EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

2/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2018. február
12. napján 13:30 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:
1. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
5/2018.(II.12.) sz. határozat
2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
6/2018.(II.12.) sz. határozat
3. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
7/2018.(II.12.) sz. határozat
4. Egyebek
1. A Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
8/2018.(II.12.) 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 mind 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.
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Szalai Erika bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 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.

Napirendek tárgyalása:
1. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szalai Erika bizottsági elnök:
Polgármester úr nincs jelen az ülésen. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt
kérdezi, kívánja-e a napirendet kiegészíteni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem kíván kiegészítést tenni, ha kérdés van, válaszol.
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 5/2018.(II.12.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
rendelet módosítását.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mindenki láthatta az anyagot, tetemes összeg a hiány, melyet csökkenteni kell.
A Polgármesteri Hivatallal kapcsolatban elmondja, hogy a pénzügyi irodán kevés fizetésért
nagy felelősséggel dolgoznak az emberek. Ha itt nincsenek helyén a dolgok, azzal csúsznak
pályázatok, milliárdok, és százmilliók. A túlfeszített tempót nem mindenki bírja, és ha
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sorozatosan felmondanak, az előbb-utóbb olyan káoszt fog előidézni, amit utólag lehet, hogy
nem tudnak helyre rakni. A hivatalban felelősségteljes munka folyik, rengeteg a feladat,
ezért javasolja az alacsony fizetések megemelését.
Bóta Barbara aljegyző:
Január óta folyamatosan olyan híreket kapnak, hogy köztisztviselők és közfoglalkoztatottak is
elmennek a hivataltól. A legfőbb ok, hogy szinte minden köztisztviselő garantált
minimálbérért dolgozik. Eljutottak oda, hogy ilyen végzettséggel a faluban is találnak állást
ennél több bérért. Fontos, hogy nem heti 40 órát dolgoznak, hanem sokszor annál jóval
többet, és itt túlóra senkinek nincs fizetve. Ezt minimális mértékében a 13. havi fizetéssel és
az adókimunkálási jutalékkal szokták kompenzálni. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági
irodavezetőnek lenne egy javaslata, ami talán lehetőséget biztosítana arra, hogy a
köztisztviselőket megtartsák, ezt a javaslatot Polgármester úrral még nem sikerült
egyeztetni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A nyomás és a káosz mostanra úgy felerősödött az emberekben, hogy szinte menekülnek a
hivatalból. Hosszú távon nem mehet, hogy eset 8-kor még dolgoznak, és haza viszik a
munkát. Nem tudják felvenni egy 100 Ft-os bolttal a versenyt. Egy dolog tartaná itt az
embereket, és minőségi emberek jöhetnének a hivatalban, ha több fizetést tudnának kínálni
nekik. Polgármester úrral még nem tudtak egyeztetni, ezért konkrét számokat még nem is
mond. Viszont Jegyző Asszony, Aljegyző Asszony és ő is úgy gondolja, hogy egy bizonyos
összeggel meg kellene emelni a köztisztviselők bérét. Összesen 16 emberről lenne szó.
Ha minden hónapban tárgyhót követő 20-ig nem tudnak adatot szolgáltatni az
Államkincstárnak, mert nincs ember, aki megcsinálja, akkor nem kapnak állami támogatást,
és nem tudnak fizetést adni. Ezt nem szabad megengedni.
Ecsedi János alpolgármester:
Az fals információ, hogy van üres álláshely a Polgármesteri Hivatalnál?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Van 2 üres álláshely, ami évek óta nincs betöltve. Erre a két üres álláshelyre március 1-től
van minimálbér tervezve.
Ecsedi János alpolgármester:
Első lépésben azt lehetne feltölteni, hogy osztódjanak a feladatok.
