EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. FEBRUÁR 8. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

1/2016.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. február 8.
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
1/2016.(II.08.) sz. határozat
2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
2/2016.(II.08.) sz. határozat
3./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
3/2016.(II.08.) sz. határozat
A 3./ napirend a közmeghallgatás anyaga is
4./ Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
4/2016.(II.08.) sz. határozat
5./ A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
5/2016.(II.08.) sz. határozat
6./ A települési adóról szóló 30/2015.(X.29.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
6/2016.(II.08.) sz. határozat
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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.
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 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./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az elmúlt időszak eseményeit át kell vezetni a rendeleten. Törvény által előírt, hogy a
következő évit nem tárgyalhatja a Képviselő-testület, míg az előző évi nincs helyre téve.
Ezzel most a 2015. a helyére kerül. Elmondja, hogy ne lepődjenek meg, ha lesz még ilyen
napirend, hogy a 2015.évi költségvetési rendelet módosítása, mert a Magyar Államkincstártól
még ezután fognak egyeztető táblázatokat kapni. Úgy gondolja, részletesen le van írva az
előterjesztésben, de ha valamit szeretnének kérdezni, arra válaszol.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 1/2016.(II.08.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2015.
évi költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
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2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
A rendezvények tekintetében hogyan állnak? Polgármester úrral beszélgetve, fejtegetve lett,
hogy tulajdonképpen az Egyeki Vigasság nem éri el a célját. Ez vitatható. Minden
kezdeményezést, ötletet örömmel fogad. Ezért is van az, hogy a rendezvényes táblázatot
mindig továbbküldi.
Czinege Zoltán bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Jelen van 3 fő bizottsági tag.

Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Számíthatnak arra, hogy 2016.évben a rendezvényeknél több tétel lesz zárolva és kevesebb
összeggel számolhatnak?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tavaly 5 millió Ft volt tervezve, ebből 2 millió Ft volt zárolva, 3 millió Ft felhasználható volt.
Most is 5 millió Ft-ot tartalmaz a költségvetési rendelet tervezet. Ebből, hogy mennyi kerül
zárolásra bizottsági javaslatok és testületi döntés szükséges.
A Képviselő-testületnek első körben február 15-ig tárgyalnia kell a költségvetésről. Ez nem
jelenti azt, hogy el is kell fogadni, csak tárgyalni kell. Elnézést kér, hogy az előterjesztést még
nem küldte ki, a mai napon mindenki meg fogja kapni. Ez a rendelet tervezet elfogadásra nem
alkalmas. 98.431.000 Ft összegű hiányt tartalmaz. Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
rákérdezett a zárolásra, elképzelhető, hogy ehhez a kiadási előirányzathoz is hozzá lesz
nyúlva és akkor biztos, hogy kerül belőle zárolásra, mert így nem maradhat. Az elmúlt 2
évben úgy lett elfogadva a költségvetési rendelet, hogy voltak tételek zárolva és amilyen
összegben volt tétel zárolva, olyan összegben tervezték a rendkívüli támogatást, amiről tudják
nagyon jól, hogy bizonytalan. A törvényi kötelezésnek, hogy február 15-ig meg lesz
tárgyalva, annak eleget tesznek. Úgy látja, hogy csütörtökön ezt nem lehet elfogadni, mert túl
sok módosító javaslat lesz. Nagy Csaba könyvvizsgálóval egyeztetett és ő le fogja írni a
könyvvizsgálói jelentésben, hogy ez így elfogadásra alkalmatlan. A jelentés kiküldésre fog
kerülni.
Nagy problémát vet fel, hogy az önkormányzatnak nincsenek felhalmozási bevételei. Ahhoz,
hogy a felhalmozási kiadások teljesüljenek, felhalmozási hitelt kellene felvenni. Pl. azért,
hogy a tűzoltógarázs, a fűtés korszerűsítése 500.000 Ft-ért megvalósuljon, ezért hitelt kellene
felvenni. Nem egy nagy összeg, de lehet, hogy más pályázatoktól emiatt fog elesni az
önkormányzat. Kéri, hogy vegyék komolyan, amikor a TOP-os pályázati listát átnézik.
Szerinte ez a 98 millió Ft-os hiány azért áll elő, mert évről-évre nagyobbat álmodik az
önkormányzat, de nem valósul meg. Tehát ha nincs felhalmozási bevétel, akkor mindenhez
hitelt kell felvenni. Ez két okból sem lehetséges. Az egyik ok, hogy bank nem adna ennyi
hitelt, illetve nem szabad ennyire eladósodnia az önkormányzatnak. Ezt át kell gondolni.
Illetve bármilyen felhalmozási kiadás, amihez nem hitelt vesznek fel, az a működésből lesz
elvonva. Ez viszont nem mehet a működés rovására. Így alkalmatlan az elfogadásra.
