EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. NOVEMBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

9/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014.
november 24. napján 15:25 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:

1./ A tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 9/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
47/2014.(XI.24.) sz. határozat
2./ 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
48/2014.(XI.24.) sz. határozat
3./ Ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
49/2014.(XI.24.) sz. határozat
4./ Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
50/2014.(XI.24.) sz. határozat
5./ Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
51/2014.(XI.24.) sz. határozat
6./ Rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
52/2014.(XI.24.) sz. határozat
7./ Egyebek
1./ Egyeki Hírmondó felelős szerkesztőjének és kiadójának lemondása
53/2014.(XI.24.) sz. határozat
2./ Javaslat laptop vásárlásra
54/2014.(XI.24.) sz. határozat
3./ Polgármester illetménye és költségtérítése csökkentésének kompenzálása (Szóbeli
előterjesztés)
55/2014.(XI.24.) sz. határozattól - 56/2014.(XI.24.) sz. határozatig
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Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel a 3 fős bizottságból 3 fő bizottsági tag jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Czinege Zoltán bizottsági tagot a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szerepelő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. A
napirenddel kapcsolatban van-e valakinek javaslata.
Bóta Barbara aljegyző:
Kéri, hogy vegyék előre a 6-os napirendet, mivel pályázatot kell írnia.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy vegyék le napirendről a 2015. évi költségvetési koncepciót, mivel azt a december
havi ülésre fogják előterjeszteni.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki így elfogadja a napirendet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Napirendek tárgyalása:
1./ A tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 9/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
Augusztusban már elfogadta a Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgáltatás módosításáról
szóló rendeletet, de ezzel kapcsolatban érkezett egy törvényességi észrevétel. Néhány esetben
pontosításra szorult a rendelet. Ismerteti milyen módosítások történtek a rendeletben.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a rendelet módosítását, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Ügyrendi Bizottság 47/2014.(XI.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 9/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2014.11.27.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
2./ 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
2014-ben félévkor volt utoljára módosítva a költségvetési rendelet, és a jogszabály előírása
szerint negyedévente célszerű. Tehát most háromnegyed évkor Az elmúlt negyedév változásai
lesznek átvezetve a költségvetési rendeleten. Ezek egyrészt Képviselő-testületi döntések
alapján meglévő előirányzat módosítások, illetve a pluszforrások bevonása. Összesen most
161.406.000 Ft-al fog változni a költségvetési rendelet mind a bevételi mind a kiadási
oldalon. Az előterjesztésben több oldalon keresztül le van írva, hogy mely kiadási illetve
bevételi jogcímet miért kellett módosítani.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a rendelet módosítását,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 48/2014.(XI.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014.
évi költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: 2014.11.27.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
3./ Ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság ülésén is
szó volt erről, és felvetődött, hogy a kommunális adóba beépítésre kerülne 1.000 Ft ebadó
kutyánként. Amúgy is Tiszafüredhez és Tiszacsegéhez képest egész jó összegben van nálunk
a kommunális adó. Mivel megtehetik ennek az emelését, és ha már azt emelik, tudhatnák a
lakosok, hogy ennyi és ennyi összeg mindig az ebrendészet felé lenne.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Külön rendeletet fogadott el a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság, a kommunális adó csak felhozódott.
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Czinege Zoltán bizottsági tag:
Ezt nem ártana kommunikálni az emberek felé, mert azt beszélték, hogy ez az ebrendész telep
működéséhez járulna hozzá. Ezt úgy kommunikálni az emberek felé, hogy ez a kóbor kutyák
megszüntetése vagy csökkentése érdekében van. Ezt csak kordában fogják tudni tartani,
megszüntetni ezt lehetetlenség, de kordában lehet tartani.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Az előbb is elmondta Jegyző Asszony, hogy még a bírságot nem lehet ebben konkretizálni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A köztudatban ez ebadó, de a jogszabály szerint ez ebrendészeti hozzájárulás. Az
előterjesztést és a rendeletet láthatták. A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend
és Közbiztonsági Bizottság ülésén merült fel ötlet szintjén, hogy mi lenne, ha nem lenne
ebrendészeti hozzájárulás, és a kommunális adó lenne megemelve. A Polgármester
hozzászólásából azt látja, hogy ő ragaszkodik ehhez a rendelethez, de mellé el tudja képzelni
a kommunális adó emelését is. A kommunális adó emelését sem zárja ki semmi, ugyanis a
jogszabály 24.000 Ft-ot enged maximálisan. Itt 7.000 Ft a kommunális adó, Tiszacsegén
12.000 Ft évek óta.
Erről a rendelet tervezetről most szavazni kell, hogy támogatja a bizottság vagy nem.
