EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. AUGUSZTUS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

7/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015.
augusztus 24. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:

1./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
33/2015.(VIII.24.) sz. határozat
2./ Az Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
34/2015.(VIII.24.) sz. határozat
3./ Egyebek
1./ A hatályban lévő települési adó bevezetésének halasztása
35/2015.(VIII.24.) sz. határozat
2./ Javaslat a köztemetés összegének kibővítésére
36/2015.(VIII.24.) sz. határozat
3./ Döntés a meg nem váltott sírhelyek értékesítéséről
37/2015.(VIII.24.) sz. határozat

Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel mind a 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.
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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./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel a napirend előadója nincs jelen az ülésen, megkérdezi Szekeres Zsuzsanna
közgazdasági irodavezetőt kíván-e a napirendhez hozzáfűzni valamit.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem kívánja kiegészíteni, az előterjesztés több oldalon át leírja, hogy miről szól a
rendeletmódosítás.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a költségvetési rendelet módosítását
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 33/2015.(VIII.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2015.
évi költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: 2015.08.27.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
2./ Az Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Itt szintén Polgármester úr lenne az előadó. A rendeletet mindenki tanulmányozta. Mivel
kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 34/2015.(VIII.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2015.08.27.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
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3./ Egyebek
1./ A hatályban lévő települési adó bevezetésének halasztása
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Erről képviselő társuk címzett Jegyző Asszonynak egy levelet. Kérdezi, hogy ez ügyben van-e
hozzáfűzni való, vagy vélemény? Ugyanis hivatkozik a törvényre, és egyebekre, hogy miért
nem lenne szabad ezt a rendelet meghozni, és hogy mennyire nem lenne ebből bevétele az
önkormányzatnak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A beadvány apropójából két rendelet tervezet került kiküldésre. Az álláspont továbbra is
ugyanaz, mint a korábbi előterjesztések kapcsán. Tehát a földtulajdonos lenne az adó alanya.
Ugyanazt tudja mondani, mint az elmúlt időszakban. A kormányhivatal első körben
meghozott önkormányzati döntéseket visszadobta azoknak az önkormányzatnak, akik ezt már
bevezették. A helyzet ugyanaz, Balmazújváros vitte tovább a bírósági szakaszba, de onnan
még egyelőre álláspont nincs, hogy ebben a kérdésben mi lesz az igazság. Soltész Gábor
képviselő javaslatára készült egy rendelet tervezet, ami teljes mértékben törli a települési adót.
Amikor Polgármester úrral egyeztettek a napirend kérdésében, akkor abban maradtak, és
szerinte ez lenne az elfogadhatóbb, hogy halasszák a hatályát 2016. január 1-re. Ígérte, hogy
Balmazújváros polgármesterével felveszi ez ügyben a kapcsolatot, de ez eddig még nem
történt meg, talán a következő ülésre. Balmazújváros polgármestere a korábbi egyeztetésen
azt mondta, hogy biztosan lesz az idén eredmény. Azért javasolták azt, hogy 2016. január 1től legyen hatályos, hogy ne „tornáztassák” azzal a gazdákat, hogy adják be a bevallást, ne
„tornázzanak” itt a kollégák a papírmunkán, ha még sem vezetheti be az önkormányzat.
Mind két rendelet tervezetről szavazni kellene. Ő az utóbbit javasolja elfogadni, de az is egy
alternatíva, ha hatályon kívül helyezik, de szerinte, ha már meghozta a testület, érdemes várni,
hogy életképes marad-e. A halasztással időt tudnak nyerni. Azt, hogy nem kell beadni a
bevallásokat még meg tudják hirdetni a szeptemberi és az októberi Hírmondóban is, és év
végéig hátha történik valami.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja, hogy hosszabbítsák meg.
Bódi István bizottsági tag:
Ő is a hosszabbítással ért egyet.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a határidő meghosszabbításával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 35/2015.(VIII.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
települési adóról szóló 11/2015.(III.26.) sz. önkormányzati rendelet
módosítását.
Határidő: 2015.08.27.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
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Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a hatályon kívül helyezéssel ért egyet, kézfelemeléssel jelezz.
Az Ügyrendi Bizottság 3 tartózkodással szavazott a települési adóról szóló 11/2015.(III.26.)
sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Megérkezett az ülésre Dr. Miluczky Attila polgármester.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy köztemetés intézményéről is beszéljenek. Amikor a rokonok nem tudják
eltemettetni az elhunytat, akkor kérik a köztemetést. A köztemetés közel 160 000 Ft körüli
összegbe kerül. Ez jól is működik, rendben is van, de van egy visszatérő probléma. Amikor
kérik a köztemetést, kiderül, hogy a halott bent van Debrecenben, és nincs pénzük a
hazaszállítására. Ilyenkor kéri, a hozzátartozókat, hogy a hazaszállítás összegét valahogy
teremtsék elő, mert ezt az önkormányzat nem fizeti. De most a héten volt egy elhunyt, és a
hozzátartozóinak nem lesz pénze, hogy hazahozatassák. A testületi ülésen jó lenne, ha a
köztemetési összeget kibővítenék azzal, hogy és adott esetben, ha szükséges ehhez
kapcsolódjon a hazaszállíttatás költsége is. Ha ezt nem teszik meg, akkor eltemetik
Debrecenben és kiszámlázzák Egyek Nagyközség Önkormányzatának, és feltételezhetik,
hogy az több lesz, mintha hazahozatják, és itt temetik el Egyeken.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Városon ritkábban temetnek, tehát sok lesz a hűtési költség. Városon nem temetnek minden
héten, lehet, hogy csak két vagy három hét múlva temetik el. Ezt majd a testületi ülésig
megnézik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy erről szavazzanak is, ha felveszik napirendre.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szintén a temetőhöz kapcsolódik a temető rendelet. A beszámoló kapcsán mondta, hogy
leálltak a meg nem váltott sírhelyek értékesítésével. Hozni kellene egy döntést, hogy
megkezdhetik az értékesítést. Viszont ki kellene jelölni egy helyet a közös sír elhelyezésére.
A középső tábla végében van egy kisebb hely, ami már nem annyira használatot. Az
üzemeltető oda javasolja egy kis emlékhely kialakítását. Holnap még bizottsági ülés előtt
kimegy, és megnézi a javasolt helyet. Ezt is meg kellene szavazni, hogy aki erre vár az, az
intézkedést meg tudja kezdeni.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy napirendre vegyék a köztemetés összegének kibővítésére
vonatkozó javaslatot, és a meg nem váltott sírhelyek értékesítésére vonatkozó döntést,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal napirendre vette a köztemetés összegének kibővítésére
vonatkozó javaslatot, és a meg nem váltott sírhelyek értékesítésére vonatkozó döntést.
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2./ Javaslat a köztemetés összegének bővítésére
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a köztemetési összeget bővítsék ki azzal, hogy adott
esetben, ha szükséges kapcsolódjon hozzá az elhunyt haza szállíttatásának költsége is.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 36/2015.(VIII.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a köztemetési
összeget bővítsék ki azzal, hogy adott esetben, ha szükséges kapcsolódjon
hozzá az elhunyt haza szállíttatásának költsége is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Döntés a meg nem váltott sírhelyek értékesítéséről
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a meg nem váltott sírhelyeket értékesítsék, és a közös sír
elhelyezésére jelöljenek ki egy helyet a temetőben, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 37/2015.(VIII.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a meg nem
váltott sírhelyeket értékesítsék, és a közös sír elhelyezésére jelöljenek ki egy
helyet a temetőben.
Határidő: folyamatos
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 14:40 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Gál-Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Czinege Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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