EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
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3/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. február 8.
napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság
7/2016.(II.08) sz. határozat
2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
8/2016.(II.08) sz. határozat

Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 5 fő bizottsági tag jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Soltész Gábor bizottsági tagot a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Mivel az első napirend előadója még nincs jelen az ülésen, elsőként az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről szóló beszámolót tárgyalja meg a bizottság.
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Napirendek tárgyalása:
1./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Elkészítette a beszámolót. Elmondja, hogy Tóthné Csepregi Julianna nagyon sokat segített
neki a friss adatokat aktualizálni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 7/2016.(II.08.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gál-Szalai Erika bizottsági tag:
Elmondja, hogy ezt a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság továbbtárgyalásra javasolta.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
98 millió Ft a költségvetési hiány és még nincs is benne minden, mert a tűzoltósággal
kapcsolatban, ha felkészülnek arra, hogy Tiszacsege és Újszentmargita nem fizet, akkor az
még plusz 15 millió Ft. Tehát akkor 113 millió Ft-ra nincs fedezetük. Ilyen költségvetést még
nem látott. Tanácstalan, mert egyébként felesleges dolgokat nem lát benne. Esetleg 10-20
millió Ft-ot kapásból le tudnának venni, de még akkor is 80-90 millió Ft hiány marad. Ez
katasztrófa. Addig kell lemenni, hogy a zárolások után kb. 30 millió Ft a hiány, akkor azzal
neki lehet menni az évnek.
Antal Attila Norbertné bizottsági tag:
Látta a hírekben, hogy a kéményseprés hogyan változik, hogy ez kinek a feladata lesz,
katasztrófavédelem vagy önkormányzat. Kérdezi, hogy mi lenne, ha a kéményseprést az
önkormányzat Egyeken átvállalná? Képezne ki embereket és a bevétel az önkormányzaté
lenne.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte ezt azért szokták kiadni, mert nincs belőle haszon.
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Soltész Gábor bizottsági tag:
Azért került a katasztrófavédelem kezébe, mert az önkormányzati tulajdonú kéményseprő
vállalatok a rezsicsökkentés miatt tönkrementek. Ebből ne az önkormányzatnak legyen
hiánya, a kéményseprő bérét és járulékát ki kell fizetni minden hónapban. Ha a lakosság fele
nem fizet, akkor az önkormányzatnak kell hozzá tenni pénzt. Például a szemétből is
huszonmilliós kintlévőség van csak Egyeken és az önkormányzat kínlódik vele, hogy
behajtsa.
Van ötlet arra a 60 millió Ft-ra, amit le kell faragni?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a költségvetésnél gondoljanak arra is, hogy ha Újszentmargita és Tiszacsege
nem fizet a tűzoltóságnak, akkor emeljék a költségvetésbe. Tehát legyen benne egy tartalék,
amit ebben az esetben oda tudnak adni, egy kölcsönszerződés formájában – Szekeres
Zsuzsanna közgazdasági irodavezető megfogalmazza a pontos konstrukciót, ahogy tavaly –
ezt az évet hadd kapják meg arra, hogy megújuljanak.
Kérdezi Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt, hogy volt már ilyen költségvetés,
hogy ennyi hiánnyal indultak neki?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Hogyan alakult ki ez a borzasztó nagy hiány?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem akar senkit megbántani, de ez az álmodozások eredménye. Van benne 10 millió Ft-os
tartalék, ami a tavalyi költségvetésben nem volt. Volt róla szó, hogy képezzenek egy
tartalékot, amit a tűzoltóságnak tudnak oda adni. Tavaly a betervezett támogatásból is zárolva
volt a tűzoltóságnak, ezért tudtak rá REKI-t igényelni. REKI-t csak a lejárt tartozásra lehet
támogatást igényelni. Egy kölcsönalapot akkor tudnak képezni, ha van miből. 98 millió Ft
hiány van, ha be lesz tervezve a tűzoltóságnak pl. 25 millió Ft, akkor 114 millió Ft-ra
emelkedik. A költségvetést sem 98 millió Ft-tal, sem 114 millió Ft-tal nem lehet elfogadni.
Szerinte most nem is lehet elfogadni, majd március elején újra le kell ülni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte addig ne várjanak vele.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Most mindenképpen kellenek javaslatok, de szerinte most csütörtökön nem lehet elfogadni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most nem, de február utolsó csütörtökjén legyen egy testületi ülés.
