EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. NOVEMBER 21. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

11/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november
21. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint
NAPIRENDEK:

1. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
45/2016.(XI.21.) sz. határozat
2. 2017. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
46/2016.(XI.21.) sz. határozat
A 2. napirend a közmeghallgatás anyaga is
3. 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
47/2016.(XI.21.) sz. határozat
4. Egyebek
1. Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
48/2016.(XI.21.) sz. határozat

Bódi István bizottság elnökhelyettese:
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. Gál-Szalai
Erika bizottsági elnök nem tud részt venni az ülésen, ezért ő vezeti az ülést.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Czinege Zoltán 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.
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Bódi István bizottság elnökhelyettese:
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.
Bódi István bizottság elnökhelyettese:
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
Bódi István képviselő:
Megkérdezi, Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem kíván a napirendhez hozzáfűzni semmit.
Bódi István bizottság elnökhelyettese:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 45/2016.(XI.21.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: 2016. november 24.
Felelős: Bódi István bizottság elnökhelyettese

2. 2017. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
A 2. napirend a közmeghallgatás anyaga is
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Jogszabály nem írja elő a koncepció készítését 2014 óta, de minden évben szokott lenni.
Tavalyelőtt még koncepciókét emlegették, de tavaly már költségvetés készítését megalapozó
döntésként. Próbálta leírni a folyamatban lévő fejlesztéseket. Megkérdezi, hogy a
bizottságnak van-e kiegészítő javaslata? De úgy gondolja, hogy ezt inkább a Pénzügyi
Bizottság fogja megtenni.
2/5

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. NOVEMBER 21. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Bódi István bizottság elnökhelyettese:
A könyvtár részéről érkezett egy kérelem.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Igen, azt hiszi, hogy Gábor Istvánné könyvtárvezető 3 tételt sorolt fel. Azokat az idén
tartalmazza a költségvetési rendelet, de mindig van egy kis vita ennek kapcsán, és úgy
gondolta Gábor Istvánné könyvtárvezető, hogy már most a koncepciókor jelzi a
néptánctanárt, a népdalkör vezetőjét illetve családbiztonsági szoftvert.
Bódi István bizottság elnökhelyettese:
Megjegyzi, hogy mivel Linux operációs rendszer van telepítve a gépekre, ott ingyenes ez a
tartalomszűrés. Ő tud ebben segíteni. Nem tudja, hogy nekik ingyenes lesz-e, de a Linuxnál
van ingyenes tartalomszűrés.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Esetleg azzal lehetne a kérelmét elfogadni, hogy amennyiben van ingyenes, akkor nem
támogatja a bizottság a biztonsági szoftvert.
Bódi István bizottság elnökhelyettese:
Kéri, hogy aki a 2017. évi költségvetést megalapozó döntéseket elfogadja azzal, hogy
amennyiben van ingyenes családbiztonsági szoftver a számítógépekre a Tárkányi Béla
Könyvtár és Művelődési Ház azt szerezze be, kézfeltartással jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 46/2016.(XI.21.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek
Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervezési irányelveit azzal,
hogy amennyiben van ingyenes családbiztonsági szoftver a számítógépekre a
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház azt szerezze be.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető

3. 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
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A rendeletmódosítás indoka le van írva az előterjesztésben. A módosítást Polgármester Úr
kezdeményezte.
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Czinege Zoltán képviselő:
Megkérdezi Kalmár Zoltán ügyvezetőt, hogy állnak az állapotfelmérések?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Ezek teljesen kész vannak, és benne vannak az anyagban.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Polgármester Úrral egyeztetni kellene, hogy mely ingatlanokat kellene felújítani 2017-ben és
ahhoz kellene egy összeg.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Először el kellene dönteni, hogy melyikkel foglalkozzanak egyáltalán ilyen szempontból és azt
megsaccolnák.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Neki valamit terveznie kell karbantartásra és felújításra.
Bódi István bizottság elnökhelyettese:
Kéri, hogy aki az az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról,
béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló rendelet
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 47/2016.(XI.21.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2016. november 24.
Felelős: Bódi István bizottság elnökhelyettese

4. Egyebek
1. Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Van egy rendelet, és annak alapján kell benyújtani a kérelmet. Kéri, hogy ha valaki
érdeklődik, erre hívják fel a figyelmét.
Bódi István bizottság elnökhelyettese:
Amikor a pályázat kiírásra kerül és felteszik a honlapra, ezt a formanyomtatványt is tegyék
mellé.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a pályázati felhívást a Helyi
Környezetvédelmi Alapból 2017. évben nyújtható támogatások elnyerésére, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 48/2016.(XI.21.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
pályázati felhívást a Helyi Környezetvédelmi Alapból 2017. évben nyújtható
támogatások elnyerésére.
Határidő: 2017. március 17.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:15 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Bódi István
bizottság elnökhelyettese

__________________________
Czinege Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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