Amennyiben kommunális adó emelést is javasol a bizottság, azt elő kellene terjeszteni most,
mert ahhoz, hogy jövőre meg tudják emelni, december 1-el ki kell hirdetni, január 1-el úgy
tud hatályba lépni. Ugyanis évközben adóterhet növelni nem lehet. A jelenlegi értelmezése
még folyik, mert van egy úgynevezett település adó kategória, amit most lehetne bevezetni az
új Htv. szerint. Ez még nagyon képlékeny, hogy hogyan és mire. Jelenleg az, az álláspont,
hogy új adót lehet bevezetni majd év közben, de adóterhet növelni nem. Erről a rendeletről
mindenképpen kellene egy javaslat akár támogatja a bizottság akár nem, és vissza lehet térni a
kommunális adóra, de az lehet, hogy inkább pénzügyes téma lesz.
Bódi István bizottsági tag:
1.000 Ft évente nem nagy költség annak, aki kutyát tart. Lehetséges-e olyan hónapot kinézni,
hogy a befizetése ne nagyon fájjon.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ennek a befizetését egy összegben tervezték, és április 15-ig kap mindenki értesítést, és május
15-ig kell befizetni. Tehát a jobb időre tervezték, hogy ne fűtési szezonban legyen, ne
ütközzön másik adóval.
Bódi István bizottsági tag:
Nem támogatja a települési adó bevezetését, ez maradjon és tudatosítani, hogy ez a díj mire
megy.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Ügyrendi Bizottság 49/2014.(XI.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletet.
Határidő: 2014.11.27.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
4./ Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Már a korábbi ciklusban is egy jogszabályi kötelezettség volt, hogy az un. nagy önkormányzat
és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködést szabályozni kell egy megállapodás
formájában. Ez egy élő megállapodás, a korábbi SZMSZ-nek is a mellékletét képezi, most is
benne van az SZMSZ-ben. Mind két önkormányzatnak külön kell róla döntést hozni. A
törvény előírja a helyiség biztosítását, egyéb személyi és tárgyi feltételeket. Az ő ülésüket
ugyanúgy a Polgármesteri Hivatalban koordinálják, mint a nagy önkormányzatét. Ez a
megállapodás főleg a pénzügyi kifizetéseket szabályozza.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy, aki az együttműködési megállapodást elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 50/2014.(XI.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek
Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti Együttműködési megállapodást.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5./ Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Törvény írja elő. Korábban ez az SZMSZ működött, az alaprendeletbe építette be az előző
ciklusban meghozott a módosításokat. Pontosításra került a jogszabály, ahol nem volt
hatályos, letisztítottabbá vált. Van egy egyoldalas útmutató, hogy mit kell tartalmaznia az
SZMSZ-nek, úgy gondolja, hogy azokat a rendelkezéseket tartalmazza. Amikor elkészül, a
Kormányhivatal vizsgálni fogja, és jelzi, ha esetleg kiegészítésre vagy módosításra szorul.
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Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Ő még az előző ciklusban kezdeményezte a szonda beépítését, de ezt most már nem erőlteti.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ebből nem lett javaslat. A köztisztviselőknél, és az Mt. hatálya alá is az tartozik, hogy
munkavégzésre alkalmas állapotban kell megjelenni. Tehát ez munkajoghoz köti. A
képviselői jogviszony viszont egy választott tisztség, nem munkaviszony. Nem lehet vele
azonosítani azokat az elvárásokat, mint ami a munkajognál van.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Megkérdezi, hogy az előző évben leadott vagyonnyilatkozatok ez időtájban fognak vissza
adásra kerülni?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy majd a Képviselő-testület tagjai is tegyenek nyilatkozatot az
összeférhetetlenségről. A vagyonnyilatkozatokhoz kiosztották az igénylőket, és a
vagyonnyilatkozatot mindenki leadta. A Képviselő-testületi ülésen majd be kellene jelenteni,
hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének mindenki eleget tett.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendeletet elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 51/2014.(XI.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet.
