EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. DECEMBER 15. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

10/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. december
15. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint
NAPIRENDEK:

1./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
57/2014.(XII.15.) sz. határozat
58/2014.(XII.15.) sz. határozat
2./ Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
59/2014.(XII.15.) sz. határozat
3./ 2015. évi munkaterv jóváhagyása
60/2014.(XII.15.) sz. határozat
4./ Egyebek
1./ Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosítása
61/2014.(XII.15.) sz. határozat
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel a 3 fős bizottságból 2 fő bizottsági tag jelen van. Bódi István
bizottsági tag munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a meghívóban szerepelő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. Kéri, hogy
aki elfogadja a napirendet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
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 2 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
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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./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A koncepcióban van egy eldöntendő kérdés, hogy a köztisztviselők részére 10% vagy 20 %
illetménykiegészítés kerüljön tervezésre? Kéri, hogy a 20%-ot tervezzék be, amennyiben a
költségvetés engedi.
Czinege Zoltán képviselő:
Támogatja, hogy 20%-os illetménykiegészítés kerüljön tervezésre.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a köztisztviselők
részére 20 %-os illetménykiegészítés kerüljön tervezése, amennyiben a költségvetés engedi,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 57/2014.(XII.15.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a köztisztviselők
részére 20 %-os illetménykiegészítés kerüljön tervezése, amennyiben a
költségvetés engedi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a módosítással együtt elfogadja a 2015. évi költségvetési koncepciót,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 58/2014.(XII.15.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az Egyek
Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepcióját az
alábbiakkal:
-

a köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítés kerüljön
tervezése, amennyiben a költségvetés engedi
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2./ Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Amíg nincs elfogadott költségvetés e szerint kell gazdálkodnia az önkormányzatnak.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 59/2014.(XII.15.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet.
Határidő: 2014.12.18.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
3./ 2015. évi munkaterv jóváhagyása
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A munkatervhez egy javaslata van. A 2016. évi költségvetési koncepció tárgyalása kerüljön
áthelyezésre a 2015. október 29-i ülésről a 2015. november 26. napján tartandó ülésre.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a módosító javaslattal együtt elfogadja a 2015. évi munkatervet,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 60/2014.(XII.15.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2015.
évi munkatervet az alábbiakkal:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója
kerüljön áthelyezésre a 2015. október 29-i ülésről a 2015. november 26. napján
tartandó ülésre
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
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4./ Egyebek
1. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosítása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A társulási megállapodás két okból vált indokolttá. Az októberi választások során
Balmazújvároson dr. Veres Margitot választották meg polgármesternek. Erre tekintettel
szükséges átvezetni a társulási megállapodáson, hogy Balmazújváros Város
Önkormányzatának képviselője dr. Veres Margit polgármester. Valamint a társuláshoz tartozó
települések lakosságszáma kerül feltüntetésre a KSH által közzétett 2014. január 1-i állapot
szerint a korábbi 2012. december 31-i állapot helyett.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki társulási megállapodás módosítását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 61/2014.(XII.15.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2)
bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási
megállapodása módosítását fogadja el.
A képviselő-testület hatalmazza fel Dr. Miluczky Attila polgármestert a
társulási megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:00 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Gál-Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Czinege Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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