EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. ÁPRILIS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

4/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2017. április 24.
napján 14:30 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú Önkormányzati
rendelet módosítása
4/2017.(IV.27.) sz. határozat

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.
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. Kéri, hogy
aki elfogadja a napirendet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
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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Napirend tárgyalása:

1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú Önkormányzati
rendelet módosítása
Bóta Barbara aljegyző:
A szociális rendeletet két ok miatt módosították. Az egyik ok, hogy tavaly bevezették az
egyszeri 3 000 Ft-os utalványt, amit a tartósan beteg gyerekek és a szép korúak kapnak. A
támogatás maximális összegét 3 000 Ft-ban határozták meg, és kérték, hogy ezt vegyék ki
belőle, mert ha magasabb összegű támogatást tudnak adni, akkor ez ne legyen ennek
korlátja. Ezt megmódosította, erről szól a rendelet első paragrafusa.
A második pedig a szennyvízbekötési támogatás. Polgármester Úr már a költségvetés
tárgyalásakor jelezte, hogy a szociális kiegészítő normatíva terhére be szeretné vezettetni a
szennyvízbekötési támogatást, mert még mindig vannak egy jó páran, aki már ráköthettek
volna a szennyvízre, de különböző okok miatt nem kötöttek rá. Vagy pénzük nem volt, vagy
intézkedni nem tudtak stb. Nekik a talajterhelési díjuk már olyan mértékben megnövekedett,
hogy van, akinek több százezer forintos talajterhelési díj hátraléka van. A közmunkában csak
egy részét tudják ennek az összegnek levonni, és náluk akarják a további eladósodást
megelőzni azzal, hogy szennyvízbekötési támogatást nyújtatnának arra, hogy a
szennyvízbekötést meg tudják oldani. A támogatás a bekötési költségek 50%-ra nyújtana
fedezetet, a másik 50%-ot nekik kellene kifizetni.
A kérelmezőket két körre tudják majd bontani. Az egyik az, ahol terveztetés is szükséges,
mert a csonk a portáján kívül helyezkedik el. A másik, ahol a portán belül van a csonk, ott
már terveztetni és engedélyeztetni sem kell, elég az anyagköltséget finanszírozni.
Az előzetes felmérések alapján ez jelenleg 40-50 családot érint. Ebben az évben ennek a 4050 családnak a problémáját, ha ők is partnerek ebben, ezzel a támogatással szeretnék
rendezni. Más kérdés az, hogy folyamatban van a szennyvízhálózat bővítése, és a további
években Telekházára, Félhalomra és még Egyeken a le nem fedett területekre is be fogják
vezetni a szennyvízhálózatot.
Ha ez a rendelet hatályban marad, akkor érvényes lesz azokra is, akik ezeken a
településrészeken élnek. Érdemes lesz rajta elgondolkodni, hogy mit csináljanak ezzel a
rendelettel év végén, vagy a jövő év elején, mert ha jövőre nem lesz rá fedezet a
költségvetésben, akkor nem fogják tudni kifizetni.
Reményeik szerint ezzel ennek a 40-50 családnak a problémáját tudják kezelni, hiszen erre
közel 3 millió Ft van a költségvetésben.
Bódi István bizottsági tag:
Lehet-e látni, hogy a másik 50%-ot tudja-e fedezni?
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Bóta Barbara aljegyző:
Ő Polgármester Úrnak a 100%-ot javasolta, mert tipikusan olyan családokról van szó, akik
helyett vagy mindent kifizetnek, és elintéznek, vagy nem oldódik meg a probléma, de
Polgármester Úr azt mondta, hogy 50%-nál többet ne adjanak.
Bódi István bizottsági tag:
Attól fél, hogy kifizeti az 50%-ot az önkormányzat, nem fogja megcsinálni, vissza kell fizetnie,
és nem tudja majd visszafizetni.
Bóta Barbara aljegyző:
Polgármester Úr azt mondta, hogy ne vegyenek a nyakukba plusz terhet, megkapja előre, és
ha nem valósítja meg, nem számol el vele határidőre, akkor vissza nem térítendő támogatás
lesz, és vissza kell fizetnie 15 napon belül. Ha nem fizeti vissza 15 napon belül, akkor a
fizetésből le tudják tiltani.
Bódi István bizottsági tag:
Akinek nincs engedélyes terve, nincs meg a másik 50%, akkor szerinte ne is legyen kifizetve.
Van egy költségvetés, annak az 50%-át vegye meg, és amikor meg van, akkor legyen a
támogatás kifizetve.
Kalmár Zoltán:
Két ember megkapta a teljes tervezési díjat, neki oda adta a felét, és mind a két terv ott van
a polcán már több mint fél éve, mert nem ment érte egyik sem. Minden engedély lejárt, és
kezdheti előröl.
Bóta Barbara aljegyző:
Nem hiszi, hogy a rendelet ebben a formában megoldaná a helyzetet. Két dolgot szeretett
volna. Az egyik, hogy 100%-os mértékű legyen a támogatás, mert ha nekik kell a másik 50%ot mellé rakni, még inkább azt érik el, hogy megkapják az 50%-ot, a saját 50%-ot nem teszik
mellé és elköltik. A másik, amit szerettek volna, hogy a bevezetés része is természetbeni
támogatás legyen. Úgy tervezték el eredetileg, hogy az önkormányzat megveszi az anyagot,
és azt biztosítják olyan mértékben, amilyen mértékű támogatást kapott, hogy még jobban
célhoz jusson a támogatás, ne pedig másra használja fel. Erre mondta az Polgármester Úr,
hogy felesleges terheket vesznek a nyakukba, és annyi legyen már bennük, hogy 50%-ot
kapnak, de el kell vele számolniuk.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ráadásul állami támogatást kap az önkormányzat, amit megkapnának ezek az emberek. Ha
nem fogják a másik 50%-ot hozzátenni, akkor ez attól fogva nem támogatás lesz, hanem
vissza kell fizetniük. Az önkormányzat kasszájából hiányozni fog, mire behajtják, lehet, hogy
évek lesznek. Ha nem tudják felhasználni ezt a pénzt, vissza kell fizetni az államnak. Nem
csak azt a veszélyt is érzi benne, hogy nem fog megvalósulni, hanem vissza kell fizetniük az
államnak.
Bódi István bizottsági tag:
Ha valaki a nyomvonalat kiássa, az már egy hajlandóság arra, hogy szeretné bevezetni. Ha
valaki megveszi az anyagok 50%-át, szerinte az már 100%, hogy meg fogja valósítani.
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Bóta Barbara aljegyző:
Tehát azt javasolja, hogy a rákötéshez és a kivitelezés költségeihez az 50%-os támogatás csak
abban az esetben legyen nyújtható, ha a bekötéshez szükséges előkészítő munkálatokat
elvégzi?
Bódi István bizottsági tag:
Igen, tegyen érte annyit.
Kiss Sándor bizottsági tag:
Egyébként fel van mérve, hogy van-e hajlandóság? Valahogy nem lehetne szelektálni ezek
között a családok között?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha meghallják, hogy ezért pénzt kapnak, akkor lesz hajlandóság.
Bóta Barbara aljegyző:
Ez a rendelet május 1-én hatályba lép, ha elfogadják. Ezt követően értesítsék őket erről a
lehetőségről, mert az önkormányzatot köti, hogy ezt a 3 millió forint az idei évben el kell
költeni. Attól, hogy ezt elfogadják, nem lesz kőbe vésve. Ha a gyakorlati alkalmazás során
látják, hogy módosítani kell rajta, akkor akár havonta is lehet módosítani az első időszakban.
Dr. Miluczky Attila polgármester megérkezett az ülésre.

