EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

4/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2017. február
13. napján 16:10 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
9/2017.(II.13.) sz. határozat
2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
10/2017.(II.13.) 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.
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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:
A bizottság elkészítette a beszámolóját, ami kiküldésre került. Tóthné Csepregi Julianna
ügyintéző segítségével összefoglalta azokat a mozzanatokat, ami a 2016. évben előfordult a
bizottság körében.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
9/2017.(II.13.) 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 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A Szociális Bizottságot csak egy része érinti. Soltész Gábor bizottsági tag hiányolja a
könyvvizsgálói jelentést.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Lehet, hogy az óta már megérkezett. Ma egyeztettek Nagy Csaba könyvvizsgálóval, és azt
mondta, hogy ma elküldi. A Pénzügyi Bizottság ülésére mindenki meg fogja kapni.
A költségvetési rendelet 71 millió forintos hiánnyal került tervezésre. Ez elfogadásra nem
alkalmas a hiány miatt. Az Államháztartási törvény szerint működési hiánnyal nem lehet
elfogadni a költségvetési rendeletet, viszont jogszabály előríja, hogy február 15-ig első
körben tárgyalnia kell a testületnek. A most beterjesztett költségvetési rendelet minden
olyan döntést tartalmaz, amit a Képviselő-testület meghozott a 2017-es költségvetéssel
kapcsolatban, illetve a hatályos jogszabályokat, rendeleteket tartalmazza.
Az előterjesztés első oldalán 2014 helyett 2017-et kellene, illetve 2016 helyett 2017-et
kellene tartalmaznia. Valamint a rendelet 1. és 2. oldalán felsorolt számokban is lesz
változás, de semmit nem fog befolyásolni.
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Tavaly is hiánnyal volt a költségvetési rendelet beterjesztve. A bizottságok és a Képviselőtestület részéről születtek zárolásra vonatkozóan javaslatok, és amilyen összegben zárolva
lett előirányzat olyan összegben lett tervezve rendkívüli támogatás. Ez jogszabállyal nincs
összhangban, ugyanis a bevételeknek megalapozottaknak kell lenniük. Egy rendkívüli
támogatás nem megalapozott, mert nem látják még a kiírást, vagy lesz, vagy nem, illetve arra
kell felhasználni, amire kapja az önkormányzat. A legjobb az lenne, ha a hiányt nem zárolnák,
hanem törölnék a rendelet tervezetből. Ezt a könyvvizsgáló is le fogja írni.
Született egy olyan döntés, hogy a 13. havi bért és járulékát valamint az üdülési támogatást
és járulékát tervezzék, viszont zárolják. Ez 14 617 000 Ft-os összeg, tehát ez már a 71 milliót
fogja csökkenteni, de még mindig egy jelentős összeg, még mindig nem nulla.
Ami a Szociális Bizottságot kimondottan érinti, az az előterjesztés 8. oldalán lévő összefoglaló
táblázat. Szociális kiegészítő támogatásként 77 millió forintot kap az önkormányzat. A
költségvetési törvény leírja, hogy ezt mire lehet felhasználni. Fel lehet használni szociális
kiadásokra, lakhatással összefüggő támogatásokra, a közmunka támogatással nem érintett
kiadásokra, illetve a tanyagondnoki, falugondnoki feladatok ellátásával felmerülő kiadások
támogatással nem fedezett részére, a szünidei étkeztetésnél, amit az önkormányzatnak
hozzá kell tenni.
Az összefoglaló táblázatban látható, hogy milyen szociális támogatások kerültek beépítésre.
Koncepció szintjén 1 400 000 Ft volt a rendkívüli települési támogatás, most ez 3 millióra
emelkedett a rendelet tervezet szerint. A lakhatási támogatás megszűnt, a 2016. évről még
119 200 Ft az áthúzódó, az Arany János tehetséggondozó 100 000 Ft.
A krízistámogatás 900 ezer Ft-al volt, ez 2 millió Ft-ra emelkedne. A 900 000 Ft-ból jelenleg
27 000 Ft nincs felhasználva, tehát az időarányos szint az teljesen megszűnt, mint fogalom.
