EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKVÉDELMI, KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. AUGUSZTUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

19/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2017. augusztus
28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:

1. Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
43/2017.(VIII.28.) sz. határozat
2. Előirányzat módosítások
44/2017.(VIII.28.) 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 4 fő bizottsági tag jelen van. Kovács
Sándorné bizottsági tag igazoltan van távol.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Szalai Erika bizottsági tagot a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 4 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 4 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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Napirend tárgyalása:
1. Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
Bóta Barbara aljegyző:
Az előző évekhez hasonlóan, az idei évben is csatlakozni kívánnak az ösztöndíjpályázathoz. A
döntést már most meg kell hozni, hogy a jövő évi pályázati kiíráshoz csatlakozni szeretnének.
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat, ahogyan az előző években is, az 1 millió Ft-ot erre a
célra továbbra el tudja különíteni. Ezt a 1 millió Ft-ot be fogják építeni a költségvetésbe.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Tudja, hogy elsősorban pénzügyi téma, de azért vette napirendre, mivel a Szociális Bizottság
fogja elbírálni a pályázatokat.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
csatlakozzon, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
43/2017.(VIII.28.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához.
A pályázat megvalósításához szükséges anyagi forrást 1.000.000.-Ft-ot a 2018.
évi költségvetésében biztosítsa.
Kérje fel a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges dokumentumokat írja
alá.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző

Bóta Barbara aljegyző:
Biztosan emlékeznek rá, hogy bevezettek egy új támogatást, a szennyvíz bekötési
támogatást. Az idei évben összesen 4 kérelem érkezett. Ennek a kerete kb. 2-3 millió Ft. Úgy
néz ki, hogy ez a keret nem lesz kihasználva. Hagynának benne kb. 200 000 Ft-ot, hogy az idei
igényeket ki tudják elégíteni, de a többi összeget Polgármester úr kérésére átcsoportosítanák
a krízis keretbe. Tájékoztatásul mondta el, majd a testületi ülésen kellene erről dönteni.
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Soltész Gábor bizottsági tag:
Kérdezi, hogy ezt a pénzt vízbekötésre nem lehet felhasználni?
Bóta Barbara aljegyző:
Arra is adhatnak krízis támogatást.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Javasolja, hogy vegyék napirendre a témát. Kéri, hogy aki egyetért az Előirányzat
módosítások című napirendi pont felvételével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal napirendre vette az Előirányzat módosítások című napirendi
pontot.

2. Előirányzat módosítások
Bóta Barbara aljegyző:
Tehát vízbekötésre is felhasználható legyen a keret?
Soltész Gábor bizottsági tag:
Igen.
Bóta Barbara aljegyző:
Természetbeni krízistámogatásként kifizetnék.
Azt javasolhatja a bizottság, hogy a kríziskeret a továbbiakban vízbekötésre is fel lehessen
használni.
Mindenképpen indokolt, hogy a kríziskeretbe pénzt csoportosítsanak át, mivel kb. 100-200
ezer Ft van a keretből. Főleg úgy, hogy a téli hónapokban megnövekednek az igények. Amit a
szennyvíztámogatásra nem költenek el, rendkívüli települési támogatásra vagy
krízistámogatásra lehetne felhasználni. Ha van ilyen irányú javaslatuk, akkor felezzék meg az
összeget.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
A beteg gyerekeknek szánt összeget is meg lehetne emelni.
Soltész Gábor bizottsági tag:
A krízis támogatás a legrosszabb döntés a világon.
Bóta Barbara aljegyző:
Vannak olyan élethelyzetek, amikor tényleg gyorsan dönteni kell.
Szalai Erika bizottsági tag:
Szerinte sok átverés van.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Igaza van Soltész Gábor bizottsági tagnak, hogy ez a krízis támogatás egy bosszantó dolog.
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Bóta Barbara aljegyző:
Ezt úgy tudnák megoldani, hogy vagy teljesen megszüntetnék a támogatást vagy a Szociális
Bizottság hatáskörébe átadnák.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Elmondja Polgármester úrnak, hogy azért hívták be, mert felmerült, hogy a szennyvíz
támogatásra fel nem használt keret, krízis támogatásra lenne átcsoportosítva. Már a
bizottság beszélgetett róla, hogy ez nem jó ötlet. Ezzel kapcsolatban kérnék a véleményét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzatnak az állami támogatással el kell számolni. Ezeket az összegeket szociális
juttatásokra kell fordítani. Azt gondolja, hogy az a legegyszerűbb, ha átcsoportosítják a krízis
keretbe. Mivel ilyen nagy összegről van szó, abban is partner, hogy a Szociális Bizottsággal
közösen döntsék el. Szerinte a kiadott krízis segélyek 80%-a indokolt, van egy 20%, aki
esetleg becsapja az önkormányzatot és visszaél a jóindulatukkal.
Bóta Barbara aljegyző:
Elhangzott egy javaslat, hogy vízbekötésre is lehessen felhasználni a krízis keretet, mert
valakinél ez is problémát jelent.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A szennyvíz támogatást erőltették, mert a talajterhelési díj tartozás magas. A talajterhelési
díj tartozást is be tudják vonni a krízisbe. Az önkormányzatnak nagyon jó, ha a vízbekötés
működik, mert annál kevesebb közkifolyót kell működtetni. Az ivóvíz bevezetését járják
körbe. Éppen most írt egy levelet az ohati ivóvíz bekötésével kapcsolatban. Ohatra az ivóvíz
bevezetése 104 millió Ft-ba kerülne. Az ivóvíz bekötése jó cél, de lehet, hogy olyan nagy
lenne az igény, hogy nem bírnának vele.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Legyen. Ez kb. 2,5 millió Ft. A szép korúaknak, beteg gyerekek támogatására van egy 200
ezer Ft-os keret, ha most erre lenne lehetőség megemelhetnék 200 ezer Ft-tal.
Soltész Gábor bizottsági tag:
Akkor inkább 300 ezer Ft-tal emeljék meg.
Bóta Barbara aljegyző:
Akkor a bizottságnak legyen egy javaslata arra, hogy a szennyvíztámogatásból 200 ezer Ft
vagy 300 ezer Ft legyen átcsoportosítva a szép korúak támogatására.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Jó. És Soltész Gábor bizottsági tag felvetése a vízbekötéssel kapcsolatban?
Bóta Barbara aljegyző:
Az adható a krízis keretből.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha ezt komolyan gondolják, akkor meg kell hirdetni az emberek között.
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Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Sok helyen nincs bekötve a víz?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szinte mindenhol be van kötve, inkább azt mondaná, hogy sok helyen van szűkítő felrakva. A
TRV Zrt. küldött egy levelet, hogy az egyeki lakosság kb. 18 millió Ft vízdíj hátralékkal tartozik
a TRV Zrt. felé és kérik az önkormányzatot, hogy a lakhatási támogatáson keresztül behajtsa.
Az önkormányzatnak nincs lakáshatási támogatása, így nem tudnak a TRV Zrt.-nek ilyen
módon segíteni.
Vitéz Zsolt bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a 2017. évi költségvetésben szennyvíz bekötési támogatásra elkülönített
előirányzatból 300 000 Ft kerüljön átcsoportosításra szépkorúak és tartósan beteg
gyermekek támogatására.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
44/2017.(VIII.28.) sz. határozata:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évi költségvetésben
szennyvíz bekötési támogatására elkülönített előirányzatból 300 000 Ft
kerüljön átcsoportosításra szépkorúak és tartósan beteg gyermekek
támogatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 15:52 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Vitéz Zsolt
bizottsági elnök

__________________________
Szalai Erika
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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