EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2017. február
13. napján 14:30 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
3/2017.(II.13.) sz. határozat
2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
4/2017.(II.13.) sz. határozat
3. A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
5/2017.(II.13.) sz. határozat
4. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tevékenységi köreinek módosítása
6/2017.(II.13.) sz. határozat
5. Tájékoztatás szakmai véleményről
(Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása)
(Rendelet a dűlőutak használatáról és karbantartásáról szóló 25/2016.(X.27.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről)
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
7/2017.(II.13.) sz. határozattól - 8/2017.(II.13.) sz. határozatig
6. Egyebek
1. Polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
9/2017.(II.13.) sz. határozat
2. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
10/2017.(II.13.) sz. határozat
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Szalai Erika bizottsági elnök:
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes, mivel a 3 fős bizottságból 3 fő bizottsági tag jelen van. Sok
szeretettel üdvözli a bizottság új tagját, Kiss Sándor bizottsági tagot.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Kiss Sándor bizottsági tagot a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szerepelő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. Kérdezi,
hogy van-e plusz napirendre javaslat?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása című napirendet is tárgyalja meg a bizottság.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki elfogadja a módosított napirendet, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
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
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mindenki átolvasta az anyagot. Kérdezi Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem kívánja kiegészíteni.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a 2016.évi költségvetési rendelet módosítását
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Ügyrendi Bizottság 3/2017.(II.13.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: 2017.február 15.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szalai Erika bizottsági elnök:
Nem tud mit változtatásként javasolni. A Pénzügyi Bizottsági ülésen is tárgyalják ezt a
napirendet.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az államháztartási törvény szerint február 15-ig kell tárgyalnia a Képviselő-testületnek a
költségvetési rendelettervezetet. Nem kell elfogadni és ebben a formában nem is lehet,
ugyanis 71.192.525 Ft-os hiány szerepel a rendelettervezetben.
Biztosan észrevették, hogy most már forintosan kell a rendeletet készíteni. Ma egyeztetett a
könyvvizsgálóval és jelzi, hogy az előterjesztésben elírás történt 2017 helyett 2014-et írt, de
a számokon ez nem változtat.
A rendelettervezet szöveges részében egy-két szám pontosításra fog kerülni, de a lényegen
nem fog változtatni. Ez a testületi ülésre át lesz dolgozva és majd megkapják.
Célszerű az lenne, ha a 71 millió Ft-os hiányt 0-ra le tudnák faragni. Biztosan emlékeznek rá,
hogy úgy szokott történni, hogy zárolnak tételeket és amilyen összegben zárolásra kerülnek
előirányzatok, olyan összegben kerül tervezésre a rendkívüli önkormányzati támogatás. Ez
nem teljesen szabályos, mert megalapozatlan bevételeket nem tartalmazhat a költségvetés,
már pedig a rendkívüli önkormányzati támogatás nem megalapozott bevétel. A cél az lenne,
hogy a 71 millió Ft-ot 0-ra leredukálják.
A rendelettervezet már tartalmaz 14.617.000 Ft összegben olyan tételeket, amiről volt egy
olyan döntés, hogy ezek az előirányzatok eleve zárolva lesznek. Ez az üdülési támogatás és
járuléka, illetve a 13. havi bér és ennek a járuléka. Tehát ez a 71 millió Ft-ot csökkenti, de
erre javaslat kell, hogy szülessen és döntenie kell a Képviselő-testületnek, hogy mik lesznek
azok a tételek, amelyek törlésre, illetve zárolásra fognak kerülni. A legtisztább az lenne, ha
törlésre kerülnének, és ha kap az önkormányzat plusz bevételt, például egy rendkívüli
támogatást, annak tudatában, hogy mennyi az az összeg és mire lehet felhasználni, lehetne
plusz előirányzatokat a rendeleten átvezetni, illetve pénzügyileg is teljesíteni.
Szalai Erika bizottsági elnököt kivéve mindannyian tagjai a Pénzügyi Bizottságnak is, ott
biztos, hogy sokkal inkább ki lesz vesézve.
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Szalai Erika bizottsági elnök:
Továbbtárgyalásra javasolja a rendeletet. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a
2017.évi költségvetési rendeletet továbbtárgyalásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 4/2017.(II.13.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és
végrehajtásának rendjéről szóló rendeletet.
Határidő: 2017.február 15.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