Kiss Sándor bizottsági tag:
Mind a 16 esetben szükségesnek látják az emelést?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Hozhatnának olyan döntés, hogy csak a minimálbéreseknek emelnek, de akkor ők magasabb
bért kapnának, mint a főiskolát végzettek.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Várják, hogy konkrét számokat a Polgármesterrel való egyeztetés után és holnap a Pénzügyi
Bizottság ülésére az adatokkal további egyeztetést kérnek.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A költségvetési rendelet tervezetet első körben február 15-ig kell tárgyalnia a Képviselőtestületnek, elfogadnia pedig március 15-ig kell. A 96 millió forintos hiánnyal beterjesztett
költségvetés elfogadásra nem alkalmas. A fejlesztések és működési kiadások felsorolásáról
szóló mellékletet ismerteti. Kéri, hogy gondolkodjanak rajta, hogy milyen tételeket tudnak
zárolni, és ha, valakinek van javaslata, az tegye meg, hogy milyen fejlesztési kiadást lehetne
törölni.
Ecsedi János alpolgármester:
A bölcsőde projektnél van egy 55 millió forintos eltérés. Ez hol jelentkezik?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez még sehol. Most befutottak az árajánlatok, és amíg a Képviselő-testület nem dönt, hogy
melyiket fogadja el, illetve elfogadja-e valamelyiket, addig nem jelentkezik a költségvetési
rendeletben. Ha elfogadják az árajánlatot, a többletforrásról is gondoskodnia kell az
önkormányzatnak pl. hitelfelvétellel.
Bóta Barbara aljegyző:
Itt két irányba is elindultak. A projekt költségvetésének maximum 30%-áig tudnak
többletforrást igényelni a Magyar Államkincstárnál, ami 33 millió forintot jelentene, ha
jóváhagynák a kérelmet. Illetve úgy tudja, hogy Polgármester úr kezdeményezett egy
egyeztetést az Egyházzal is a témában, és ott is próbál pluszforráshoz jutni. Megpróbálják
úgy irányítani a dolgot, hogy az önkormányzat költségvetését ez a plusz kiadás ne terhelje.
Ecsedi János alpolgármester:
Ha ez megjelenik, akkor nem 90 millió forint hiányról, hanem 150 millióról.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Elképzelhetetlennek tartja, hogy saját forrásból akárcsak 20 millió forintot hozzá tudna tenni
az önkormányzat. Ezt hitelből tudják hozzá tenni.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel ő táppénzen van, az ő 2x4 órás béréből is marad megtakarítás.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Meg kell vizsgálni, hogy a helyére lesz-e valaki felvéve, ha nem akkor egy része megmarad.
Szalai Erika bizottsági elnök:
A tiszteletdíjáról is le kell mondani a CSED folyósításának idejére.
Bóta Barbara aljegyző:
A Válykos projektnél fenn kell tartani a 4 órás munkaviszonyt.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Köszönti Dr. Miluczky Attila polgármestert az ülésen. Ismerteti az ülésen eddig
elhangzottakat.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A könyvtár átszervezését márciusba tűzte napirendre a Képviselő-testület, arról beszéljenek
márciusban. Úgy tervezzék a könyvtárat, mintha menne minden a régi kerékvágásban. A
költségvetésről ő is szeretne Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel egyeztetni.
Most még nem érzi elékezettnek az időt, hogy a költségvetést valóban tudják tárgyalni. A
bölcsőde fejlesztéséhez 55 millió forint hiányzik, ez önmagában is agyoncsapná a
költségvetést. Erre pillanatnyilag nem látja a megoldást. Megkereste a Püspökséget, illetve
Bodó Sándor országgyűlési képviselőt is az 55 millió forint előteremtésének érdekében.
Bóta Barbara aljegyző:
A csapadékvizes pályázatra a 7 meghívott cégtől egyetlen ajánlat érkezett, és itt is van egy
bruttó 17,5 millió forintos különbség a rendelkezésre álló forrás és az ajánlat között. Itt 15%nál kisebb a különbség, és a Kincstár hatáskörében van a többletforrás igényről való döntés.
