EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. FEBRUÁR 9. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

2/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. február 9.
napján 15:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:

1. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
7/2015.(II.09.) sz. határozat
2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
8/2015.(II.09.) sz. határozat
9/2015.(II.09.) sz. határozat
3. Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
10/2015.(II.09.) sz. határozat
4. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
11/2015.(II.09.) sz. határozat
5. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
12/2015.(II.09.) sz. határozat
6. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
13/2015.(II.09.) sz. határozat
7. Egyebek
1. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetése
14/2015.(II.09.) sz. határozat
2. Polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
15/2015.(II.09.) sz. határozat
3. A térfigyelő kamerarendszer támogatásával kapcsolatos per megindításának
jóváhagyása
16/2015.(II.09.) sz. határozat
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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.
Kéri, hogy aki 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. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az elmúlt időszak eseményeit tartalmazza. A költségvetési rendelettervezet elfogadásakor
célszerű tárgyalni az előző évi költségvetési rendelet módosítását. Most a bevételi-kiadási
előirányzat 111.184.000 Ft-tal növekedi, ennek megfelelően 1.554.035.000 Ft lesz a
módosított költségvetési rendelet főösszege. Különböző Képviselő-testületi döntések, ami az
előirányzatok módosítását érinti július 1-től december 31-ig. Tehát a második félévet öleli fel.
Valamint különböző államháztartáson belüli támogatások. Itt gondol a közmunka
támogatásokra, feladatalapú finanszírozások változására, ez az, ami a bevételi oldalt érinti. A
bevételnek vannak kiadási oldala is. Az előterjesztés 2. táblázatában a kiadásokban szépen le
van vezetve.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Úgy gondolja, hogy elfogadható és felfogható. Kéri, hogy aki 2014. évi költségvetési
rendelet módosítását elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 7/2015.(II.09.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014.
évi költségvetési rendelet módosítását.
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Határidő: 2015.02.12.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Ezt már a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
ülésén is vesézgették, de nyílván majd a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság lesz az, aki szépen darabjaira szedi és meglátja, hogy ezt a 44 millió Ft-os hiányt,
hogyan kellene majd és miből elvenni.
Szó esett a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
ülésén arról, hogy szükség van-e ilyen áru laptopokra? Meg tudnák esetleg venni 100 pár ezer
forintért a gépeket venni mindennel együtt, vagy tartsák a 300 pár ezer forintos darabárat?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Mekkora megtakarítást jelentene?
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Amennyiben 150 000 Ft-ért vennék darabonként, akkor csak a fele lenne.
Bódi István bizottsági tag:
A nagyobb méretű lenne az olcsóbb. Akkor valamennyit spórolnának rajta.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Lehet megtakarítást vele elérni?
Bódi István bizottsági tag:
Ehhez friss árajánlatot kell kérni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kérjenek a nagyobbról árajánlatot?
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Szerinte kérjenek árajánlatot.
Bódi István bizottsági tag:
A régi árajánlat 3,7 millió Ft körül van.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Az a döntésük, hogy árajánlat bekérése és további lehetőségek kutatása. Kéri, hogy aki ezzel
egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 8/2015.(II.09.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság úgy határozott, hogy a költségek csökkentése
érdekében a laptopokra további árajánlatot kell bekérni.
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Határidő: 2015.02.12.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Vitéz Zsolt képviselő is megemlítette, hogy el kellene gondolkozni, hogy a
művelődésszervezői álláshelyet fel kívánják-e tölteni, úgy tudja, hogy 6 órásként volt
kalkulálva. Mennyi lenne a bére 6 órára járulékkal?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Március 1-től lett tervezve, ha jól emlékszik 130.000 Ft.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Egy ügyfélforgalmat lebonyolító helység kialakítása szerepel a tervezetben.
Bódi István bizottsági tag kiment az ülésről, jelen van 2 fő bizottsági tag.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Egy horribilis összeg van rá tervezve. Biztosan mindenki emlékszik rá, hogy Polgármester
úrnak koncepció szintjén volt egy ilyen ötlethalmaza. 22 millió Ft van rá tervezve. Ismerteti,
hogy hol lenne ez a helység kialakítva. Kizártnak tartaná, hogy 22 millió Ft legyen, ebből
lehetne faragni. Továbbtárgyalásra javasolná a költségvetést.
Bódi István bizottsági tag visszajött az ülésre, jelen van 3 fő bizottsági tag.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ebben a formában ez a rendelet elfogadhatatlan. Vagy kiadási tételeket kell zárolni, vagy
várja a javaslatokat, hogy miből lesz 44 millió Ft-os bevétele az önkormányzatnak. Egyfajta
megtakarítási lehetőségként került szóba az előző bizottsági ülésen is a laptop. Biztosan
emlékeznek rá, hogy a költségvetési koncepció elfogadásakor a Szöghatár Kft-nek 41.583.000
Ft el lett fogadva, lehetőség van 16.583.000 Ft-os összeg zárolására. Tehát már a 44 millió Ftot ez javítja. A rendelettervezet 13. mellékletének második táblázatában fel van sorolva, hogy
milyen fejlesztési célokat kíván az önkormányzat megvalósítani, és amelyikhez hitelek
kapcsolódnak. Ezen el kell gondolkodni, szerinte ez egy kívánságlista. Illetve szerinte el kell
gondolkozni azon is, hogy melyik pályázatok lesznek azok, amire az önkormányzat pályázik,
mert a 14. sz. melléklet szerint, ha semmi nem változik a következő években, akkor nem lehet
több a kamat, illetve a tőke összege, amit törlesztenek, 44.408.000 Ft-nál. Tisztánlátásképen
mondja el, hogy az 20.241.000 Ft az idei előirányzat összege, ebből 16.161.000 Ft kamat.
Tehát 4.080.000 Ft a tőke.
Valóban tartalmazza 6 órában a művelődésszervező bérét, mivel volt róla testületi döntés.
Nem tartalmazza az útadót, illetve a tulajdonlapok beszerzésével kapcsolatos kiadásokat sem
tartalmazza ez a rendelettervezet, mivel kétséges, hogy hatályba marad a rendelet vagy nem.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Nem tartalmazza az autóbeszerzéseket sem.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Így van. Tényleg nem tartalmazza, sem az Alpolgármester részére, sem a tűzoltóság részére.
Elmondta a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
4/11

