EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. JÚNIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

6/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június
27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:

1. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
23/2016.(VI.27.) sz. határozat
2. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2005.(IV.14.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
24/2016.(VI.27.) sz. határozat
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
25/2016.(VI.27.) sz. határozat
4. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása
26/2016.(VI.27.) sz. határozat
5. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása
27/2016.(VI.27.) sz. határozat
6. Egyebek
1. Döntés a 2016. évi igazgatási szünet időpontjáról
28/2016.(VI.27.) 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 nem tud részt venni az ülésen.
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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. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Részletesen le van írva az előterjesztésben pontról pontra, hogy mi miatt módosul a rendelet.
Ami indokolttá tette a módosítást, hogy az önkormányzat a szociális kiadások támogatására
rendkívüli pályázatot kíván benyújtani. Ezt a pályázatot július 15-ig lehet benyújtani,
6.700.000 Ft összegben. Emiatt kell kettő szociális kiadásnak az előirányzatát megemelni. Az
egyik a krízistámogatás, a másik pedig a lakásfenntartási támogatás, ami ugyan megszűnik, de
fokozatosan. Kiszámolták, hogy az előirányzat 4,7 millió Ft-tal lesz kevesebb, mint amennyi
év végére felhasználásra fog kerülni. A krízis segély 1.950.000 Ft-os előirányzat növekedést
az indokolja, hogy most június 27-e van és már sajnos elfogyott a krízis segélyre szánt
előirányzatnak az összege. E mellett a két kiadási előirányzat módosítás mellett át kell vezetni
az eddig történt módosításokat a rendeleten, például testületi döntések és a Munkaügyi
Központtól érkező, közmunkaprogramra szánt támogatások miatt. Az előterjesztésben ezek
mind részletesen le vannak írva. Ha valakinek van kérdése, arra szívesen válaszol.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a 2016. évi költségvetési rendelet
módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 23/2016.(VI.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2016.
évi költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök
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2. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2005.(IV.14.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Kormányhivatal ebben az évben felülvizsgálja minden településen a Helyi Építési
Szabályzatot, ami egy ellenőrzési program alapján történik. Már most előrebocsátották, de
magasabb szintű jogszabály is szabályozza, hogy a Helyi Építési Szabályzat és a Helyi
Rendezési Terv módosítására lesz szükség. Az előterjesztésében leírta, hogy két alternatíva
lehetséges, vagy módosítják és még 2 évig lehet alkalmazni vagy teljesen új rendezési tervet
és szabályzatot alkotnak. Ezek milliós tételbe fognak kerülni az önkormányzatnak.
Valamelyik alternatíva mellett mindenképpen döntenie kell a Képviselő-testületnek.
Javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság a tájékoztatás tudomásul vételéről szavazzon, ha a
rendelet elkészül úgy is a bizottság elé kerül. Úgy gondolja, hogy mivel pénzről van szó,
inkább a Pénzügyi Bizottság kompetenciája, hogy melyik alternatívát választja.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Így van, ezt tudja támogatni. Kéri, hogy aki a Helyi Építési Szabályzatról szóló
11/2005.(IV.14.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 24/2016.(VI.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a
Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2005.(IV.14.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatos tájékoztatást.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha a magasabb szintű jogszabály változik, nekik is szükséges változtatni. A
rendeletmódosításban láthatják, hogy új központi Koordináló Szerv lesz, aki ezentúl a
számlázást fogja végezni. A rendelettel kapcsolatban kéri, hogy ezt vegyék tájékoztatásnak,
mert még a rendeletet a Képviselő-testületi ülésre kiegészíti és pontosítja. Kéri, hogy a
testületi ülésen a kiküldött rendeletről tartózkodjanak és az új módosított rendeletről kellene
majd szavazni. Magasabb szintű jogszabály szabályozza, túl nagy mozgástere nincs az
önkormányzatnak, a jogszabály végrehajtása érdekében a közszolgáltatóval kell még
egyeztetnie. Tudomásul vételre javasolja és a rendeletről a testületi ülésen döntenek.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos tájékoztatást
tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
3/6

