EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. OKTÓBER 26. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

9/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. október
26. napján 14:30 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:

1./ Tájékoztató az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében
foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi
kapcsolatáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
39/2015.(X.26.) sz. határozat
2./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása
40/2015.(X.26.) sz. határozat
3./ A települési adóról szóló 11/2015.(III.26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
41/2015.(X.26.) sz. határozat
4./ A települési adóról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
42/2015.(X.26.) sz. határozat
5./ Egyebek
1./ Erdőkertes Község Polgármesterének kezdeményezésével kapcsolatos döntés
43/2015.(X.26.) sz. határozat
2./ A tűzoltóság november havi finanszírozásával kapcsolatos kérelem
44/2015.(X.26.) sz. határozat
3./ Döntés az Önkormányzat és az Egyekiek Jövőjéért Egyesület közötti együttműködési
megállapodás megkötéséről
45/2015.(X.26.) 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.
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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:
Megkérdezi, van-e valakinek plusz napirendre javaslata?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Kéri, hogy a tűzoltóság november finanszírozásával kapcsolatos kérelmet is tárgyalja meg a
bizottság. Míg a rendkívüli támogatás meg nem érkezik, ez minden hónap elején porondon
lesz.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a módosított napirendet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a módosított 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./ Tájékoztató az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében
foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi
kapcsolatáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
A napirend előadója Polgármester úr lenne, de ő nincs jelen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Polgármester úr a mai ülésen nem tud részt venni, de a Pénzügyi Bizottság ülésén már jelen
lesz.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
A leírtakat tartalmasnak véli, ezt jelenleg el tudja fogadni, és elfogadásra javasolja. Kéri, hogy
aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 39/2015.(X.26.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében foglalt
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célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi
kapcsolatáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A pályázati kiírásra 2 db. pályázat érkezett. Márta László és Lénárt Sándor nyújtott be
pályázatot. Amit a pályázathoz csatolni kellett azt becsatolták. A Képviselő-testületre
meghívták mindkét pályázót, és szóbeli meghallgatás után dönt a Képviselő-testület, hogy
választ, vagy nem választ, mert ahhoz is joga van, hogy eredménytelennek nyilvánítsa a
pályázatot. De ha mégis dönt, akkor nyilván a két fő közül választhat.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kevesli a két pályázatot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az idő nem hajtja a Képviselő-testületet, mert Murvai Ferencné ügyvezető június 30-ig itt
van. Egyelőre az Ügyrendi Bizottságnak annyit kell megállapítani, hogy a két pályázati anyag
a kiírásnak megfelel, és elbírálásra tovább bocsátja a Képviselő-testület elé.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Lénárt Sándor és Márta László pályázata a kiírásnak
megfelel, és elbírálásra tovább bocsátja a Képviselő-testület felé, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 40/2015.(X.26.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy Lénárt Sándor és Márta László
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői állásra benyújtott pályázata a
pályázati kiírásnak megfelel. A pályázatokat elbírálásra tovább bocsátja a
Képviselő-testület elé.
Határidő: 2015.10.29.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
3./ A települési adóról szóló 11/2015.(III.26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez egyértelmű, az előzőt hatályon kívül helyezni, és újra elfogadni 2016. január 1-el. A
rendeletbe már azokat a határidőket írta, mint ami az eredeti rendeletben is volt, hogy május
31-ig kell bevallani, és utána fizetni. Először a hatályon kívül helyezésről kellene dönteni.
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Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a települési adóról szóló rendelet hatályon kívül helyezetésével egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 41/2015.(X.26.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
települési adóról szóló 11/2015.(III.26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezését.
Határidő: 2015.10.25.
Felelős: Gál-Szalai Erika képviselő
4./ A települési adóról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel a települési adóról szóló rendelettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy
aki a rendeletet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 42/2015.(X.26.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
települési adóról szóló rendeletet.
Határidő: 2015.10.25.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
5./ Egyebek
1./ Erdőkertes Község Polgármesterének kezdeményezésével kapcsolatos döntés
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Erdőkertes Polgármesterének kezdeményezése arról szól, hogy náluk sem sikerült a várossá
nyilvánítás, és összefogással pontosítsák ennek a kritériumait. Hogy látják, érdemes ezzel
foglalkozni?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte egy támogatást megér.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja Erdőkertes Község Polgármesterének kezdeményezését,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Ügyrendi Bizottság 43/2015.(X.26.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy
1. Egyek
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése j. pontjában
biztosított felhatalmazás alapján a Miniszterelnökséget vezető
Minisztertől, mint a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől kérjen
tájékoztatást
a
városi
cím
odaítélésénél
alkalmazott
követelményrendszer időközi – a beadást követő, de elbírálást
megelőző - szigorítása miatt, tekintettel arra, hogy kérelmezőként az
önkormányzatot a jogszabály módosítás lényegesen hátrányosan
érintette.
2. A Képviselő-testület hatalmazza fel Dr. Pásztor László polgármestert,
hogy a fenti tárgyú tájékoztatáskérést írásban is megfogalmazza,
valamint e tárgyban személyes találkozót kezdeményezzen a
Miniszterelnökséget vezető Miniszter Úrral.
3. A Képviselő-testület csatlakozzon a 2015. évben
sikertelenül pályázó települések Képviselő-testületeinek
tájékoztatáskérésre irányuló összefogásához, járuljon
hogy Dr. Pásztor László a csatlakozott önkormányzati
képviselje.