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. FEBRUÁR 9. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

ülésén, hogy túl sokkal nincs jobb helyzetben a bevételi oldalt tekintve az önkormányzat, mint
a tavalyi évben volt, talán a pénzbeli szociális ellátás, amire többet kapnak, viszont
mindenkinek többlet igénye merült fel. Érti ez alatt a Polgárőrséget, a tűzoltóságot, a
Központi ügyeletet. Talán a kistérségnél lett kevesebb, illetve az SBSE-nél. Az egyház
ugyanannyit kap, mint az előző évben. Az a baj, hogy nincsenek olyan fejlesztési bevételeik,
ami ezeket a hiteltörlesztéseket és kamatokat fedezné és ezért ez a működés rovására is mehet.
A Polgárőrség tavaly 600.000 Ft-ot kapott, márciusban megkaptak 300.000 Ft-ot, és
december végén számoltak el vele, és akkor kapták meg a második felét. Jól tudtak ezzel az
összeggel gazdálkodni és most kérnek 1,2 millió Ft-ot. Nem látja benne a logikát.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
A költségvetést tovább tárgyalásra javasolja a bizottság, és a laptopokra árajánlatkérést
javasolnak. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 9/2015.(II.09.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetését.
Határidő: 2015.02.12.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági tag
3. Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez érinti a piaci vásári helypénzt, a különféle intézményekben a bérleti díjat és a közterület
használati díjakat. Nincs javaslat, ezek hatályban maradnának.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel észrevétel, javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a díjtételeket ne
módosítsák, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 10/2015.(II.09.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi
díjtételeket ne módosítsa:
- a 67/2014.(III.13.) sz. határozatban megállapított piaci és vásári
helypénz díjszabását és a mérlegelési díjakat
- a 384/2014.(IX.25.) sz. határozatban megállapított Önkormányzat
tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját
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- a 11/2014.(III.13.) sz. rendelettel módosított közterületek használatáról
és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11) sz. rendeletben
megállapított közterület-használati díjakat
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
4. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
Ismerteti, hogy a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság ülésén az alábbi módosító javaslatok születtek:
- egészítsék ki a rendeletet azzal, hogy az aktív korúak ellátásában részesülők
lakókörnyezetének a rendezettségét vizsgálni szükséges
- lakhatási támogatás részből törölni kell a központi költségvetési törvényre való
hivatkozást. A rendelet kerüljön kiegészítésre egy 6 sz. melléklettel, amiben az 1 m2-re
jutó havi költség összege szerepel
- a hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíja résznél a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők helyett a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekekre terjedjen ki az ellátás
- további feltétel legyen, hogy más ösztöndíjban nem részesül a gyermek
- az ellátás mértéke ne 5 000 Ft hanem 3 000 Ft legyen havonta
- a támogatás elsősorban pénzbeli támogatás, amit utólag minden hónap 5. napjáig kell
fizetni
- a családsegítő javaslata alapján az ellátás természetben is megállapítható
- a minimum tanulmányi átlag 4,7 legyen
- a rendkívüli települési támogatás 18. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt
eseteiben a támogatás összege minimum 10 000 Ft/eset legyen
- a Szociális Kerekasztal tagjai résznél a következő rendelkezés kerüljön törlésre: a
képviselő-testület Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke
Bódi István bizottsági tag:
A hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíja résznél, az a javaslat, hogy más ösztöndíjban nem
részesül a gyermek, ez eleve kiesett, mert minden gyerek benne van az „Útravaló macikában”.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerinte nem olyan nagy ez az összeg, hogy ne kaphatná. Egyébként sem olyan sok gyerek
fog beleesni.
Bóta Barbara aljegyző:
Akkor csinálják úgy, hogy beleteszi a rendeletbe, mert bizottsági javaslat van róla, de Bódi
István képviselő és Vitéz Zsolt képviselő egyeztessenek.