Kellene egy biztosítékot bevezetni, mivel félnek tőle, hogy a saját 50%-ot nem tudják
hozzátenni, a kapott 50%-hoz, mivel erre nagy esély van, és nem ér célhoz a támogatás.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha kell tervezés, az biztos, hogy célhoz ér. A tervek elkészülnek, de a második fele valóban
necces.
Bódi István bizottsági tag:
Kötnék ahhoz, hogy aki ezt a támogatást szeretné, valami hajlandóságot mutasson, ássa ki a
nyomvonalat, vagy valami előkészítő munkát végezze.
Bóta Barbara aljegyző:
Azzal egészítette ki a tervezetet, hogy az 50%-os támogatás csak abban az esetben fizethető
ki, ha a szükséges előkészítő munkálatokat (nyomvonal kiásása) a kérelmező elvégzi.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha a portán belül a nyomvonal megfelelő mélységben ki van ásva, csak akkor adható a
támogatás.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a rendeletet azzal a
kiegészítéssel, hogy a támogatás csak abban az esetben legyen kifizethető, ha a szükséges
előkészítő munkálatokat (portán belül nyomvonal megfelelő mélységben történő kiásása) a
kérelmező elvégzi, kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 4/2017.(IV.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú Önkormányzati
rendelet módosítását azzal, hogy a támogatás csak abban az esetben legyen
kifizethető, ha a szükséges előkészítő munkálatokat (portán belül nyomvonal
megfelelő mélységben történő kiásása) a kérelmező elvégzi.
Határidő: 2017. április 27.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:00 órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________
Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Kiss Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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