EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JÚNIUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

7/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2018. június 25.
napján 15:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:
1. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
26/2018.(VI.25.) sz. határozat
2. Egyebek
1. Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
27/2018.(VI.25.) 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.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Kiss Sándor 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.
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Napirendek tárgyalása:
1. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szalai Erika bizottsági elnök:
A lakásrendelet módosítását elfogadásra javasolja. Kéri, hogy aki a lakásrendelet
módosítását elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 26/2018.(VI.25.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati
tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2018.06.28.
Felelős: Szalai Erika bizottsági elnök

2. Egyebek
1. Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
Szalai Erika bizottsági elnök:
A pályázatban a túrakocsi van előtérbe helyezve. Kinek mi a véleménye? Mennyi pénzt
javasolna?
Kiss Sándor bizottsági tag:
Tudja támogatni, lehetőség van rá. Amit Berkes Zoltán elmondott az körülbelül 800 000 Ft
lenne, ezt leszűkítette 350 000 Ft-ra. Rengeteg olyan dolog van még viszont, ami kialakításra
vár. Az alapanyagokat beszerzi saját pénzen és támogatókon keresztül. Sajnálatos módon ez
nem került bele a pályázatba. Ha lehet, a teljes összeget javasolja támogatásként oda adni.
Ecsedi János alpolgármester:
Óriási kockázatnak találja. A menedzsment nem megfelelő, és akkor nagyon sok helyen meg
fog bukni ez a dolog. A látásával kapcsolatban is egy nagy hátrány ez. A testületi ülésen
biztos tartózkodni fog.
Kiss Sándor bizottsági tag:
Megérti a dolgot. Látja a helyzetet. Ezek ellenére az esélyt megadná.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Hogy veszik észre, ezt iskolán belül?
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Bódi István bizottság tag:
Ismerteti az iskolában szervezett programok, hogy zajlanak. Az íjászat is működik az
iskolában, ami egy program. Itt pedagógus felügyel, ennek hiányában nem is csinálhatna
semmit.
Szalai Erika bizottsági elnök:
Csak úgy tudja támogatni, ha Marika jelenléte minden egyes alkalommal garantált. Marika
erre tett ígéretet.
Javasolja a 350 000 Ft támogatást azzal, hogy amennyiben megvalósul hajtóengedéllyel
rendelkező személy szállítsa a rajtalévőket. Az egészségügyi állapotára való tekintettel az
Egyesület több tagjai is legyen jelen ezeken a rendezvényeken. Kéri, hogy aki a javaslatot
támogatja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 27/2018.(VI.25.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Berkes
Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület (4069 Egyek, Damjanich u. 19.)
környezetvédelmi alapra benyújtott 2641-2/2018. iktatószámú pályázatát
támogassa, és 350 000 Ft-ot biztosítson a pályázatban foglalt célok
megvalósításához.
A Képviselő-testület hívja fel Berkes Zoltán elnök figyelmét, hogy a túrakocsin
utazókat csak hajtóengedéllyel rendelkező személy szállítsa, és a
rendezvényeken a Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület több
tagja is legyen jelen.
Határidő: folyamatos
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 15:20 órakor bezárta.
K.m.f.
__________________________
Szalai Erika
bizottsági elnök

__________________________
Kiss Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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