6/11

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. FEBRUÁR 9. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Bóta Barbara aljegyző által ismertetett kiegészítésekkel
együtt elfogadják a rendeletet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 11/2015.(II.09.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet az alábbi módosításokkal:
- egészítsék ki a rendeletet azzal, hogy az aktív korúak ellátásában
részesülők lakókörnyezetének a rendezettségét vizsgálni szükséges
- lakhatási támogatás részből törölni kell a központi költségvetési
törvényre való hivatkozást. A rendelet kerüljön kiegészítésre egy 6 sz.
melléklettel, amiben az 1 m2-re jutó havi költség összege szerepel
- a hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíja résznél a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők helyett a hátrányos helyzetű
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre terjedjen ki az ellátás
- további feltétel legyen, hogy más ösztöndíjban nem részesül a gyermek
- az ellátás mértéke ne 5 000 Ft hanem 3 000 Ft legyen havonta
- a támogatás elsősorban pénzbeli támogatás, amit utólag minden hónap 5.
napjáig kell fizetni
- a családsegítő javaslata alapján az ellátás természetben is megállapítható
- a minimum tanulmányi átlag 4,7 legyen
- a rendkívüli települési támogatás 18. § (2) bekezdésének a) és b)
pontjában foglalt eseteiben a támogatás összege minimum 10 000 Ft/eset
legyen
- a Szociális Kerekasztal tagjai résznél a következő rendelkezés kerüljön
törlésre: a képviselő-testület Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási,
Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke

5. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mindenki átolvasta, javasolja elfogadásra.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
Alapító Okiratának módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 12/2015.(II.09.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
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6. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel észrevétel, javaslat nincs, kéri, hogy aki Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 13/2015.(II.09.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
7. Egyebek
1. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetése
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel megtárgyalták és maximálisan el tudta
fogadni, amit Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető észrevételezett.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
A jelenlegi számadat nem tartalmazza az eddig beszélt autóvásárlásnak az önrészét.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Nem tartalmazza, mert az úgy volt, hogy az önrészt az önkormányzat tervezi be. Polgármester
úrnak az volt az iránymutatása, amivel ő is egyetért, mivel a katasztrófavédelemnek van egy
olyan szokása, hogy a tűzoltóságtól elveszi a jó állapotban lévő gépjárműveket és ez egy
védelem lenne, pontosan ez ellen. Az önkormányzat tulajdonában lenne, a tűzoltóság lenne az
üzembetartó és így nem tudnák elvinni.
A munkabéreknél vissza lett csökkentve, az a bér, amit Szekeres Zsuzsanna közgazdasági
irodavezető észrevételezett.
Egyébként a tényadatok be lettek írva, annyi kiegészítést tenne, hogy a dologi kiadásoknál 11
millió Ft van, és 14 millió Ft van tervezve. Ha az első oldalon kivonják a pénzmaradványt,
akkor átkerül következő évre, amivel indulnak januárban, ami marad az pedig a gépkocsi
törlesztő részlete.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tartalékot képeztek arra, hogy a következő évet tudják mivel kezdeni. Egyébként, ha nem
maradna meg ez a tartalék és nem tudnák átvinni, nem lenne elegendő, amit az
önkormányzatoktól és államtól kapnak.
8/11