Határidő: 2014.11.27.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
6./ Rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A választásokat követően első körben kötelező tárgykör a tiszteletdíjak megállapítása. Ez van,
ahol az alakuló ülésen megtörténik, van, ahol a későbbiekben. A tiszteletdíj kérdését az Mötv.
35.§-a szabályozza, és a korábbi szabályokkal ellentétesen semmi korlátot nem állít, egyedül
annyi kitétele van, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem
veszélyeztetheti. A szigorító intézkedések pedig szintén az előző ciklusnak a szabályai.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Kéri, hogy aki a rendeletet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 52/2014.(XI.24.) sz. határozata:
6/10

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. NOVEMBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló rendeletet.
Határidő: 2014.11.27.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
7./ Egyebek
1./ Egyeki Hírmondó felelős szerkesztőjének és kiadójának lemondása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Valakit választani kellene.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Régen a Kft. ügyvezetője volt a felelős szerkesztő.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Igen korábban mindig a Kft. ügyvezetője volt. Igen, nem volt ez ilyen akarom, nem akarom
kérdés. Túlzottan nem is jelentkeznek rá. Soltész Gábor jelentkezett rá, de képviselő lett. A
közelmúltban mindig váltogatták egymást itt az emberek. Önként nem fog jelentkezni senki.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a Szöghatár Kft. mindenkori ügyvezetője legyen, a lemondást tudomásul
veszi a bizottság.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Szöghatár Kft. mindenkori ügyvezetője most Murvai Ferencné.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 53/2014.(XI.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az
Egyeki Hírmondó felelős szerkesztőjének és kiadójának lemondását.
Javasolja a bizottság, hogy az Egyeki Hírmondó felelős szerkesztője és kiadója
az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetője, jelenleg Murvai
Ferencné legyen.
Határidő: 2014. december 1. és folyamatos
Felelős: Murvai Ferencné ügyvezető
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy vegyék napirendre a laptop vásárlásra vonatkozó javaslatot. Kéri, hogy aki
egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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A bizottság 3 igen szavazattal napirendre vette a laptop vásárlásra vonatkozó javaslatot.
2./ Javaslat laptop vásárlásra
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a 2015. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor döntsenek arról, hogy 2015.
évi költségvetés terhére laptopot vásároljanak a Képviselő-testület részére. Mivel más javaslat
nincs, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 54/2014.(XI.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a december
havi ülésen, a 2015. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor döntsenek arról,
hogy a következő évi költségvetés terhére laptopot vásárolnak.
Határidő: 2014. december 18. és folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Polgármester illetménye és költségtérítése csökkentésének kompenzálása (Szóbeli
előterjesztés)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem szeretne kevesebbet kapni, mint amennyit tavaly megkapott. Kéri, hogy jövő évben
tervezzék be, illetve az idén is annak függvényében, hogy mi az, amit ki tudnak fizetni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti, hogy Polgármester illetménye bruttó 454.137 Ft volt, most 448.000 Ft, korábban
kapott 23.190 Ft nyelvvizsgapótlékot, és a korábbi és a mostani költségtérítés között 68.932
Ft különbség van. Tehát igazán a költségtérítés az, ami meg lett nyirbálva. A különbség
összesen 92.666 Ft egy hónapra vetítve. A cafetériáról is kellene egy döntés. Jelenleg az a
jogszabály, ami a polgármestereket szabályozta nincs. A köztisztviselők jogállásáról szóló
törvénybe fogják beleemelni a polgármesterekre vonatkozó sajátos szabályokat. Jelenleg a
törvény megmondja, hogy mi alapján kell számolni a polgármesterek bérét, ettől kezdve ez jár
nekik, és a többi jelen pillanatban nincs. Mivel a törvény nem tiltja, jutalom fizethető.
