EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. NOVEMBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

11/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2017. november
27. napján 13:30 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:
1. 2018. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
34/2017.(XI.27.) sz. határozat
A 1./ napirend a közmeghallgatás anyaga is.
2. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
35/2017.(XI.27.) sz. határozat
3. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
36/2017.(XI.27.) sz. határozat
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 18/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
37/2017.(XI.27.) sz. határozat
5. Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való
nyilvánításáról
38/2017.(XI.27.) sz. határozat
6. Egyebek
1. Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
39/2017.(XI.27.) 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 2 fő bizottsági tag jelen van. Kiss Sándor
bizottsági tag igazoltan van távol.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István 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.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. Kéri, hogy aki
elfogadja a napirendet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 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.

Napirendek tárgyalása:
1. 2018. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
A 1./ napirend a közmeghallgatás anyaga is.
Szalai Erika bizottsági elnök:
A gyepmesteri telephez vannak szükséges beszerzendő eszközök, mint a lábvédő, karvédő,
teleszkópos befogó hurok. Bár még nincs összesítve, hogy állnak a kiadásokat és a
bevételeket tekintve, de ezt még beépítené a költségvetésbe.
Ecsedi János alpolgármester:
Szerinte erre elsődlegesen a közfoglalkoztatási önerőnél kellene kitérni. Ott lehetne
megemelni az önerő összegét.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja még a kétszer 4 óráját egyszeri 8 órára módosítani.
Ecsedi János alpolgármester:
Kérdés, hogy milyen megfontolásból van kétszer 4 órában alkalmazva?
Szalai Erika bizottsági elnök:
Ismerteti, hogy miért kétszer 4 órában van alkalmazva.
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Ecsedi János alpolgármester:
Kérdésként merül fel, hogy beszéltek-e a könyvtárvezetői pályázatról? Ha olyan ember nyeri,
aki most nincs létszámban, akkor annak a költségvetésben nem is szerepel a bére. Ezt azt
jelenti, hogy a jelenlegi két létszámot csökkenteni kell, mert akkor valakit el kell küldeni, vagy
plusz költségvetést fog igényelni, mert plusz bére lesz?
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, összefoglalja a javaslatot. Egyek Nagyközség
Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervezési irányelveit azzal fogadják el, hogy a
gyepmesteri telep működéséhez szükséges eszközök (pl. lábvédő, karvédő, teleszkópos
befogó hurok) költségei kerüljenek betervezésre, valamint ő, Szalai Erika 1 X 8 órában legyen
foglalkoztatva 2 x 4 óra helyett. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 34/2017.(XI.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek
Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervezési irányelveit az
alábbiakkal:
-

A gyepmesteri telep működéséhez szükséges eszközök (pl. lábvédő,
karvédő, teleszkópos befogó hurok) költségei kerüljenek betervezésre
Szalai Erika 2 x 4 óra helyett 1 X 8 órában legyen foglalkoztatva

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető

2. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendeletmódosítást elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 35/2017.(XI.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi
költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök
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3. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Szalai Erika bizottsági elnök:
Gábor Istvánné könyvtárvezetővel együtt készítették a munkatervet. Annyi hiányossága van
még, amit külön megígért, hogy Excel táblában a közeli települések programjai is fel lesznek
tüntetve mind a 12 hónapra. Tiszafüred programja csak december elején lesz nyilvánossá
téve, és azzal szeretné láthatóvá tenni, hogy ki mire számíthat a jövő évben.
A 2018. évi munkaterv már tartalmazza a főzőversenyekhez bekalkulált eszközöket is, az
elmaradt pavilonokat, és az acélszerkezetes sátrat is.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
2018. évi munkatervét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 36/2017.(XI.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi
Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetője

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 18/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel Ale Gergellyel még nem sikerült beszélni a konkrét összeg később lesz feltüntetve.
Elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 37/2017.(XI.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 18/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosítását
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök
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5. Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való
nyilvánításáról
Szalai Erika bizottsági elnök:
Soltész Gábor képviselő jelezte. Szerinte jó ötlet, több település önkormányzata szavazta
már meg. Ez az önkormányzat is köztük lehetne, és a július 1. maradhatna munkaszüneti
nap.
Ecsedi János alpolgármester:
Ennek van-e valami költségvetési vonzata? Mivel ez munkaszüneti nap, ezeknek a
dolgozóknak fizetni kell. Úgy kell kifizetni munkabért 20 embernek, hogy nincs mögötte
teljesítmény.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Úgy emlékszik, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy az ehhez tartozó költségvetésről a
rendelet tervezetnél beszélnek. Arról majd külön dönteni kell, hogy ezt miből biztosítják.
Javasolja, hogy a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról
szóló előterjesztést támogassák, kérjék fel Jegyző Asszonyt, hogy a szükséges rendelet
tervezetet készítse elő, és bízzák a Képviselő-testületre a döntést, hogy rendeljen hozzá
fedezetet. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 38/2017.(XI.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról szóló
előterjesztést azzal, hogy Képviselő-testületre bízza a szükséges fedezet
hozzárendelését.
A Képviselő-testület kérje fel a Jegyzőt, hogy a szükséges rendelet tervezetet
készítse elő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

6. Egyebek
2. Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
Szalai Erika bizottsági elnök:
Itt 500 000 Ft-ról beszélnek, aminek a szétosztása a nyertes pályázók között arányosan
történne. Javasolja, hogy tegyék kötelezővé, hogy aki nyer ebben a pályázatban, az egy
évben legalább 2 alkalommal biztosítsa a település végpontjainak dekorálását. Akik pályázni
szoktak érdekeltek mind a gazdászok, mind azoknak a körében, akik a szalmabálákat
könnyen be tudja szerezni. Így lenne egy állandó díszítettség.
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Ecsedi János alpolgármester:
Alapgondolatnak jó, de erre nem kötelezhet olyan embereket, akiknek nincs kötődése a
mezőgazdasághoz, illetve a bálás technológiához.
Bódi István bizottsági tag:
Ezt fel kellene venni a listába, hogy mire lehet pályázni.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Tehát a pályázatot bővítenék egy olyan szekcióval, hogy pályázni lehet a falu két
végpontjának dekorálására, díszítésére. Kéri, hogy aki ezzel a módosítással elfogadásra
javasolja a pályázati kiírást a környezetvédelmi alapra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 39/2017.(XI.27.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázati
felhívást a Helyi Környezetvédelmi Alapból 2018. évben nyújtható
támogatások elnyerésére azzal a módosítással, hogy pályázni lehessen a falu
két végpontjának dekorálására, díszítésére is.
Határidő: 2018. április 16.
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 13:50 órakor bezárta.
K.m.f.
__________________________
Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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