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. FEBRUÁR 9. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Czinege Zoltán bizottsági tag:
Így van. Nem tudnának december havi bért és járulékot fizetni, illetve ami év elején kis
dologi kiadás felmerül, azokat sem tudnák fedezni. Ezt folyamatosan görgetik maguk előtt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mikor szoktak állami támogatást?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Ez változó. Volt már, hogy csak februárban érkezett meg, aminek januárban kellett volna.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Az a lényeg, hogy az önrészt kellene még a jelenlegi eszközzel csatolni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mivel döntés nem volt róla, nem tervezte be. Akkor nem a 44 millió Ft-ot, hanem plusz még
az önerőt is le kell faragni. Mennyi lenne az önereje?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Januárban kért róla árajánlatot 2,1 millió Ft.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A tűzoltóság költségvetése tartalmazza a 2015-ös lízing díját?
Czinege Zoltán képviselő:
Igen.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja továbbgondolásra a tűzoltóság költségvetését azzal a kiegészítéssel, hogy a
költségvetésbe kerüljön beépítésre a megvásárolandó Dacia Duster gépjármű önerejére
2 000 000 Ft. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 14/2015.(II.09.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek az
Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetését azzal, hogy a
költségvetésbe kerüljön beépítésre a megvásárolandó Dacia Duster gépjármű
önerejére 2 000 000 Ft.
Határidő: 2015.03.15.
Felelős: Czinege Zoltán képviselő
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
- Laptop vásárlásról döntés
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja levenni napirendről, mert az előbb már volt róla szó, hogy további árajánlatot
kérnek. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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A bizottság 3 igen szavazattal levette napirendről a laptop vásárlásról szóló döntést.
2. Polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellé csatolt előterjesztést.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki jóváhagyásra javasolja a Polgármester 2015. évi szabadságolási tervét,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 15/2015.(II.09.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Polgármester 2015. évi szabadságolási tervét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ügyrendi Bizottság
3. A térfigyelő kamerarendszer támogatásával kapcsolatos per megindításának
jóváhagyása
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Átolvasta, részére bonyolultabbak bizonyos pontok.
Bóta Barbara aljegyző:
A probléma abban rejlik, hogy az első számú kifizetési kérelmet az állításuk szerint december
3-ig be kellett volna nyújtani és az önkormányzat december 30-án nyújtotta be. A probléma
abban gyökerezik, hogy 2 rendelet van arra, hogy mikor kell a kifizetési kérelmet benyújtani.
Ez egy LEADER támogatás volt, van rá LEADER rendelet. A LEADER rendelet előírásainak
100%-osan megfeleltek, a szerint határidőben adták be. A másik rendelet az általános MVH-s
rendelet, ők azt mondják, hogy ez az intézkedés a térfigyelő rendszer, erre nem a LEADER
rendeletet kellett volna alkalmazni, hanem az általános MVH-s rendeletet. Az általános MVHs rendelet bonyolult szabályozása szerint az a határidő december 3-án járt le. Az alapvető
gond ott van, hogy itt nagyon súlyos hibákat vétett az MVH mikor az önkormányzatot erről
nem tájékoztatta. Az első és legfontosabb hibát akkor követte el, amikor kiadta a támogató
határozatot, ebbe beleírta, hogy az utolsó kifizetési kérelmet 2015. január 31-ig be kell
nyújtani, viszont azt nem írta bele a támogatói nyilatkozatba, hogy 2013. december 3-ig be
kell nyújtani az 1. sz. kifizetési kérelmet, illetve abban sem volt világos, hogy az
önkormányzatra a LEADER vagy az MVH rendelet vonatkozik. Többször beszélt velük
telefonon, ő folyamatosan a LEADER rendeletről beszélt nekik és mondta, hogy úgy
gondolja, hogy ebbe beleférnek és akkor sem tájékoztatták róla, hogy a másik rendeletbe kell
gondolkodniuk.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Úgy gondolja, hogy elég esélyes és jól összeszedett anyag.
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Bóta Barbara aljegyző:
Ő is így gondolja. Ez közigazgatási bíróság elé fog kerülni. Neki nem volt még velük
tapasztalata, de a Kormányhivatal azt szokta mondani, hogy ezek a bíróságok erősen
ügyfélbarátok. Ez esetben az önkormányzat az ügyfél, az MVH a hatóság. Volt már olyan
határozata, amire a Kormányhivatal azt mondta, hogy változtasson rajta, mert ha ez a bíróság
elé kerülne, ott nem állná meg a helyét, mert nem tartalmazott teljes körű tájékoztatást. Pont
ez a teljes körű tájékoztatás hiányzik alapvetően az MVH határozatából.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek, a térfigyelő kamerarendszer
támogatásával kapcsolatos per megindítását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 16/2015.(II.09.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság utólagosan jóváhagyásra javasolja a Képviselőtestületnek, a térfigyelő kamerarendszer támogatásával kapcsolatos per
megindítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kormányhivataltól az útadóval kapcsolatban még nem jött
végleges állásfoglalás.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:55 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Gál-Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Czinege Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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