Bóta Barbara aljegyző:
Szerinte addigra már ki kellene alakulnia a költségvetésnek.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezzel, hogy most beterjesztették eleget tesznek a jogszabálynak. Március 16-ig kell elfogadni.
Ő ilyen körülmények között már nem terhelte volna Czinege Zoltánt, hogy állítsa össze a
költségvetést, az új parancsnok pedig még nem volt ennyire képben, most volt a választás.
Most fogják kérni, hogy állítsanak össze egy tervezetet és hozzák. Ez is egy kardinális kérdés
lesz, de még mindig ott van a másik 98 millió Ft.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 98 millió Ft-ot még csökkentheti az, hogy vannak felhalmozási kiadások, amik a decemberi
döntés alapján benne vannak a költségvetési rendeletben. Holnap a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ezen végig fog menni. Ez még változtathat
rajta. Szerinte hozzá kell nyúlni tételekhez.
Térjenek rá a szociális kiadásokra. Ismerteti, milyen jogcímen milyen előirányzat van a
költségvetésben. A tavalyi tényeket figyelembe véve a gyógyszertámogatás 300.000 Ft, Bursa
1.000.000 Ft, erre kötelezettsége volt az önkormányzatnak, köztemetés 1.360.000 Ft, iskolai
buszbérlet térítés 859.000 Ft. Meg kellene vizsgálni, hogy igénybe veszik-e az egyeki
gyerekek a szállítást, érdemes kifizetni minden hónapban 70.000 Ft-ot. Nem tudja, hogy
igénybe veszik-e, mert ő lát gyalogos és kerékpáros gyerekeket. Azt muszáj kifizetni, aki az
átszervezés után lenyilatkozta, hogy az átszervezés miatt vitte el a gyereket. A krízis segély
950.000 Ft, a temetési kölcsön maradt 800.000 Ft. Az Arany János Tehetséggondozó
Programban még van 2 gyerek kifutóban, ez 80.000 Ft, rendkívüli települési támogatás
1.300.000 Ft. A lakhatási támogatás 34.696.000 Ft, ezen lehet változtatni. Ezt Bóta Barbara
aljegyző ismerteti.
Bóta Barbara aljegyző:
Már év elején sejteni lehetett, hogy az államtól kapott összeg a szociális kiadásokra nem lesz
elég, tekintettel arra, hogy ezt már a közfoglalkoztatás önerejére is fel lehet használni.
Körülbelül 55 millió Ft-ot kapnak az államtól a szociális kiadások fedezésére. Ebből kellene
fedezni az előbb felsorolt kiadásokat, plusz még a közfoglalkoztatási önerőt. Most a szociális
kiadások valamivel több, mint 41 millió Ft-on állnak. Ha ehhez még hozzá veszi a
közfoglalkoztatási önerőt, ami mindennel összeszámolva 30 millió Ft, akkor ez 71 millió Ft.
Tehát itt hiányzik kb. 16-17 millió Ft. Amivel jelentősen lehetne spórolni és csökkenteni a
kiadásokat, az a lakhatási támogatás. Tavaly ezt az összeget nem lehetett felhasználni a
közfoglalkoztatásra és ez az összeg fedezte teljes mértékben a lakhatási támogatást, ami
korábban lakásfenntartási támogatás volt. Tavaly ráadásul még kifutóban volt a
lakásfenntartási támogatás és ez a lakhatási támogatás, ami most 34 millió Ft, tavaly még csak
16 millió Ft volt. Több variációban is lehet gondolkodni. A legszélsőségesebb és ő ezt
végképp nem javasolná, ha megszüntetnék a lakhatási támogatást. Mivel ezt az ellátást 1 évre
állapítják meg, ha most úgy döntene a Képviselő-testület, hogy március 1-től nem lehet erre a
támogatásra kérelmet beadni, még akkor is fennállna majd 20 millió Ft-os fizetési
kötelezettségük a kifutó ellátások miatt.
Mondhatják azt, hogy maximalizálják ennek az összegét. Jelenleg nincs maximalizálva, attól
függ ennek az összege, hogy egy családban hányan vannak. Egy kétfős családnál kb. 5.000 Ft,
de egy 6-7 fős családnál 7-8000 Ft a havi összeg, amit általában az E.ON-os számlákba
szokták beszámolni. Tehát nem pénzbeli támogatás, hanem természetben kapják meg az
emberek. Ha azt mondják, hogy egységesen maximum 2 500 Ft lehet ennek az összege, akkor
7,5 millió Ft-tal kevesebb lesz ez az ellátás, 27.261.100 Ft. Úgy gondolja, hogy ez egy
jelentős összegű megtakarítás.

