EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

11/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. december
14. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:

1./ Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
51/2015.(XII.14.) sz. határozat
2./ 2016. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
A 2./ napirend a közmeghallgatás anyaga is
52/2015.(XII.14.) sz. határozat
3./ 2016. évi munkaterv jóváhagyása
53/2015.(XII.14.) sz. határozat
4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
54/2015.(XII.14.) sz. határozat
5./ Egyebek
1./ Gyepmesteri telep működési szabályzatának jóváhagyása
55/2015.(XII.14.) 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. Czinege
Zoltán bizottsági tag munkahelyi elfoglaltság miatt nincs jelen az ülésen.
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.
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A bizottság 2 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 2 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./ Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A rendelet elfogadását törvény írja elő. Ebben nincs semmi változás, ugyanaz, mint tavaly
volt. Azért kell elfogadni, hogy a gazdálkodás menete folyamatos legyen, amíg nincs
elfogadva a költségvetés, kell egy rendelet, ami alapján gazdálkodnak.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 51/2015.(XII.14.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
2./ 2016. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
A 2./ napirend a közmeghallgatás anyaga is
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tudni kell, hogy jönnek ki a TOP-os pályázatok. Ezek a 2020-as európai uniós ciklusig
bezárólag jönnek ki, 2017 év végéig mind kijön és az összes forrást szerződéssel kötik le.
Tehát az uniós ciklus hiába 2020-ig tart, 2016-2017-ben az összes forrás el fog dőlni. Tehát ez
a 2 év, amit meg kell fogniuk, és ebbe az irányba kell gondolkodniuk. A cél az adósságok
lenullázása legyen, ami bejön plusz pénz, azt nyomják bele az adósságokba. Ugyanakkor azt
is mondja, hogy a pályázati elgondolásokra most van lehetőség 2016-2017-ben, utána nincs.
Ennek tudatában korrigálni fog a saját verzióján. A takarékos gazdálkodás érvényesüljön,
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viszont ha sikerülne a Dorogmai út perét megnyerni, ha a vízműtől megkapnák a pénzüket, és
ha az összes adósságukat ki tudnák fizetni, akkor is el kell gondolkodni, hogy a pénznek ez-e
a legjobb felhasználása vagy az, hogy a Területi Operatív Program forrásaiból az
önkormányzat is részesüljön.
Amit még mindenképpen szeretne és jelenleg nincs benne, hogy az étterembe hangtechnikát
kell tenni. Az Idősek Karácsonya rendezvénynél ezt minden évben elmondják, hogy oda
hangtechnikát kell tenni. Eddig úgy volt, hogy ha majd a belső építészeti átalakítását meg
tudják valósítani, akkor majd azzal együtt megvalósítják a hangtechnikát is. Azt gondolja,
hogy legyen meg a hangtechnika, és ha majd meglesz az építészeti átalakítás, akkor majd
beépítik ezt is a falba.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Az étterembe egy állandó hangtechnika kellene és célszerű lenne gondolkodni a szabadtéri
rendezvények hangtechnikájában is, hogy ne kelljen sehonnan bérelni. A belső és a külső
hangtechnika, egy 2 millió Ft-os tétel.
Bódi István bizottsági tag:
Kevés összeget mondott. A külső hangtechnika 2 millió Ft. A belső hangtechnikánál hiába
veszik meg az olcsót, ha 1-2 évente cserélni kell.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
A pályázatokat figyelik.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerinte úgy lenne jó, ha komplexen az étterem belső átépítését megvalósítanák.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy lenne komplex, de ne várjanak, szerinte 1 millió Ft körül be kellene tervezni a
hangtechnikára.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem írja elő sem jogszabály, sem törvény, sem kormányrendelet, hogy kötelező koncepciót
készíteni, ezért is más a napirend címe. Szerinte ez után hívhatják így is, hogy 2016. évi
költségvetés készítését megalapozó döntések. Egy, ami aggasztja a 60 fejlesztési cél. Lehet,
hogy csúcsot fognak dönteni, nem a megyében, hanem országos szinten is. Most 61.-nek
odaírta a hangtechnikát az étterem épületébe. Azért azt mindenki tudja, hogy ennyi fejlesztést
nem tudnak megvalósítani, még akkor sem, ha önerőt 100%-ban tudnak egy BM önerőből
támogatni.
Mindenféleképpen figyelembe kell venni a stabilitási törvény rendelkezéseit, adott tárgy
évben, - most 2016-ról beszél - az adott évi kötelezettség nem lehet magasabb, mint a saját
bevételek 50%-a. Ez 40 millió Ft, nem tudnak ennyi hitelt felvenni. Kérni fogja a Pénzügyi
Bizottságot, mert szerinte ebből csökkenteni kell. Nem csak azért, mert márciusban adatot
kell szolgáltatni, hogy ezt mind hitelből akarják, hanem ezt mind jogszabállyal alá kell
támasztani, hogy miért kell Egyeken az a fejlesztés. Komolytalanná válik a költségvetés, hogy
lesz 2,5 milliárdos költségvetés, azért mert 1 milliárd belőle a fejlesztés.
Bódi István bizottsági tag:
Arra kellene összpontosítani, amihez ember kell, hogy embereket lehessen foglalkoztatni.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Valami sorrendet kellene kitalálni. Ami földtől elrugaszkodott azt felejteni kellene, de aminek
van realitása vagy várható rá pályázat, azokat kellene meghagyni. Tavaly mennyi fejlesztési
célt raktak bele?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tavaly 27-re emlékszik.
Bódi István bizottsági tag:
Javasolja, hogy fontossági sorrendet állítsanak fel.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a hangtechnikával kiegészítve, illetve javasolja,
hogy prioritás legyen felállítva. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 52/2015.(XII.14.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezési irányelveit, a költségvetési
tervezés fő irányait az előterjesztett tervezési szempontok alapján.
Javasolja a bizottság, hogy az előterjesztésben szereplő fejlesztések
rangsorolásra kerüljenek és kerüljön bele, hogy az étterem épületébe
hangtechnikára tervezzenek 1 millió Ft összeget.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
2./ 2016. évi munkaterv jóváhagyása
Bóta Barbara aljegyző:
2016. decemberben szerepel a Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről című
napirend. Most sem túl szerencsés, hogy decemberben tárgyalják, egyrészt még a decemberi
adatok nincsenek benne, másrészt a decemberi hónap nagyon zűrös. Célszerűbb lenne a
munkaügyi beszámolót átrakni 2016.decemberről, 2017. januárra és akkor onnantól kezdve
mindig januárban tárgyalnák ezt a napirendet.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az ő javaslata, hogy ne a novemberi ülésen legyen a következő évi költségvetés készítését
megalapozó döntés, hanem a decemberi ülésen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Viszont akkor a közmeghallgatás is átmegy decemberre, a költségvetést megalapozó
döntésekkel együtt.
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Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a 2016.évi munkatervet a módosítással együtt, hogy a Beszámoló
Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről című napirend 2017 januárra kerüljön át, illetve a
költségvetés készítését megalapozó döntések a decemberi ülésen kerüljön tárgyalásra,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 53/2015.(XII.14.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a 2016. évi munkatervet az alábbi
módosításokkal:
-

A Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről c. napirend
december helyett minden évben január hónapban kerüljön tárgyalásra.
A következő évi költségvetés készítését megalapozó döntések c.
napirend és a közmeghallgatás november helyett minden évben
december hónapban kerüljön tárgyalásra.

Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
3./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A jogszabályváltozásra való felhívást megkapták. Elnézést kér, de a rendelettervezettel még
nem tudott elkészülni. Időközben még a szolgáltatóval is egyeztetnie kell, de úgy gondolja,
hogy a testületi ülésre meg lesz a rendelet tervezet. Ezt tájékoztatásképpen mondta el. Ha nem
lesz valami változás, akkor viszi testületi ülésre a rendeletet. Hátha már a holnapi Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén is meglenne.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosításával kapcsolatos tájékoztatást
tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 54/2015.(XII.14.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosításával kapcsolatos
tájékoztatást.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
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4./ Egyebek
1./ Gyepmesteri telep működési szabályzatának jóváhagyása
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Soltész Gábor képviselő jelezte, hogy nincs még meg a végleges működési szabályzat.
Nyilván ennek több oka volt, hogy ez ma sorra került. Az ő munkaköri leírásának bővítésével
és maga a telepvezető, és a részlegvezető megfogalmazódásában került ez így jóváhagyásra.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ki a telepvezető, és a részlegvezető?
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Ő a telepvezető, Jónás Róbert pedig a részlegvezető. Szerinte kell erről még beszélni,
pontosítani. Továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Gondolja, hogy az állatorvos feladata összhangban van a megbízási szerződéssel?
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Állítólag összhangban kell lennie. Ő már régebben kért egy munkacsoportot, hogy üljenek le
és vesézzék ki.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Meg lehet ezt még tartani. Szerinte legyen az, hogy továbbtárgyalásra javasolják.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ennek a melléklete lesz az, amiben az árak ki vannak dolgozva?
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Igen.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kéri, hogy csatolják hozzá, mert nincs mellette.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Pontosítani kellene, hogy miért kell fizetni. Ő még ezt is átdolgozná, átbeszélné.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte ez az idén nem fog beleférni. Januárban rá kell szánni egy délutánt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A megalapozó döntéseknél gondol-e még valamit a jövő évre a gyepmesteri teleppel
kapcsolatban?
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
A szegedi fő állatorvos úr is megmondta, hogy körbekerítésnek lennie kellene. Nekik
kerítésben kell gondolkodni. Ő azért nem akar bele pluszt, mert szerinte ezt
közmunkaprogramban folyamatosan megoldható lesz. Elmondja, hogy weblapkészítésre és az
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informatikai eszközre tudnának pályázni a gyepmesteri teleppel. 6.000 Ft-os önrésze van,
hátha nyernének.
A gyepmesteri telep működési szabályzatát januárra továbbtárgyalásra javasolja, egy
munkacsoportot létrehozva. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 55/2015.(XII.14.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek egy
munkacsoportot létrehozva a gyepmesteri telep működési szabályzatát.
Határidő: 2016.01.28.
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 14:40 órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________
Gál-Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

7/7