Nagyobb esélyt lát arra, hogy viszonylag rövid eljárás keretében megkapják a Kincstártól ezt
a többletforrást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte a költségvetés most továbbtárgyalásra alkalmas, és szerinte még egy körben
tárgyalni fogják.
A bölcsőde projekttel kapcsolatban elmondja, hogy a Püspökség hajlik arra, hogy átadja az
önkormányzatnak a hiányzó 55 millió forintot, ha az óvoda tulajdonjogát átadják az
Egyháznak. Ezt ő egy feltételhez kötné, hogy a szerződésbe tegyenek egy olyan opciós jogot,
hogy ugyanennyi pénzért, illetve az inflációval növelt értékéért az önkormányzat ezt
bármikor visszavásárolhatja. Nem tudja, hogy az Egyház ebbe a feltételbe beleegyezik-e.
Szó volt a Polgármesteri Hivatal humán erőforrásáról. Vannak helyek, ahol sokkal nagyobb a
probléma. Úgy gondolja továbbra is, hogy nagyobb a probléma a Tűzoltóságnál, az oktatási
intézménynél.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Pénteken nyomtatta ki a Hunyadi úti járda támogatói okiratát, és az önerőt nem tartalmazza
a költségvetési rendelet tervezet. A hiányt nem fogja változtatni, mert egy áprilisi döntés
szerint fejlesztési célú hitel terhére biztosítja az önkormányzat a 2 647 000 Ft-ot. Ezt majd
bele fogja dolgozni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy döntsenek róla, hogy költségvetési rendelet tervezetet továbbtárgyalásra
alkalmasnak találják, és kerüljön bele a járda önereje.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Illetve még annyi, hogy javasolja a bizottság, hogy mindenképpen foglalkozni kell a
Polgármesteri Hivatalban dolgozók bérének emelésével.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki továbbtárgyalásra javasolja a 2018. évi költségvetési
rendelet tervezetet azzal, hogy a Hunyadi út járdakészítésének pályázatához szükséges
2 647 000 Ft önerő kerüljön bele a rendelet tervezetbe, valamint javasolja a Polgármesteri
Hivatalban dolgozók bérének emelését, kézfelnyújtással jelezze.
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A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 6/2018.(II.12.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
rendelet tervezetet azzal, hogy a Hunyadi út járdakészítésének pályázatához
szükséges 2 647 000 Ft önerő kerüljön bele a rendelet tervezetbe. Valamint
javasolja a bizottság a Polgármesteri Hivatalban dolgozók bérének emelését.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Szalai Erika képviselő

3. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
Egy technikai módosítás történt a szociális rendeletben, ami a szennyvíztámogatást érinti.
Most már nem csak természetben juthat hozzá a támogatáshoz, ha valaki a terveztetést
előre elvégeztette.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 7/2018.(II.12.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

4. Egyebek
1. A Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Szalai Erika bizottsági elnök:
Lehetne erőskezű az Ügyrendi Bizottság, de nem nagyon tudják ezt kordában tartani. Nem is
akarnak erről vitát kezdeni. Polgármester úr elmondta a feladatait, látják azt, hogy mi jön
közbe, de január 31-ig ki kellene venni az előző évi szabadságát.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nyilatkozik, hogy nincs anyagi követelése az önkormányzattal szemben. Úgy tekinti, mintha
ezeket a szabadságokat kivette volna.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Az Ügyrendi Bizottság elnökeként nem szeretne további bajokat ebből. Bóta Barbara
aljegyzőt kéri, nyugtassa meg, hogy jogilag ez fedi a valóságot.
Bóta Barbara aljegyző:
Igen, a bizottság azzal jogilag teljesíti a feladatát, hogy jóváhagyja a szabadságolási tervet.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki jóváhagyja Dr. Miluczky Attila polgármester 2018. évre vonatkozó
szabadságolási ütemtervét, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 8/2018.(II.12.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Dr.
Miluczky Attila polgármester 2018. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét
az előterjesztésben foglaltak szerint.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:45 órakor bezárta.
K.m.f.
__________________________
Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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