4/8

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. FEBRUÁR 8. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Illetve havi 4 000 Ft-os verziót is kidolgoztak, akkor 30.647.000 Ft-ra jön ki az ellátás, ez kb.
4 millió Ft-os megtakarítást jelent.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most mennyi a maximum?
Bóta Barbara aljegyző:
Nincs maximum, a gyakorlat 7-8 ezer Ft, de ezt meg kellene, hogy nézesse. Minél nagyobb
egy család annál nagyon az áramfogyasztása. Nekik jelenti majd a legnagyobb sokkot, ha
2.500 Ft-ra lecsökkenne ez a szám. Viszont azért nem javasolná megszüntetni a támogatást,
mert rengeteg családnak így is jelentős tartozása halmozódik fel és még inkább fennáll a
veszélye, hogy kikapcsolják az áramot.
Ha most lecsökkentik 2.500 Ft-ra jövőre még emelni is tudnának rajta, hogy ezt szinten
tartsák, mert most azért van 27 millió Ft-os kiadás, mert sok még a tavalyról áthúzódó összeg.
Tehát, ha jövőre szinten akarják tartani a 27 millió Ft-ot, akkor a 2.500 Ft-ot még növelni is
lehetne.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mindenképpen indokolt ehhez hozzányúlni, de teljesen nem szüntetné meg, mert ebben az
egyedülálló, kis nyugdíjasok is vannak és ő tőlük nem venné el. Csökkenés legyen, ahogy
Bóta Barbara aljegyző mondta, de most azt mondja, hogy teljesen ne töröljék el. Amit Bóta
Barbara aljegyző mond, fontolják meg.
Bóta Barbara aljegyző:
Ha 4000 Ft-ra csökkentik havonta, akkor 4 millió Ft a megtakarítás, ha 2 500 Ft-ra csökkentik
havonta, akkor 7,5 millió Ft a megtakarítás.
Soltész Gábor képviselő:
A havi 2 500 Ft-os verziót javasolja.
Ha a tűzoltóság szempontjából a másik két település ilyen rugalmatlan partner lesz, akkor
véleménye szerint előbb-utóbb a kommunális adóhoz is hozzá kell nyúlni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A tűzoltóság miatt?
Soltész Gábor képviselő:
Egyrészt azért, hogy valamiből legyen pénzük, másrészt Tiszacsegén az éves kommunális adó
12.000 Ft, Újszentmargitán pedig 10.000 Ft. Véleménye szerint a környéken itt a
legalacsonyabb a kommunális adó. Szerinte ezen el kell ezen gondolkozni, hogy a
kommunális adóhoz hozzá kell nyúlni. Egyébként hosszú évek óta nem emelkedett. Senki
nem szeret fizetni, de bármennyire is fájó ezt a lépést előbb-utóbb meg kell tenni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A tűzoltók is érezzék ezt magukénak, nem kapnak kedvezményt, ők is fizessék be a
kommunális adót.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Így van, ez korrekt dolog. Szerinte a kommunális adó összegénél, 10 000 Ft-os összeghatárnál
kell gondolkozni.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Arra figyeljenek, hogy ezt csak 2017. évtől lehet emelni.
Soltész Gábor bizottsági tag:
A 10.000 Ft-os éves kommunális adó összeget nem tartja elrugaszkodottnak. Nyílván most a
7.000 Ft-ról közel 50%-os emelés, de 14 éve nem volt emelés. Ez a 7.000 Ft gyakorlatilag 14
év alatt 0-ra csökkent a pénzromlás ütemét figyelembe véve.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kéri, hogy a 9-es mellékletet nézzék meg, ebben vannak a közvetett támogatások. Összesen
az önkormányzat 11.196.054 Ft bevételről mond le. Az önkormányzat megengedte azt az
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek, hogy ha alkalmanként, pl. egy esküvőre bérbe adja
nagytermet, akkor a bérleti díjat nem kell befizetnie az önkormányzathoz. Holott az épület az
önkormányzaté, így 321.000 Ft-tól esik el az önkormányzat. Egy másik engedmény az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. felé, hogy a konyha után valamikor fizettek bérleti díjat, amit nem
kell fizetniük, ez 732.000 Ft. Tehát összesen ez 1 millió Ft. Lehet ez egy 5%-os önerejű
pályázatnál jó lenne.
