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1/2016. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
 
Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.január 12-én 
14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
 
Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal – Tanácskozó Terem 
 
 

Jelen vannak: 
 
 
 
 
 
 
 
Távolmaradt 
képviselők:  
 
 
 
 

Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester, 
Kiss István alpolgármester, Jakity Attiláné, Mikó Lászlóné, 
Novák László, dr. Sztantics Péter és Torma Gábor képviselők. 
 
 
8 fő       89 % 
 
 
Kopcsek Tamás képviselő 
 
 
1 fő      11 % 
 
 
A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed 
Ilona jegyző, dr.Vörös-Börcsök Tímea aljegyző,Görhöny Edit pü. 
csoportvezető, Kósa Róbertné lakosság szolg., csop.vez.,  
 
1.napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Pesti Jenő és Pesti 
Dániel ügyvezetők TŰZKER IMP Bt. képviseletében.  
 

 
 
Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés 
kezdetén 6 fő jelen van. Elmondja, hogy a napirendi pontok tárgyalása azért 
rendkívüli ülés keretében történik, mert 2016. január 17-ig döntenie kell a képviselő-
testületnek kéményseprő-ipari tevékenység további ellátásáról.  A napirendi pontok 
elfogadása előtt kéri a képviselő-testületet, hogy válassza meg a jegyzőkönyv-
hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Mikó Lászlóné képviselőt és Jakity 
Attiláné  képviselőt.  
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv két hitelesítőjének Mikó Lászlóné  
képviselőt és Jakity Attiláné  képviselőt 4 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
megválasztotta. 
  

 
Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre.  
- 2. napirendi pontként javasolja felvenni a „Művelődési Ház és Fenyő Miksa 
Könyvtárban intézményvezetői megbízás adása” című napirendi pontot. Kérdezi, 
hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni? 
 
 
A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal 
élni. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy egy módosító javaslat hangzott el a 
napirendre vonatkozóan. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a 
képviselő-testület „Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtárban intézményvezetői 
megbízás adása” című napirendi pontot napirendjére tűzze.  
 
 
 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
úgy döntött, hogy „Művelődési Ház és Fenyő Miksa 
Könyvtárban intézményvezetői megbízás 
adása”című napirendi pontot napirendjére tűzi.    

 
 
Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 
NAPIREND:  
 

1.Döntés a kéményseprő-ipari tevékenység további ellátásáról.  
   Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
2.Művelődési   Ház   és   Fenyő Miksa     Könyvtárban     intézményvezetői   
   megbízás adása. 
   Előadó: Kovács Tamás polgármester  
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NAPIRENDI  PONTOK  TÁRGYALÁSA:  
 
Torma Gábor képviselő megérkezik a testületi ülésre. 
 
1. Döntés a kéménysepr ő-ipari tevékenység további ellátásáról.   
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Dr.Sztantics Péter megérkezik a testületi ülésre.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy változik a kéményseprő-ipari 
tevékenység ellátásáról szóló rendelet. Ezzel kapcsolatosan van jelen az ülésen a 
jelenleg a feladatot ellátó TŰZKER IMP Bt képviseletében Pesti Jenő és Pesti Dániel. 
Tisztelettel köszönti őket. Megkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Tudni kell, hogy a 
kéményseprő-ipari tevékenység közszolgáltatási tevékenységnek minősül. Most ezt 
a jogszabály úgymond kivette a közszolgálati feladatok alól, és egy általános eljáró 
hatóságként kijelölte a Katasztrófavédelmi Hatóságot. Viszont tett egy olyan 
engedményt, hogy a jelenleg érvényben lévő közszolgáltatás alapján ellátott 
kéményseprő-ipari tevékenység esetében a testület dönthet arról, hogy a 
közszolgáltatót bízza meg a szerződés lejártáig ezzel a feladat ellátással. A 
jogszabály kimondja, hogy a régi közszolgáltatóra is az új szabályok fognak 
vonatkozni, tehát az első két alkalommal végzett tevékenység díjmentes kell, hogy 
legyen. Ennyiben megkötést tartalmaz a tevékenység folytatójára. A TŰZKER IMP Bt 
képviselőivel telefonon egyeztetett, jelezték, hogy szeretnének az ülésen részt venni, 
mert a feladatot továbbra is szeretnék ellátni, és ezt mindenképpen meg szeretnék 
erősíteni.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Pesti Dániel ügyvezetőtől, hogy továbbra is 
szeretné a bt. ellátni a kéményseprő-ipari tevékenységet? A díjmentesség ez 
ellátásban fennakadást nem fog okozni? Vagy ez csak a lakosság számára lesz 
díjmentes?  
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Pesti Dániel ügyvezető: Igen, változatlan az álláspontjuk a feladatellátással 
kapcsolatban. A lakosság számára lesz díjmentes a tevékenység, az hogy az ő 
munkájuk díja hogy kerül megtérítésre még nem ismeretes. Valószínű, hogy állami 
költségvetésből lesz finanszírozva, ezzel kapcsolatban már nyilatkoztak a 
belügyminisztériumtól, bár hivatalos közleményt még nem adtak ki. A szakmai 
részében változás nem lesz.  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: A jelenlégi közszolgáltatási szerződés 
2018.december 31-ig szól. A testület kétféleképpen dönthet. Vagy azt választja, hogy 
továbbra is fenntartja a szolgáltatót, vagy pedig felmondja a szerződést, és július 1-
től a feladat átkerül a Katasztrófavédelemhez, amely majd valamilyen szerv útján 
fogja ellátni a feladatot, és ugyan úgy díjmentes lesz az első két alkalommal a 
természetes személyeknek.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Maga részéről támogatja, hogy a  
TŰZKER IMP Bt. végezze el a feladatot, a lakosság panaszt nem tett a munkájukra. 
Megkérdezi ki ért egyet azzal, hogy a 2018.december 31-ig érvényes  
közszolgáltatási szerződés alapján továbbra is a TŰZKER IMP Bt lással el a 
kéményseprő-ipari feladatokat? 
 

