem, hogy jelenjen meg az Arteries részéről valaki, aki figyeli a képviselő-testületi ülést, hogy utána 
egy megfelelő beszámolót kapjunk az ülésekről. Itt volt a Franyó Hajnalka, de nem láttam eredményét a 
Hírmondóban, ugyanaz a pár soros határozat meghatározás jelent meg. Ebben tervezünk változást? 

Kmetty Károly polgármester:  Beszéltünk róla, nyilván a jegyzőkönyv szó szerinti szövegének az 
újságban és honlapon való szerepeltetése nem hinném, hogy jó lenne, meg kell próbálni röviden 
összefoglalni, hogy ki milyen témában, mit terjesztett elő és milyen véleményt alkotott, ezt igyekszünk 
megtenni, megkeressük ennek a módját. Én úgy gondolom, hogy meg fog ez történni, amit a képviselő 
asszony kért. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Nem is gondoltam, hogy szó szerint jelenjen meg, mert nyilván nem 
erre született az újság és nem is lenne ennek értelme, de az, hogy érthető mondatokban, a lakosság 
számára érthető, informatív tájékoztatással éljen azt gondolom, hogy fontos. A mostaniban nem látok 
eltérést a Hírmondóban megjelent sorok között és a korábbiakban. 

Kiss László a bizottság elnöke:  3 vagy 4 féle dologból tud dolgozni a szerkesztő, aki az újságnak ezt a 
részét megszerkeszti, egyrészt itt elhangzott mondatokból, eseményekből, amit ő fontosnak tartott és 
jegyzetelt magának, nyílván ez egy részét jelenti ennek a forrásnak. A másik két forrás pedig a 
jegyzőkönyv illetve a hanganyag.  

Szabó István alpolgármester:  A kommunikációval kapcsolatban szeretnék mondani pár szót- Szerintem 
ebben nagyon sokat kell fejlődnünk. Erdőkertesnek az adventi készülődését körülbelül másfél hete 
kiplakátozták. Az őrbottyáni adventi készülődésről egyetlen egy sor van újságban a  honlapon, szerintem 
ebben fejlődnünk kell a jövőben. Ha ennek anyagi okai vannak, akkor azt jövő évre a művelődési házhoz 
be kell tervezni. Kinevettetjük magunkat, ha a lakosság nincs tájékoztatva a programokról. Még egy 
gondolat, hogy a könyvtáros hölgy el fog menni a következő évtől, ennek az oka véleményem szerint a 
pénz. A jövőben azt gondolom, hogy találjunk olyan módszereket, amivel megtarthatjuk a megfelelő 
embereket. Itt az önkormányzatnál is előfordul az, hogy a pénz miatt mentek el a kollégák. 

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  Nekem is rögtön szemet szúrt, hogy az erdőkertesi adventi táblák hol 
vannak Őrbottyánban. Én kettéválasztanám ezt az ügyet, mert egyrészt egy dolog, hogy hol vannak a 
mieink, az is kérdés. Azt kérdezem, hogy a közterület felügyelő megvizsgálta-e, hogy azok szabályosan 
vannak-e kihelyezve? Ha jól tudom, van erre egy reklám rendeletünk, ami szabályozza, hogy miket lehet 
kitenni, és ha még kint vannak, akkor miért vannak kint.  

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ha a hirdető táblán vannak kirakva, akkor azzal nem tudunk mit kezdeni, 
az Önkormányzat által kihelyezett hirdetőtáblák ezért vannak kihelyezve. Oda gyakorlatilag bárki bármit 
kirakhat- Ha pedig a villanyoszlopokra vannak ezek a táblák kirakva, akkor azzal nem tudunk semmit 
csinálni. A villanyoszlopok az elektromos művek tulajdona, azokhoz mi nem nyúlhatunk.  

Lehoczky Enik ő bizottsági tag:  A település érdekében kérdezem, hogy lehet az, hogy egy erdőkertesi 
rendezvény mindenhol kint van szinte minden oszlopnál, a miénk miért nincs kint? Őrbottyánban az 
őrbottyáni rendezvényeket kell reklámozni, nem pedig az erdőkertesit. Szomorúsággal töltött el, hogy 
minden bokorban kint van egy erdőkertesi reklámtábla, az őrbottyáni rendezvényekről meg nincsen. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Közterület használati engedélyt nem kért senki, holnap megkérdezem a 
közterület felügyelőnket, hogy hol vannak ezek a plakátok kirakva, nyílván, ha olyan helyen, akkor 
leszedjük azokat és bírságolunk, ahogy a rendeletünk előírja. 