A kommunális adó felmerült az előbb. Beszéltek a tűzoltók kedvezményéről, ez 45.500 Ft-ot
jelent éves szinten. A 18. életévet be nem töltött magánszemélyeknek is van kedvezmény, ez
46.000 Ft. A 70 éven felülieknek 1.657.000 Ft, azoknak, akik időkorúak járadékában
részesülnek 14.000 Ft. Ez összesen 1.762.000 Ft.
Ugyanígy van kedvezmény a gépjárműadó fizetők között is. Gépjárműfizetés alól
mentességet kap az Egyeki Polgármesteri Hivatal, a Polgárőrség, a Sólyom Vadásztársaság.
Nem gondolja, hogy ehhez hozzá kellene nyúlni. Már csak azért, mert ennek 40%-a az
önkormányzaté, 60% az államé.
Van még a talajterhelési díj. Biztos emlékeznek rá, amikor megtízszerezték az 1m3 után
fizetendő talajterhelési díjat. Ekkor az egyik külsős bizottsági tagnak volt az a javaslata, hogy
tegyenek kedvezményt. Nem gondolná, hogy ekkora mértékű kedvezményt kellene adni. Ez
7.800.000 Ft-os díj. Bár a talajterhelési díjból nagy kintlévősége van az önkormányzatnak,
mert a letiltásoknál első a kommunális adó, az iparűzési adó és utána a talajterhelési díj.
A talajterhelési díjat annak kell fizetni, ahol van csatorna csak nem kötöttek rá. Például a
Hunyadi úton van csatorna, és ha valaki nem köt rá, akkor ezáltal terheli a talajt. 107 ilyen
ingatlan van.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Aki szeretné bevezettetni a csatornát, de nem tudja kiásatni, a közmunkaprogramban miért
nem lehet valamilyen kedvezményes megoldást kitalálni erre. Lenne egy javaslat, hogy ezt
próbálják meghirdetni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezen Polgármester úr már gondolkodik, mert kérdezte tőle, hogy mennyi ilyen ingatlan van.
Innen tudja, hogy 107 ilyen ingatlan van, mert neki kigyűjtette.
Azt tervezik, hogy 5.000 Ft-os általányos költség lesz ráterhelve arra, aki nem fizeti ki az
adóját időben.
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Soltész Gábor bizottsági tag:
Mennyi a krízis támogatása?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
950.000 Ft.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A köztemetés mennyi főre van tervezve?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Emelkedett az ár, amit Hegyi Elemérné a temető üzemeltető közöl velük, most 7 főre van
tervezve.
Bóta Barbara aljegyző:
A krízis segélykeret, majdnem ugyanannyi, mint amivel a Szociális, Egészségügyi,
Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság rendelkezik. Ebben a történetben a
leggyengébb pont, hogy Polgármester nem tudja megítélni azt, hogy az illető tényleg krízis
helyzetben van, vagy nincs. Úgy gondolja, hogy a bizottságra kellene átruházni és akkor
mikor krízis helyzet adódik, rendkívüli módon összeülnének.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottságnak már
így is van sok rendkívüli ülése.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Továbbtárgyalásra javasolja a költségvetést.
Bóta Barbara aljegyző:
Javasolják, hogy a lakhatási támogatáshoz nyúljanak hozzá?
Soltész Gábor bizottsági tag:
Igen, a 2 500 Ft-os verzióval.
Bóta Barbara aljegyző:
Akkor a szociális rendeletet még testületi ülésig elkészíti.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Nem javasolja, hogy a bizottság átvegye a krízistámogatást, mert a Szociális, Egészségügyi,
Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság így is többet ülésezik, mint más
bizottságok.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
szóló rendeletet továbbtárgyalásra javasolják azzal, hogy a lakhatási támogatást egységesen
havi 2 500 Ft összegben állapítsák meg, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság 8/2016.(II.08.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek
Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának
rendjéről szóló rendeletet azzal, hogy a lakhatási támogatást egységesen havi
2 500 Ft/lakás összegben állapítsák meg.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Vitéz Zsolt bizottsági elnök

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnök megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 16:15 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Soltész Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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