Mivel a 900 000 Ft már majdnem ki van osztva, lehetne egy olyan döntés, hogy ami
visszafolyik az előző években felvett krízisből, ne növelje ezt a 2 000 000 Ft-ot. Évközben
nagyon sok plusz kiadás merül fel, ami ennek a terhére lenne pénzügyileg teljesítve.
Az iskolai buszbérlet térítés 791 000 Ft.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Majd a köztemetés összegét kell alapjában megreformálni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Bursa a szokásos 1 millió Ft. A gyógyszertámogatásra 250 000 Ft-ot terveztek, mint ahogy
tavaly is. Új elem a szennyvízbekötés támogatása, ami Polgármester úr ötlete. Ezt majd be
kell építeni a szociális rendeletbe. Akinek talajterhelési díjat kell fizetni, mert ráköthetett
volna már a háza előtt lévő szennyvízcsatornára, de nem kötött rá, kapni fog természetbeni
támogatást a bekötéshez. Erre 2 922 449 Ft-ot terveztek. Két áthúzódó Erzsébet utalvány
11 600 Ft, ami állami támogatás, a 2016. évről áthúzódó. A szép korúak illetve a beteg
gyerekek támogatása 200 000 Ft-al került be.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Volt még az Idősek Karácsonya koncepció szintjén.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az Idősek Karácsonya a rendezvényeknél van tervezve.
Bóta Barbara aljegyző:
Az Idősek Karácsonya azért nem került ide, mert az nem egy célzott szociális juttatás.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A tiszteletdíjak azon a szinten vannak tervezve, ahogy döntés született róla. 10%-os
alapemelés és így minden 10%-al emelkedett.
Bóta Barbara aljegyző:
Ha csökkentési javaslatuk lesz, a szociális ellátások nem jó példák rá, mert ezzel a 77 millió
forinttal el kell számolni. Szociális ellátásokon belül lehet átcsoportosítani, de egyik tételt
sem célszerű zárolni vagy törölni.
Nem tudja mi lesz a szennyvízbekötési támogatással, mert feltételezi, hogy azt nem tudják
kimeríteni, és akkor év közben lesz költségátcsoportosítás akár a krízisre akár a rendkívüli
települési támogatásra.
Soltész Gábor bizottsági tag:
A szennyvíztámogatás kicsit furcsa. Évek óta ott van valakinek, akinek egyébként rá kellett
volna kötnie, és azt díjazzák pénzzel, hogy lusta volt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A hátraléka az nem tűnne el.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Arról volt szó, hogy akinek a gerincvezetéket megépítik a háza előtt 1 vagy 2 éven belül
kötelező rákötni. Valaki 5 éve nem kötött rá ezért most támogatással fog rákötni. Aki
törvénytisztelő volt vessen magára.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Van 1-2 tisztességes ember, aki nem tudja megtenni, mert kisnyugdíjas, egyedülálló nő, el
tudja képzelni, hogy annak segítsenek, de van olyan, akinek nem akarna segíteni.
Bóta Barbara aljegyző:
Azoknak az embereknek, akiknek eddig sem volt pénzük arra, hogy ezt a rákötést
megcsinálják, most már tízszeresére emelkedett a talajterhelési díj, és olyan szinten el
vannak adósodva, hogy van, akinek fél milliós vagy milliós hátraléka van, és ez csak nő.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azt kellene megnézni, ha ennek a feltételei kidolgozásra kerülnek, hogy akik hátralékkal
rendelkeznek és sumák módon nem fizették a talajterhelést, miért is nem fizették. Van olyan
is, aki azért nem fizet, mert nem érdekli, az ne olyan mértékű támogatást kapjon, vagy ne
kapjon.
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Bóta Barbara aljegyző:
Egy szociális ellátás, már pedig ez a szennyvízbekötési támogatás az, csak és kizárólag
szociális szempontok szabályozhatók a rendeletben. Próbálja úgy előkészíteni a rendeletet,
hogy természetben kapják meg a támogatást.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki továbbtárgyalásra javasolja Egyek
Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
szóló rendeletet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
10/2017.(II.13.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek
Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának
rendjéről szóló rendeletet.
Határidő: 2017.02.15.
Felelős: Vitéz Zsolt bizottsági elnök

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnök megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 16:45 órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Soltész Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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