Valahogy így kellene kompenzálni, amíg nem lesz egy olyan kedvező felettes döntés, hogy
mégiscsak kompenzálnák ezt, mert országos probléma, hogy kevesebbet kapnak a
polgármesterek. Most cafetériája sincs Polgármester úrnak, kb. 15.000 Ft visszafizetési
kötelezettsége van erre az évre. Tehát célszerű lenne, úgy dönteni, mint adható juttatás, hogy
a cafetériát is október 12-től továbbra is biztosítja a Polgármesternek saját költségvetésében,
és akkor ő is kapja, nem kell vissza fizetnie, költségvetéskor pedig gondoskodni kell
betervezéséről.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az egyhavi jutalom kiüti a csökkenést, amiről beszéltek, a másik kéthavi jutalom pedig tavaly
is meg volt. Tehát, ha összességében 3 havi jutalmat megszavaznak, azt a maga részéről el
tudja fogadni. Ő 1 Ft-ot is el tud fogadni, de ezt a közvélemény előtt is felmeri vállalni.
Nagyon sokat tesz azért, hogy felvállalható legyen ez a helyzet, hogy ne mondják azt, hogy
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érdemtelenül kapja ezt a pénzt. Nem célja, hogy „olcsó Jánosként” legyen polgármester, sőt
kijelenti, hogy ha kevesebb pénzt kap, mint az előző 5 évben, akkor legközelebbi választáson
nem indul Polgármesternek, mert akkor megélhetésével gondja lesz.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez egy hónapra 97.533 Ft. Most hány haviról döntene a Képviselő-testület?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem 97.533 Ft-ot kapna háromszor, hanem 3 havi bérének megfelelő jutalmat.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerinte azért futná az ez évi költségvetés, mert a képviselők tiszteletdíja október 12-től nem
az idei, hanem a jövő évi költségvetést terheli. Mivel november 27-én születik meg a döntés
róla, a számfejtési rendszerben majd csak decemberben tudják rögzíteni, és ezért a következő
évet fogja terhelni. Aki korábban is képviselő volt, annak a régi tiszteletdíja az ez évet fogja
terhelni, és csak a különbözet fogja a következő évet terhelni. Szerinte az rész fogja futni, ami
a Polgármester 3 havi végkielégítésére be volt tervezve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A jutalmat automatikusan be kellene tervezni, hogy megkapja, és erről nem is kellene dönteni.
Arról kell dönteni, hogy ha „rossz fát tenne a tűzre”, akkor ne kapja meg. Ezt ugyanígy a
köztisztviselőknek is előre be kellene tervezni, mert év végén nem szeret róla dönteni, mert ez
egy méltatlan huzavona oda vissza minden évben. Ezt tovább lehet görgetni a tűzoltóságra, a
Szöghatár Kft-re, mert ez így egy egészségtelen helyzetet szül, mert ha valamiből vita szokott
lenni év végén, az a jutalmazás.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Úgy értelmezi, hogy a Polgármester részére ezzel csak az idei év lenne letudva. A jövő év
sorsa egyrészt függ majd ettől a törvénytől, bár a hírekben azt hallotta, hogy csak az 1500 fő
alatti települések polgármestereinek bérét akarják rendezni. Arról is szavazni kellene, hogy a
Polgármester a cafetériát kapja meg.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért, azzal, hogy a Polgármester részére 3 havi illetményének megfelelő
jutalom kerüljön kifizetésre a 2014. évi költségvetésben betervezett 3 havi végkielégítés
terhére, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 55/2014.(XI.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester
részére háromhavi illetményének megfelelő jutalom kerüljön kifizetésre a
2014. évi költségvetésben betervezett 3 havi végkielégítés terhére.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, a Polgármester részére 2014. október 12-től biztosítsák a
cafetériát és a jövő évi költségvetésbe is kerüljön betervezésre, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 56/2014.(XI.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester
részére 2014. október 12-től biztosítsák a cafetériát és a jövő évi költségvetésbe
is kerüljön betervezésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 16:30 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Czinege Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Gál-Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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