EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. SZEPTEMBER 26. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

8/2016.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016.
szeptember 26. napján 14:30 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:

1. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
36/2016.(IX.26.) sz. határozat
2. Egyebek
1. Az Önkormányzat tevékenységi köreinek bővítése
37/2016.(IX.26.) 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.
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.
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Napirendek tárgyalása:
1. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Átadja a szót Csepreginé Kocsis Nóra jegyző részére.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A vagyonrendelet 2. sz. melléklete került frissítésre a kataszterben foglaltaknak megfelelően.
Tehát a vásárolt elemek vannak frissítve benne.
Gál-Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a módosítással egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 36/2016.(IX.26.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az
Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosítását.
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: Gál-Szalai Erika bizottsági elnök

2. Egyebek
1. Az Önkormányzat tevékenységi köreinek bővítése
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt Bóta Barbara aljegyző kezdeményezte, aki most szabadságon van. A közfoglalkoztatási
kiállításon felhozódott az értékesítés, és akkor utána érdeklődött egy-két dolognak. A lényeg
az, hogy indokoltnak tartaná a tevékenységi kör bővítését azokkal az elemekkel, melyeket
belefoglaltak az előterjesztésbe. Az előterjesztés még tartalmazza, hogy ez alapító okirat
módosítással is jár, de ez nem lesz szükséges, mert az önkormányzatnak nincs alapító okirata.
A Kincstár még javasolta, hogy ezt majd az SZMSZ-ben vezessék át, tehát egy
rendeletmódosítással ezt aktualizálják. Abban maradtak Bóta Barbara aljegyzővel, hogy ha ez
az anyag már elkészült, akkor legyen jóváhagyva. Annyit kért még Bóta Barbara aljegyző,
hogy a tanyagondnoki szolgálatot és az ingatlan bérbeadást vegyék bele. Kéri, hogy ezt vegye
bele a bizottság, és hagyják jóvá. A pontos okát ennek nem ismeri, majd a testületi ülésen
Bóta Barbara aljegyző elmondja, hogy ez miért volt indokolt.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az elhangzott módosítással együtt egyetért a
tevékenységi kör bővítésével, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/3

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. SZEPTEMBER 26. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Ügyrendi Bizottság 37/2016.(IX.26.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
Önkormányzat tevékenységi körét az alábbi tevékenységek felvételével
bővítse:
0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0129 Egyéb évelő növény termesztése
2361 Építési betonelemek gyártása
2593 Huzaltermék gyártása
1399 Egyéb textiláru gyártása
9003 Alkotóművészet
3299 Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység
103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4799 Egyéb nem bolti piaci kiskereskedelem
4312 Építési terület előkészítése
A tevékenységek közé kerüljön be a tanyagondnoki szolgálat valamint az
ingatlan bérbeadás is.
Határidő: azonnal
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 14:45 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Gál-Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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