EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. SZEPTEMBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

9/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2018.
szeptember 24. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIRENDEK:
1. Tájékoztató az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében
foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi
kapcsolatáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
33/2018.(IX.24.) sz. határozat
2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
34/2018.(IX.24.) sz. határozat
3. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
35/2018.(IX.24.) sz. határozat
4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
36/2018.(IX.24.) sz. határozat

Bódi István elnökhelyettes:
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. Szalai Erika
bizottsági elnök anyai teendői miatt nem tud részt venni az ülésen.
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.
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A bizottság 2 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Bódi István elnökhelyettes:
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.
Bódi István elnökhelyettes:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.

Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztató az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében
foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi
kapcsolatáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bódi István elnökhelyettes:
Ehhez a napirendhez nem kaptak anyagot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Legyen az a döntés, hogy amennyiben megérkezik az anyag, megtárgyalja a Képviselőtestület a testületi ülésen.
Bódi István elnökhelyettes:
Aki egyetért Jegyző Asszony javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 33/2018.(IX.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy amennyiben az önkormányzati tagsággal
működő társulási szerződésében foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az
önkormányzat és a társulások előző évi kapcsolatáról szóló tájékoztató
megérkezik, a napirendet tárgyalja meg a Képviselő-testület a testületi ülésen.
Határidő: 2018. szeptember 27.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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2. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez az igazgatási szünetre való felhatalmazó rendelkezés. Ha összejön és meg tudják
szervezni, akkor még külön testületi határozat kell az időpont konkrét elrendeléséről.
Bódi István elnökhelyettes:
Aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 34/2018.(IX.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet
módosítását.
Határidő: 2018.09.27.
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

3. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az elmúlt testületi és bizottsági ülésen felmerült a temetkezési szolgáltatások díjtétele.
Annak idején az önkormányzat a köztemetés költségét akarta lefaragni, ami sikerült is. A
szolgáltató a köztemetés költségét lecsökkentette ugyan, de benyújtott egy kérelmet hogy
milyen szolgáltatási díjakat javasol, ami ez által belekerült a temető rendeletbe. A múltkori
bizottsági ülésen felmerült, hogy igen magasak ezek a tételek. Egyébként is évente felül
kellene vizsgálni a díjtételeket. Az anyagban kiküldött két rendeletet. Az egyik, hogy honnan
indultak, a másik, hogy mennyire emelkedtek a tavalyi évben a díjak. A mostani díjtételes
mellékletet üresen hagyta, és át lehet gondolni, hogy mi legyen a díjtételekkel.
Bódi István elnökhelyettes:
A ravatalozó igénybevételi díjában benne van a komplett ravatalozó helység a dekorációval,
mindennel együtt. Akkor miért külön hangtechnika díjat fizetni?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mert ezt kérte a szolgáltató. Nem volt kötelező bele tenni akkor sem a rendeletbe, csak egy
ilyen tárgyalási alap alakult ki az üzemeltető és az önkormányzat között. Az üzemeltető
engedett a köztemetés díjából kb. 10 vagy 20 ezer forintot, a díjak pedig jócskán
megemelkedtek.
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A bizottság azt is mondhatja, hogy most nem változtat a díjakon, vagy akkor változtat, ha az
önkormányzathoz kerül az üzemeltetés, mert akkor biztos, hogy új alapokra helyeződik a
temetkezési szolgáltatás.
Bódi István elnökhelyettes:
Most hiába mondanak bármit, ez egy hosszabb folyamat lesz, mert az üzemeltető nem fogja
elfogadni, és mire a dolgok összecsiszolódnak át is veszi az önkormányzat.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Azt is lehet mondani, hogy következő ülésre alakítanak ki egy álláspontot.
Kiss Sándor bizottsági tag:
Szerinte az lenne a legjobb, ha visszaállítanák az emelés előtti díjakat.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja a bizottság, hogy helyezzék vissza a régi díjtételeket?
Bódi István elnökhelyettes:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a 17/2014.(V.29.) sz. rendelet 2. sz. mellékletében szereplő
díjak visszaállítását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 35/2018.(IX.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a temetőkről és
a temetkezési tevékenységről szóló 17/2014.(V.29.) sz. önkormányzati
rendelet 2. sz. mellékletében lévő díjakat állítsa vissza.
Határidő: 2018.10.01.
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A kiküldött anyagban lévő egy pontot kellett módosítani a rendeletben. Belekerült a zöld
hulladék elszállítása részletesen szabályozva. Illetve eljuttatta az anyagban az NHSZ Tisza Kft.
levelét, amiben javasolja a lomtalanítást évi egy alkalommal leszabályozni, de ezt még
szándékosan nem vezette át a rendeleten. Az önkormányzat rendeletében évi 2 alkalom van
írva, a jogszabály kötelező jelleggel egyet ír elő. Erről ő még tárgyalna a szolgáltatóval, mert a
lakosságnak jobb lenne, és mindenképpen indokolt lenne az évi kétszeri lomtalanítás. Kéri,
hogy az NHSZ Tisza Kft. levelét vegyék tájékoztató jellegűnek. Amennyiben nem boldogulnak
vele, akkor átvezetik a rendeleten, de ha van rá mód, akkor próbálják meg az évi kettőt.
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A bizottságtól lehet egy olyan javaslat, hogy próbáljanak tárgyalásokat folytatni az évi két
lomtalanítás mellett.
Bódi István elnökhelyettes:
Kéri, hogy aki Jegyző Asszony javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Ügyrendi Bizottság 36/2018.(IX.24.) sz. határozata:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatósról szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzat rendeletet, és javasolja,
hogy folytassanak tárgyalásokat az NHSZ Tisza Kft-vel annak érdekében, hogy
a településen évente két alkalommal legyen lomtalanítás.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

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

K.m.f.

__________________________
Bódi István
elnökhelyettes

__________________________
Kiss Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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