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Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Ezt a napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság úgy is tárgyalja.
Első körben fog most átmenni. Továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testület felé. Nyílván
ezt így nem lehet elfogadni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a 2016. évi költségvetést továbbtárgyalásra
javasolja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 2/2016.(II.08.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és
végrehajtásának rendjéről szóló rendeletet.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Meglátják, hogy mennyi módosító javaslat lesz. Lehet még most, módosító javaslatokkal sem
lehet elfogadni. Március 16-ig kell elfogadni és akkor március elején majd lesz egy testületi
ülés az átdolgozott költségvetéssel.
Jelzi, hogy a kiküldött rendelethez képest még lesz módosítás, holnap az is kiküldésre kerül.
3./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
A 3./ napirend a közmeghallgatás anyaga is
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tulajdonképpen a rendeletmódosítást, a gyűjtőedények méretével kapcsolatos döntés
indokolta, a 60l-es vagy 80l-es témakör tekintetében. A közszolgáltatóval egyeztettek és ő
nem tervez 80l-s gyűjtőedényt bevezetni, a 60l-s bárki számára hozzáférhető, nem csak az
egyszemélyes háztartásokban. A szelektív hulladékgyűjtés szabályai kerültek bele. Annyit
szeretne pontosítani, hogy a kevert csomagolási hulladék helyett, csak csomagolási
hulladéknál maradjanak, a kevert szó nem szükséges. Talán Ügyvezető úr a testületi ülésen
jelen lesz és akkor még a szállítási gyakoriságot szeretné vele pontosítani, hogy mi kerüljön a
rendeletbe. Ezen túl azt gondolja, hogy a rendelet rendben van és elfogadható.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosítását
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 3/2016.(II.08.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) sz.
rendelet módosítását.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
4./ Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
A rendeletmódosítás arról szól, hogy ha több családtag költözik be, akkor rájuk plusz összeg
vonatkozik.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt korábban ő másképpen fogalmazta meg, mert úgy feltételezte, hogy az alapszerződést
követően minden további fő. Polgármester úr megfogalmazása az, ahogyan most a
rendeletben van. Tehát 4 fő fölött mindenképpen javasol díjat, de csak azokra, akikkel
március 1. után kötnek szerződést, vagy akinek március 1. előtt is volt szerződése, és
jogtalanul meghaladja a 4 főt az ott tartózkodóknak a száma. Ezt most fogadják el, ha a
Kormányhivatalnak lesz vele gondja, akkor majd jelez.
Bódi István bizottsági tag:
Azzal van a probléma, hogy másik család költözik be, ahhoz, aki bérli.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A testvér, a gyerek, az élettárs és a szülő jogszerűen odamehet, de aki ezen túl jön, az már
nem.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Elfogadásra javasolja, ha valakinek gondja van, jelez. Kéri, hogy aki az önkormányzati
tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással
kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 4/2016.(II.08.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
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megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
5./ A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A talajterhelési díjról szóló rendeletet egyébként is minden évben szokták tárgyalni a
kedvezmények miatt. Szintén ebből az apropóból, illetve pár korrigálni való volt a
rendeletben, ezt az előterjesztésben is leírta. Például a kedvezményekben javasolták átemelni,
hogy az igazolt elszivárgásból adódó vízmennyiséget ne vegyék figyelembe. A fizetési
meghagyásos rendelkezést kellett hatályon kívül helyezni. Még egy korrigálás volt, mellé
tették azt a bevallást, amit használnak a talajterhelési díjnál.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 5/2016.(II.08.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
6./ A települési adóról szóló 30/2015.(X.29.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A törvényességi felhívás a múltkor kiment. Igaz, hogy a meghívón módosítást írtak, ezt
korrigálni is kellett volna. Ez az a döntés, amire vártak, hogy maradjon, vagy ne ez a rendelet.
Tulajdonképpen egy módosítást is meg lehetett volna csinálni, de az által, pont az a kör nem
adózott volna, akit szerettek volna, hogy adózzon, az egyszerű kisebb földtulajdonosoknak
meg adózni kellett volna. Abban maradtak Polgármester úrral illetve a testülettel korábban,
hogy helyezzék hatályon kívül, a kúriai döntés alapján. A maga részéről esetleg
elgondolkodna a mezőőri járulék változtatásán.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a települési adóról szóló 30/2015.(X.29.) sz. rendelet hatályon kívül
helyezésével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Ügyrendi Bizottság 6/2016.(II.08.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
települési adóról szóló 11/2015.(III.26.) számú önkormányzat rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló rendeletet.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mint Ügyrendi Bizottság elnöke fontosnak találja, hogy elmondja, hogy letelt a határidő a
vagyonnyilatkozatok leadására. Mindenki határidőben teljesítette a kötelességét.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:35 órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________
Gál-Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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