EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

6/2018.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2018. május 28.
napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:
1. Az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között megkötött megállapodás módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
19/2018.(V.28.) sz. határozat
2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.(XI.27.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
20/2018.(V.28.) sz. határozat
21/2018.(V.28.) sz. határozat
3. A helyi építési szabályzatról szóló 11/2005.(IV.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
22/2018.(V.28.) sz. határozat
4. Döntés a 2018. évi igazgatási szünet időpontjáról
23/2018.(V.28.) sz. határozat
5. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2017. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
24/2018.(V.28.) sz. határozat
6. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
25/2018.(V.28.) 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.
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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 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.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető később fog megérkezni az ülésre, ezért kéri,
hogy az őt érintő napirendeket később tárgyalja a bizottság.
Napirendek tárgyalása:
1. Az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között megkötött megállapodás módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a megállapodásban történt módosításokat. A jogszabályban előírtakat maximálisan
teljesítik az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a megállapodást elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 19/2018.(V.28.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek
Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között megkötött együttműködési megállapodás módosítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
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2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.(XI.27.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az SZMSZ 2. sz. melléklete került aktualizálásra. Ez a melléklet tartalmazza az átruházott
hatásköröket. A legutóbbi ülésen elhangzott, hogy a Polgármester hatásköréből kerüljön
vissza a Képviselő-testület hatáskörébe a bérlakások bérbeadása. Ezáltal ez a Polgármester
hatásköréből kikerült, tehát nem tartalmazza a rendelet. Ugyanakkor a mellékletben
szereplő többi hatáskört és nevet is pontosították. Az SZMSZ 6. sz. melléklete az előbb
elfogadott Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Egyek Nagyközség Önkormányzata
közötti megállapodás. Mivel ezt módosították, így kicserélésre kerül mellékletként is. Illetve
a tanyagondnoki szolgálat ellenőrzése tárt fel különféle javítani és kiegészíteni valókat. Ez
került még bele a rendelet mellékletébe.
Kiss Sándor bizottsági tag:
Amíg nincs egy ember, aki kizárólag az ingatlanok állapotfelmérésével foglalkozik, addig
ebben a kérdésben tartózkodni fog. Szerinte nem azon múlik, hogy a Polgármester vagy a
Képviselő-testület dönt erről, szerinte maradjon a Polgármester hatáskörében.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az lehet egy javaslat, hogy a bérlakások bérbeadása maradjon a Polgármester hatáskörébe.
Kiss Sándor bizottsági tag:
A problémát nem az okozza, hogy a Polgármester vagy a Képviselő-testület dönt erről.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy a Kiss Sándor bizottsági tag javaslatáról külön szavazzon a bizottság.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Kiss Sándor bizottsági tag javaslata, hogy a bérlakás bérbeadása maradjon a Polgármester
hatáskörébe.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbe adása maradjon a Polgármester hatáskörében, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 20/2018.(V.28.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzati lakások és helyiségek bérbe adása maradjon a Polgármester
hatáskörében.
Határidő: 2018.05.31.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az SZMSZ módosítás többi pontjáról is kérne egy szavazást.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Kéri, aki az SZMSZ módosítás többi pontját elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 21/2018.(V.28.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 32/2014.(XI.27.) sz. rendelet
módosítását.
Határidő: 2018.05.31.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

3. A helyi építési szabályzatról szóló 11/2005.(IV.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Kormányhivatal újabb körben írt elő módosítandó tételeket a Helyi Építési Szabályzatban.
Az állami főépítész azt javasolta, hogy a vonatkozó bekezdések, paragrafusok kerüljenek
hatályon kívül helyezésre. Valószínűleg magasabb szintű jogszabályokból eredően szükséges
ezeket megtenni. Javasolta, hogy Kótai Csabával, a helyi építésszel egyeztessék le, mivel ő
készítette a rendezési tervet. Ez megtörtént, ő is ezt javasolja. Nem tud mást tenni, mint
hozni a Kormányhivatal kezdeményezését és helyezzék ezeket a bekezdéseket és
paragrafusokat hatályon kívül.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 22/2018.(V.28.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi
építési szabályzatról szól 11/2005.(IV.14.) sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2018.05.31.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök
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4. Döntés a 2018. évi igazgatási szünet időpontjáról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez már több éves hagyomány, július 9-től július 20-ig lenne az igazgatási szünet.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs,kéri, hogy aki az igazgatási szünet időpontjával egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 23/2018.(V.28.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi
igazgatási szünetet az alábbiak szerint rendelje el:
2018. július 9. (hétfő) - 2018. július 20. (péntek)
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

5. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2017. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A beszámolóhoz nem kíván semmit hozzáfűzni, ha kérdés van, megpróbál válaszolni.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 24/2018.(V.28.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek
Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2017. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
Határidő: 2018.05.31.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök
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6. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A költségvetési rendelet módosítására az MVH-s útépítési hitelfelvétel miatt van szükség,
mivel nem szerepel a költségvetésben. Ez az egy tétel került most beépítésre.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosításával egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 25/2018.(V.28.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2018. évi
költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: 2018.05.31.
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 14:20 órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________
Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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