EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. DECEMBER 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

13/2017.
JEGYZŐKÖNYV

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

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint
NAPIRENDEK:
1. Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
41/2017.(XII.11.) sz. határozat
2. 2018. évi munkaterv jóváhagyása
42/2017.(XII.11.) sz. határozat
3. Rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
43/2017.(XII.11.) sz. határozat
4. A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
44/2017.(XII.11.) sz. határozat
5. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12) számú Önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
45/2017.(XII.11.) sz. határozat
6. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
46/2017.(XII.11.) sz. határozat
7. Egyebek
1. Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása
47/2017.(XII.11.) sz. határozat
2. Pályázati felhívás a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állására
48/2017.(XII.11.) sz. határozat
3. Egyek Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
49/2017.(XII.11.) 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.
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 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendet is tárgyalja
meg a bizottság.
1. Egyek Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
Kéri, hogy aki elfogadja a módosított 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.

Napirendek tárgyalása:
1. Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A rendelet elfogadását jogszabály írja elő. A következő év költségvetésének elfogadásáig az
átmenti gazdálkodásra vonatkozó rendelet felhatalmazza a Képviselő-testületet illetve az
önkormányzatot, hogy az előző évi szinten a kiadások, bevételek teljesüljenek a
költségvetést illetően.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Ügyrendi Bizottság 41/2017.(XII.11.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2018. évi
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

2. 2018. évi munkaterv jóváhagyása
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel a kiküldött munkatervhez plusz javaslat nem érkezett, kéri, hogy aki a 2018. évi
munkatervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 42/2017.(XII.11.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek
Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi munkatervét.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

3. Rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Soltész Gábor képviselő által beterjesztett javaslat alapján készült el a rendelet tervezet. Az
ehhez kapcsolódó költségvetést, majd a költségvetéskor tervezni kell.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 43/2017.(XII.11.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá
nyilvánításáról szóló rendeletet.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök
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4. A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A talajterhelés tekintetében alkalmaznak kedvezményt a 70 év alatti illetve a 70 év fölötti
lakosság részére, és az évszámot minden évben szükséges módosítani.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 44/2017.(XII.11.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) számú önkormányzati rendelet
módosítását.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

5. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12) számú Önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
A Kormányhivatal álláspontja szerint a rendelet azon rendelkezése, hogy nem részesülhet
települési támogatásban a jogcím nélküli rosszhiszemű lakáshasználó, nem felel meg a
Szociális törvény előírásainak, mert azt kell települési támogatásban részesíteni, aki
átmenetileg krízis helyzetbe került, és a lakcímhasználathoz kötés összeférhetetlen a
szociális elvekkel. Ezért a 9.§ (2) bekezdésének hatályon kívül helyezését kérték. Ez történt
meg.
Szalai Erika képviselő:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 45/2017.(XII.11.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú önkormányzati
rendelet módosítását.
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Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

6. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez kapcsolódik egy másik napirendhez, a hulladékgazdálkodást érintő változásokról,
feladatokról szóló tájékoztatóhoz. A Kormányhivatal szakmai véleményben kérte, hogy
ahhoz kapcsolódóan történjen rendeletmódosítás. Az önkormányzatnak térítésmentesen
szükséges közterületet biztosítani, ha az iskolában olyan mértékű papírhulladék átvételére
kerülne sor, hogy már nem tudja tárolni, illetve 300 m2-t meghaladó üzletek esetében.
Jogszabály előírja, hogy erről rendelkezni kell.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezz.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 46/2017.(XII.11.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.)
számú önkormányzati rendelet módosítását.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

7. Egyebek
4. Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása
Szalai Erika bizottsági elnök:
Csatolva van a korábbi évek díjazása, de viszont mivel már nincs videó felvétel, a DVD lemez
okafogyottá válik, ezt kérik törölni.
Javasolja, hogy ne emeljék az újság díját, tartsák a 100 Ft-ot, illetve az éves előfizetés díját is
tartsák, valamint kerüljön törlésre a DVD mellékletre vonatkozó díjtétel. Kéri, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Ügyrendi Bizottság 47/2017.(XII.11.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki
Hírmondó 2018. évi éves díját 1 000 Ft-ban állapítsa meg.
- Az Egyeki Hírmondó havonta történő megvásárlása esetén az újság díja
100 Ft legyen.
Továbbá javasolja a bizottság, hogy kerüljön törlésre az Egyeki Hírmondó DVD
mellékletére vonatkozó díj, mivel a Képviselő-testületi ülésekről már nem
készül videó felvétel.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

5. Pályázati felhívás a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állására
Szalai Erika bizottsági elnök:
Jegyző Asszony írásban is megkapta a Kormányhivatal állásfoglalását.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kulcskérdés volt az 5 éves szakmai gyakorlat. Látható a szakmai véleményben, hogy
feltételként kell előírni. Kitért még a próbaidő témakörére is, illetve egy szakvizsga
elvégzésére. Ennek megfelelően korrigálta a pályázati felhívást. Az idegen nyelv előírása
viszont előnyként szerepelhet, de feltételként nem, ugyanis jogszabály rendelkezik róla, hogy
községi és városi könyvtárakban ez nem szükséges. Ahol pedig községet ír a jogszabály az
alatt a nagyközséget is érteni kell. Ha van erre irányuló javaslat, akkor lehet, de csak
előnyként. Illetve tekintettel arra, hogy többcélú intézményről beszélnek magasabb vezetői
pályázatot szükséges kiírni. A magasabb vezetői pályázat miatt kell egy 3 fős bizottságnak
meghallgatnia a pályázókat, ezért javasolta az Ügyrendi Bizottságot.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a pályázati felhívást elfogadja, kézfelemeléssel jelezz.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 48/2017.(XII.11.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi
Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírására
vonatkozó határozati javaslatot.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
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6. Egyek Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
Szalai Erika bizottsági elnök:
A Képviselő-testület a 371/2015 és 372/2015 sz. határozataival elfogadta 8 fővel az értéktár
bizottság tagjainak számát, és hogy bővíti az SZMSZ-t. Az SZMSZ azért lenne fontos, mert van
egy pályázati lehetőség január 15-ig. Hajdu-Murvai Veronika felkereste azzal kapcsolatban,
hogy a grillázs kerüljön be Egyek értékei közé, amihez Képviselő-testületi döntés szükséges.
Kérdés az, hogy az Értéktár Bizottság adminisztrációs dolgait a könyvtár vagy az
önkormányzat segíti majd?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A könyvtár, mivel a székhely is ott van. Ha jól érti, itt az a kérés, hogy legyen egy testületi
javaslat, hogy a grillázs kerüljön be az Egyek értékei közé.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Aki elfogadja az SZMSZ-t azzal, hogy a könyvtár az adminisztráció segítője, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 49/2017.(XII.11.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek
Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát azzal, hogy a
bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Tárkányi Béla
Könyvtár és Művelődési Ház biztosítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szalai Erika elnök

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:20 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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