Kmetty Károly polgármester:  Fóton is és Veresen is kint vannak ugyanezek a táblák. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Ha olyan helyen van, akkor engedélyt kell kérniük, ha olyan helyen 
vannak, amihez semmi közünk, akkor nem tudunk mit csinálni, maximum az elektromos műveket tudjuk 
felhívni, hogy van valami az oszlopukon. 

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: Javasolnám, hogy az adventi gyertyagyújtásokat valahova 
rakjuk be, legyen vagy művelődési házi vagy önkormányzati rendezvény, ne kelljen az egyházakra várni, 
hogy mit vállalnak és mikor. Most is ki vannak plakátolva a rendezvények, az adventi készülődés nagyon 
sikeres volt. Tele volt a terem, a reményeink szerint a télköszöntő is sikeres lesz. A gyertyagyújtást 
berakjuk, valamelyikhez akkor tudjuk, hogy számolni lehet vele és hirdetni lehet az újságban is. 

Csapó Károly bizottsági tag:  Volt egy állásfoglalás kérés a bérleti szabályzattal kapcsolatban. Volt aki 
decemberig és volt aki márciusig kötött szerződést, a szerződés szerint karácsony előtt kell befizetni a 
jövő évi bérleti díjat. Ha ez változik, akkor decemberben kell szerződést kötni? 
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Kmetty Károly polgármester:  Nem fog változni. 

Gállné Mezősi Szilvia jegyz ő: Az OBCSE-n kívül mindenki június végéig megkötötte a szerződést, 
amint változik a helyzet, és átkerül a Gamesz vagyonkezelésébe ez is, akkor leülünk és végignézzük, 
hogy mi a teendő. Amint a kormányhivataltól megérkezik az állásfoglalás tájékoztatni fogjuk a testületet. 

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: Mint az intézmény vezetője, szeretném elmondani azt, amit 
István az ülés elején említett. Január 1-től elmegy a könyvtáros kolléga, elmegy máshova dolgozni és 
takarítónőnk sem lesz, mert ő pedig elmegy nyugdíjba. A könyvtárosi állást minél hamarabb 
meghirdetjük, a többit meg kell oldanunk, hogy takarítás is legyen.  

Szabó István alpolgármester: Amikor a Gamesz átveszi az ingatlanok vagyonkezelését, akkor a bérleti 
szabályzatokat át kellene nézni, a bérleti díjakat összhangba kellene hozni.  

Kmetty Károly polgármester:  Azt kell tudni, hogy a könyvtáros hölgy elmenetele nem csak pénzről 
szólt, a kapott ajánlata egy vezetői állással is együtt járt, intézmény vezetői állást kapott. Vannak olyan 
ajánlatok, melyekkel nem tudunk versenyezni. 

Takács-Sánta Ágnes intézményvezet ő: Nem gondoltam, hogy ilyen mélyen bele fogunk merülni a 
kolléganő döntésébe. Igen az egyik indok az volt, hogy vezetői állás ajánlatot kapott, amit elfogadott. 
Plusz az egy könyvtár, nem összevont intézmény, csak könyvtár. Tudta, amikor idekerült, hogy ez egy 
összevont intézmény, a rendezvények mivel fognak járni. Az eddigi munkahelyén sem ilyen feladatokat 
látott el, hanem az is egy önálló könyvtár volt. Ő csinálta és szerette, kapta ezt a lehetőséget, ezt 
átgondolta és azt gondolta, hogy egy vezetői pozícióba tud kerülni, nem lesznek hétvégi és hajnali 3-ig 
tartó rendezvények. Nagyon sajnáljuk, hogy elment, de azt gondolom, hogy érthető a döntése. 

Mivel további napirendi pont nem volt, Kiss László a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és 
az egész éves munkát és az ülést 15:55 órakor bezár ta. 

 
  Kiss László    Lehoczky Enik ő 
 bizottsági elnök    bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 