városi címre
a fenti tárgyú
hozzá ahhoz,
közösséget is

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
2./ A tűzoltóság november havi finanszírozásával kapcsolatos kérelem
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok szemléltette az október havi, a november havi várható
kiadásokat, és a hiányzó összeget.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
A hiányzó összeget kölcsön formájában kérnék, ahogy az előző hónapban is történt. Ez egy
áthidaló kölcsön, hogy a működés folyamatosan menjen. Az októberi kimutatásban már
látszik, hogy 156 466 Ft túlfizetést az önkormányzat felé rendeztek is.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Most megint kellene 1 140 410 Ft?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Igen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Biztosan látták az anyagban a kölcsönszerződés jóváhagyását. Ezt a kormányhivatal írta elő.
Ne csak azt mondja ki a Képviselő-testület, hogy oda adja, hanem a feltételeket is a testület
szabja meg. Azáltal, hogy a szerződést jóváhagyják, már a Képviselő-testület szabja meg a
feltételeket. De akkor azt módosítani is kellene az összeggel?
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Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Igen, de már jelezte, hogy decemberben is ugyanilyen jellegű problémájuk lesz.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Erről Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel már egyeztetett?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Október elején elmondta, hogy ez a 3 hónap ilyen lesz. A december hónap attól fog függeni,
hogy a REKI mikor érkezik meg.
Bóta Barbara aljegyző:
Október végén csak annyi fedezetet láttak, ami át is lett adva. Szerinte Szekeres Zsuzsanna
közgazdasági irodavezetőnek még keresni kell a fedezetet a költségvetésben.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mivel Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető nem tud részt venni az ülésen, most
dönthet úgy a bizottság, hogy elviekben támogatja, a pénzügyi fedezetről pedig majd dönt a
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság. Most úgy sem tudnak mit
mondani.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elviekben támogatja a tűzoltóság november havi finanszírozásával kapcsolatos
kérelmet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 44/2015.(X.26.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy elviekben
támogassa az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság november havi
finanszírozásával kapcsolatos kérelmet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Lenne még egy plusz napirend. Nagy Sándor a volt kisebbségi elnök volt nála, hogy
alapítottak egy egyesületet, az Egyek Jövőjéért vagy Fejlődéséért Egyesületet. Kérte, hogy
hozzon be egy alapszabályt, és majd az SZMSZ-be is felvennék. Van egy pályázat, és ahhoz
kérne egy együttműködési megállapodást az önkormányzattól.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy napirendre vegyék az Önkormányzat és az Egyek
Jövőjéért Egyesület közötti Együttműködési Megállapodást, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal napirendre vette az Önkormányzat és az Egyek Jövőjéért
Egyesület közötti Együttműködési Megállapodást.
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3./ Döntés az Önkormányzat és az Egyekiek Jövőjéért Egyesület közötti együttműködési
megállapodás megkötéséről
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat kössön együttműködési megállapodást
az Egyekiek Jövőjéért Egyesülettel, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 45/2015.(X.26.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
Önkormányzat kössön együttműködési megállapodást az Egyekiek Jövőjéért
Egyesülettel.
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 15:00 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Gál-Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Czinege Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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