 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
1/2016. (I.12.) Kt. számú    HATÁROZAT 
Döntés a kéményseprő-ipari tevékenység  
további ellátásáról.  
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi 
XC. törvény alapján kötött, a kéményseprő-ipari 
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 
(továbbiakban: törvény) hatálybalépésekor hatályban 
lévő a TÜZKER IMP Bt, (képviseli: Pesti Jenő 
ügyvezető, székhely: 6440 Jánoshalma, Kőrösi Cs.u. 
50.) és az Önkormányzat között kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás ellátása tárgyában létrejött 
közszolgálati szerződést nem mondja fel. Az 
Önkormányzat a törvény 10. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján a közszolgáltatást a közszolgáltatási 
szerződés lejártáig biztosítja. 
 
Felelős: Kovács Tamás polgármester 
Határidő: 2016. január 27. (határozat megküldésére) 

 
 
 
2. Művelődési      Ház   és     Feny ő Miksa       Könyvtárban       intézményvezet ői   
megbízás adása.  
 
Előadó: Kovács Tamás polgármester  
 
 
 
Napirendi pont tárgyalása a 25-15/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, 
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a  Művelődési Ház és Fenyő Miksa 
Könyvtárban a megszűnt Fuszkó Attila helyettes igazgatóhelyettesi vezetői 
megbízása, kinevezett intézményvezető az intézményben nincs, ezért a Művelődési 
Ház és Fenyő Miksa Könyvtár vezető nélkül működik. A Képviselő-testület döntött az 
intézmény átszervezéséről, de a végleges döntést még nem hozta meg. Tekintettel 
arra, hogy az intézmény működéséhez, a mindennapi gazdálkodási feladatok 
ellátásához szükség van arra, hogy egy felelős vezető ellássa a 
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási és utalványozási feladatokat, ebből 
következik, hogy szükség van arra, hogy a képviselő-testület az intézmény 
átszervezéséig bízzon meg valakit a vezetői feladatok ellátásával. Erre a feladatra 
Mikó Lászlónét javasolja. Az átszervezés március 31-vel befejeződik a megbízás 
eddig az időpontig szól.  
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Mikó Lászlóné képviselő: Köszöni a bizalmat, meglepődött pár perccel ezelőtt amikor 
polgármester úr mondta neki. Készült és szerette volna javasolni, hogy a képviselő-
testület bízza meg polgármester urat ennek a feladatnak az ellátására. A jegyző 
tájékoztatta arról, hogy amit ő kigondolt az úgy nem mehet, nem működik. Még 
egyszer köszöni a bizalmat.  
 
 
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy január 4-én 
a polgármester úr írt egy levelet az intézményben dolgozók részére, hogy az egyéb 
munkáltatói jogokat magához vonja, viszont felkérte a Fuszkó Attilát, - aki eddig is 
gyakorolta a jogokat-, hogy a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés jogait 
pedig ő gyakorolja. Erre a Fuszkó Attila írta, hogy nem vállalja, csak akkor, ha a 
képviselő-testület  bízza meg. Végül egyeztetett ügyvéddel, illetőleg a törvényességi 
felügyelettel, és azt a választ kapta, hogy ez a kisebbik rossz, hogy ha határozott 
időre, az intézmény átszervezéséig, pályázati eljárás nélkül megbízza a vezetőt a 
képviselő-testület, aki automatikusan a jogszabály erejénél fogva utána már 
kötelezettségvállalást, ellenjegyzést utalványozást gyakorolhat.  
 
 
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
 
Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el. 
 
 
Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, 
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet azzal, hogy 
a  Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár intézményvezető feladatainak 
ellátására Mikó Lászlónénak megbízást adjanak?  
 

 
 
Kovács Tamás polgármester szavazás után 
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

 
 

2/2016. (I.12.) Kt. számú    HATÁROZAT 
A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár  
intézményvezető feladatainak ellátására megbízás adása.  
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1.Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. január 1. napjától a Művelődési Ház és Fenyő 
Miksa Könyvtár intézmény vezetésével megbízza 
Mikó László Istvánné ( sz.: Wittner Margit, 
Baja,1959.07.20., a.n.:  Hering Mária, lak.: 6449 
Mélykút, Bartók u. 55., tart.h.: 6449 Mélykút, Kandó 
u.8.sz.) művelődésszervezőt. A vezető megbízás 
időtartama az intézmény átszervezéséig, de 
legfeljebb 2016. március 31-ig tart. Az 
intézményvezető bérezése a vonatkozó jogszabályi 
előírások alapján történik.  
2. A képviselő-testület felkéri a GAMESZ igazgatóját 
a szükséges munkajogi dokumentumok 
elkészítésére.  
 
Felelős: Sántáné Czékus Tímea igazgató  
Határidő: azonnal 

 
 
 
Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás  polgármester megköszöni a 
megjelenést és az ülést  berekeszti. 
 
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

       Kovács Tamás                                                              Vargáné dr.Egyed Ilona  
         polgármester                                                                             jegyző 

  
 
 
 
 
             

        Jakity Attiláné                                                                     Mikó Lászlóné                                                                    
   jegyzőkönyv-hitelesítő             jegyzőkönyv-hitelesítő  