3. A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Korábban a Képviselő-testület díjfizetési kedvezményt vezetett be életkorra tekintettel. Ezt a
rendeletet minden évben újraszabályozzák, tehát csak az évszámot kellett módosítani a
rendeletben.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a talajterhelési díjról szóló
2/2005.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 5/2017.(II.13.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítását.
Határidő: 2017.február 15.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

4. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tevékenységi köreinek módosítása
Szalai Erika bizottsági elnök:
Kérdezi Kalmár Zoltán ügyvezetőt, hogy kíván-e hozzászólni a napirendhez?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Szerinte teljesen egyértelmű az anyag, az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tevékenysége
ezekkel a tevékenységekkel lesz kiegészítve, mert ezekkel úgy néz ki, hogy foglalkozni
fognak.
4/8

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Szalai Erika bizottsági elnök:
Rendben van, ennek csak örülni tudnak. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tevékenységi köreinek módosítását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 6/2017.(II.13.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. tevékenységei körei az alábbi tevékenységi körökkel
bővüljenek:
Szállodai szolgáltatás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Gépjárműjavítás, -karbantartás
Villamosenergia-termelés
Határidő: folyamatos
Felelős: Kalmár Zoltán ügyvezető

5. Tájékoztatás szakmai véleményről
(Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása)
(Rendelet a dűlőutak használatáról és karbantartásáról szóló 25/2016.(X.27.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről)
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Két rendeletmódosítást készített el. A lakásrendeletnél egyértelműen le van írva, hogy a
kaució tekintetében nem szűkíthetik tovább a törvényi kereteket. Elkészítette az erre
vonatkozó hatályon kívül helyezést. Ezzel egyéb teendő nincs.
A dűlőutakra vonatkozó rendelet megalkotásakor is jelezte, hogy több szempontból is
aggályos, hiszen magasabb szintű jogszabály szabályozza. Ez igaz is lett. Szándékosan nem
javítgatta, amit a Kormányhivatal előírt, mert minden szónak az a vége, hogy akkor jogszerű,
ha hatályon kívül helyezik.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Akkor most hatályon kívül helyezésről döntenek mindkét esetben.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Két döntés lesz.
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Szerinte Ügyrendi Bizottságként azt kell javasolniuk, hogy hatályon kívül helyezik a
rendeletet, hiszen jogszabálynak ez felel meg.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek
bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló
2/2007.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 7/2017.(II.13.) 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.)
önkormányzati rendelet módosítását.
Határidő: 2017.február 15.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a dűlőutak használatáról és karbantartásától szóló 25/2016.(X.27.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével, kézfelemeléssel jelezze.
Ügyrendi Bizottság 8/2017.(II.13.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a dűlőutak
használatáról és karbantartásától szóló 25/2016.(X.27.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet.
Határidő: 2017.február 15.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

6. Egyebek
1. Polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Polgármester úr már jegyzőkönyvben is nyilatkozta, hogy a szabadságával kapcsolatban
semmiféle igényt az önkormányzattal szemben nem támaszt. Elvileg, mivel a szabadságai
nincsenek kivéve nyilatkozhat róla, hogy kéri a 4 éves szabadságának megváltását. Erről
nyilatkozott, hogy ezzel semmilyen formában nem kíván élni.
Törvény szerint jóvá kell hagyni a szabadságolási tervet a Képviselő-testületnek.
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Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Polgármester 2017. évi szabadságolási tervét elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 9/2017.(II.13.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dr. Miluczky
Attila polgármester 2017. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az
előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

2. Balmazújvárosi
módosítása

Kistérség

Többcélú

Társulása

Társulási

Megállapodásának

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A társulási megállapodást egyrészt azért szükséges módosítani, mert a helyettes szülő ellátás
egyeki telephelye a Hunyadi u. 61. szám alatt lenne. Ugyanis a család és gyermekjóléti
szolgálat ott van, csak még ez nincs átvezetve. Ugyanebből a szempontból a gazdasági
feladat kijelölésére egy helyszínt jelöltek meg Balmazújvároson. Illetve szintén Hunyadi u. 61.
szám alatti telephely kialakítását kell átvezetni az alapító okiraton.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 10/2017.(II.13.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdés
alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti formában és
tartalommal fogadja el.
A Képviselő-testület hatalmazza fel Dr. Miluczky Attila polgármestert a
társulási megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:55 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Kiss Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

8/8