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. JÚNIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 25/2016.(VI.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításához
kapcsolódó tájékoztatást.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
4. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A pályázati felhívást a testületi döntésnek megfelelően elkészítették. Polgármester Úr
javasolta a testületi ülésen, hogy a vezetői megbízás határozatlan idejű megbízással történjen.
Öt pályázat érkezett. Márta László, Józsa Erika, Fülöp István, Kalmár Zoltán, Kiss Mihály
adott be pályázatot.
Az Ügyrendi Bizottságnak át kellene nézni, hogy mi az, amit csatolni kellett a pályázathoz az
megvan-e és akkor további bírálatra javasolják a Képviselő-testületnek. Az Ügyrendi
Bizottságnak személyt nem kell javasolni, arról a Képviselő-testület dönt.
Nyilatkoztatni kellett volna őket, hogy hozzájárulnak-e a nyílt üléshez. Ezt majd pótolják. Ha
hozzájárul minden pályázó, akkor nyílt ülésen tárgyalják, ha már egy pályázó zárt ülést kér,
akkor zárt ülésen tárgyalják.
Minden pályázat határidőn belül érkezett.
A Bizottság tagjai egyenként megvizsgálják a pályázatok tartalmát és összevetik a pályázati
kiírásban rögzített feltételekkel. Megállapították, hogy Fülöp István a pályázatához mindent
csatolt, bírálatra tovább bocsátható. Kalmár Zoltán a pályázatához jogosítványt nem csatolt és
nem nyilatkozott a vezetői engedélyéről, bírálatra tovább bocsátható. Józsa Erika a
pályázatához mindent csatolt, bírálatra tovább bocsátható. Kiss Mihály a pályázatához
mindent csatolt, bírálatra tovább bocsátható. Márta László a pályázatához erkölcsi
bizonyítványt nem csatolt, büntetlen előéletéről nem nyilatkozott, bírálatra tovább bocsátható.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázatok (Fülöp István, Józsa Erika Kiss Mihály,
Kalmár Zoltán, Márta László) bírálatra tovább bocsáthatóak, azzal a kiegészítéssel, hogy
Kalmár Zoltán a vezetői engedély másolatát pótolja, vagy a meglétéről nyilatkozzon a
Képviselő-testület ülésén és Márta László a büntetlen előéletről való nyilatkozatot pótolja a
Képviselő-testület ülésén, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 26/2016.(VI.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság úgy határozott, hogy
4/6

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. JÚNIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

-

Fülöp István (4069 Egyek, Fő út 103.)
Józsa Erika (4066 Tiszacsege, Fő u. 111.)
Kiss Mihály (4069 Egyek, Deák Ferenc u. 14.)

Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői állására benyújtott pályázata a
pályázati kiírásnak megfelel. A pályázatokat elbírálásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Kalmár Zoltán (4060 Balmazújváros, Árpás utca 4.) Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. ügyvezetői állására benyújtott pályázata a pályázati kiírásnak
megfelel. A pályázatot elbírálásra javasolja a Képviselő-testületnek. Pályázó a
vezetői engedély (minimum „B” kategória) másolatát pótolja, vagy a
meglétéről nyilatkozzon a Képviselő-testület ülésén.
Márta László (4067 Egyek Ohat Állami Gazdaság 9.1.a.) Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. ügyvezetői állására benyújtott pályázata a pályázati kiírásnak
megfelel. A pályázatot elbírálásra javasolja a Képviselő-testületnek. Pályázó a
büntetlen előéletről való nyilatkozatot pótolja a Képviselő-testület ülésén.
Határidő: 2016.06.30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A határozati javaslat arról szól, hogy az ügyvezető választás eredményének megfelelően
kerüljön átvezetésre az Alapító Okiratban.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ügyvezető választás eredményének megfelelően
módosuljon az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Alapító Okirata, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 27/2016.(VI.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ügyvezető
választás eredményének megfelelően módosuljon az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. Alapító Okirata.
Határidő: 2016.06.30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

6. Egyebek
1. Döntés a 2016. évi igazgatási szünet időpontjáról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tavaly előírás volt, hogy az igazgatási szünet időpontjáról legyen testületi döntés.
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Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért az igazgatási szünet időpontjának meghatározásával, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 28/2016.(VI.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évi
igazgatási szünetet az alábbiak szerint rendelje el:
2016. július 11. (hétfő) - 2016. július 22. (péntek)
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:30 órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________
Gál-Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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