EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

4/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. április
27. napján 14:30 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2014. évi
gazdálkodásáról
24/2015.(IV.27.) sz. határozat
2./ Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi
szabályozásáról szóló rendelet elfogadása
25/2015.(IV.27.) sz. határozat
3./ Az Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosítása
26/2015.(IV.27.) 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 3 fő bizottsági tag jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István 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 napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja
meg a bizottság.
-

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosítása

Kéri, hogy aki elfogadja a napirendet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
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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./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2014. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szinte minden intézmény 100% körül teljesített mind a kiadás mind a bevétel oldalán. Kivéve
a fejlesztéseket, de azt tudják, hogy mindig torzítja a számokat, a teljesítés százalékát is, mert
vannak mindig olyan fejlesztési kiadások betervezve, amiről tudják, hogy nem fog
megvalósulni, de emlékeznek rá, hogy koncepció szintjén nagyon hosszú lista van. Ez 2014re is jellemző volt. Nagy segítség volt az önkormányzatnak, hogy február 28-ig konszolidálták
az önkormányzatot, 51 millió Ft hiteltől plusz annak a kamataitól szabadult meg akkor az
önkormányzat. Sajnos az óta már vannak felvett hitelek. Az előterjesztés legvégén írta le,
hogy mennyi az, amire kötelezettséget vállaltak hitelfelvétel tekintetében. Szerinte most már
óvatosan kell bánni a hitelekkel, mert eljön megint az a határ, amikor lehet, hogy a működés
rovására megy, hogy a hiteleket törleszteni kell, illetve kamatokat kell fizetni. Ráadásul
mostanában 10 évre vállal be hiteleket az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy 10 éven át a
tőke, illetve a kamatfizetési kötelezettség is fenn áll.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Egyek Nagyközség Önkormányzata és
intézményeinek 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 24/2015.(IV.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek
Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2014. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót.
Határidő: 2015.04.30.
Felelős: Gál-Szalai Erika képviselő
2./ Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi
szabályozásáról szóló rendelet elfogadása
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Tudják, hogy lesznek, akik meg fogják szegni mindezt és nem fogják betartani. Május 15-ig
van határidő és utána szeptember 15-től. Észrevétele nincs hozzá, el tudja fogadni.
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Czinege Zoltán bizottsági tag:
Május 15-ig a napok nincsenek kikötve.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A katasztrófavédelemtől küldtek egy mintát, szerintük ez a módszer bevált. Czinege Zoltán
tűzoltóparancsnoknak mondta, hogy az időpontokat nézze meg. Azóta még nem tudtak
egyezetni, testületi ülésig az időpontokat véglegesítik.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Időpontokkal kapcsolatban lenne javaslata.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Március 1-től május 15-ig, illetve szeptember 15-től november 30-ig terjedő időszakban,
hétköznap 8-12, 14-18 óráig, szombaton 8-12 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés
szigorúan tilos.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Úgy határozná meg, hogy szeptember 15-től május 15-ig. Szombatot kivenné a tiltásból, mert
valaki csak akkor ér rá ilyen programokra. Órákat nem szabna meg. Tegyék betarthatóvá.
Vasárnap és ünnepnap kivételével mindet megengedné a szeptember 15 és május 15 közötti
időszakban.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Czinege Zoltán bizottsági tag javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 25/2015.(IV.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az avar és
kerti hulladék égetéséről, valamint a levegőtisztaság-védelem helyi
szabályozásáról szóló rendeletet az alábbi módosítással:
3.§ (3) Égetni kizárólag fertőzött avar és kerti hulladékot lehet szeptember 15től május 15-ig terjedő időszakban. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés
szigorúan tilos.
Határidő: 2015.04.30.
Felelős: Gál-Szalai Erika képviselő
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az eredeti javaslatot fogadja el, amelyben a téli időszak nem szerepel, vagyis
március 1-től május 15-ig, illetve szeptember 15-től november 30-ig terjedő időszak szerepel,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 tartózkodással nem szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
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3./ Az Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosítása
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Igazából csak pár szó lett módosítva ebben a rendeletben. Kérdezi Szekeres Zsuzsanna
közgazdasági irodavezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azok a kifejezések azért lettek módosítva, hogy a jogszabályoknak megfeleljen. A 2. sz.
melléklet ugyan kiküldésre került, de pontosításra szorul az utcanevek illetve dátum
tekintetében. Ez a módosítás nem befolyásolja a tartalmat.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 26/2015.(IV.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosítását.
Határidő: 2015.04.30.
Felelős: Gál-Szalai Erika képviselő

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:55 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Gál-Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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