Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
1
D5
2
A15
3
A15
4
A15

Tartalma

Határidő

Felelős

Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű
közbeszerzési eljárás nyertesének az ALEX Fémbútor Kft-t (2072. Zsámbék, Magyar u. 21-23.) hirdeti ki és bízza meg
28.475.435.- Ft. + ÁFA, összesen: 35.594.294.- Ft. összegben

2010. 01. 29.

Szincsák F.

„Az útburkolat felújítása a Bartók Béla utcán” című TEUT projekt keretében megítélt támogatás tekintetében a 3.246.000 Ft.
támogatás összegéből 16.670 Ft.-ról lemond

2010. 01.15.

Szincsák F.
Bóta B.

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ÉAOP-2009-5.1.2.D2. kódszámú csapadék és belvízelvezetés című pályázathoz 2010. január
szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének ellenértéke - 2.000.000 Ft. + ÁFA - a környezetvédelmi alap
31.
elkülönített keretéből felhasználásra kerüljön

Szincsák F

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsát azonnal
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, 2010/01. számú „Téli-tavaszi” közmunka pályázat benyújtására.
A pályázat keretein belül vállalja 15 fő munkanélküli helyben történő foglalkoztatását.
Önerőként vállalja a pályázat önerejének rá eső részét, azaz 535.995.- Ft.-ot / a 2.715.710.- Ft. 15/76-od részét /.

Szincsák F.

Szekeres Zs.

Határozat nyilvántartás 2010. január 28. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat

Határidő

Felelős

Száma

Tartalma

5
C7

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megköszöni az Egyeki Rendőrőrs és a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság munkáját.

Szincsák F

6
C7

Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült beszámolót elfogadja.

Szincsák F

7
C2

Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról készült beszámolót elfogadja.

Szincsák F

8
C2

9
C2

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a költségvetés elfogadásának időszakát követően, 2010. március 31-ig, jöjjön létre
egy szakmai együttműködés a két település között.
Vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az Orvosi Ügyelet működését fejkvóta alapján, költségvetési keretösszegből
lehessen megoldani.
A szakmai együttműködés lefolytatásával pedig megbízza a Pénzügyi Bizottságot, és a Szociális, Egészségügyi és
Gyermekvédelmi Bizottságot.
Központi Orvosi Ügyelet szakmai működéséről szóló beszámolót az ügyelet vezetője a 2010. áprilisi testületi ülésre terjessze
be és a bizottsági ülésen felvetett problémákra (pl. gyógyszerfelhasználás) tett intézkedéséről számoljon be.

2010. március Hegyi Mihály
31.
Kovács Sándorné

2010. április
29.

Szincsák F
Jónás Sándor
polgármester

Határozat nyilvántartás 2010. január 28. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

ETKIKI Többcélú Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és mellékleteit jóváhagyja.

folyamatos

Hajduné Holló
Katalin

ETKIKI Többcélú Intézmény Pedagógiai Programját jóváhagyja.

folyamatos

Hajduné Holló
Katalin

folyamatos

Hajduné Holló
Katalin

2010.
augusztus 31.

Csepreginé
Kocsis Nóra
Hajduné Holló
Katalin

10
J4
11
J5
ETKIKI Többcélú Intézmény Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja.

12
J4
13
L5
14
C8

Felelős

ETKIKI Többcélú Intézmény feladatait óvodai-bölcsődei feladattal egészíti ki a 2010-2011-es nevelési évtől.
Tekintettel arra, hogy a fenti feladatfelvétel átszervezésnek minősül felkéri a Jegyzőt és az ETKIKI Többcélú Intézmény
Igazgatóját a végleges döntés előtti előkészítő munkálatok lebonyolítására.

Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről készült tájékoztatót tudomásul veszi azzal a kiegészítéssel,
hogy:
- Az alapítvány a jövőben készítsen adományozási szabályzatot a támogatási elvekről.
- A támogatási összegek részletesen, a célra lebontva legyenek feltüntetve a tájékoztatóban.

Szincsák Ferenc
Szekeres Ákos

Határozat nyilvántartás 2010. január 28. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Remondis Tisza Kft. beszámolóját a szemétszállítás helyzetéről nem fogadja el.

Szincsák
Ferenc

Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján – tekintettel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. CVII.
törvény 4. § (1) és (2) bekezdéseire - a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásával történő együttműködésre vonatkozó
tájékoztatót tudomásul veszi.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kezdeményezi a Balmazújvárosi Kistérség felé egy újfajta együttműködés
létrehozását a társönkormányzatokkal, amelyben új alapokra helyezik az együttműködés módját, mivel jelenleg Egyek
Nagyközség Önkormányzata nem érzi a kistérségi együttműködés előnyeit.

Szincsák Ferenc

15
C2
16
C2
17
C2

Felelős

18
E7

Ötv. 80.§ (1) bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának a melléklet szerinti
tartalommal történő módosítását jóváhagyja.
Ötv. 80.§ (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá.

19
L5

Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 66.§ (1), valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. §-a
alapján a Polgármesteri hivatal alapító okiratát jóvá hagyja, egyidejűleg a 319/2009. (VII.30.) sz. határozattal jóváhagyott
alapító okiratot hatályon kívül helyezi.

azonnal

Szincsák Ferenc

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. január 28. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
20
K6

Tartalma
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális kártya bevezetésével kapcsolatban állásfoglalást kér az Állami
Számvevőszéktől, és ennek ismeretében tűzi újra napirendre a szociális kártya bevezetését.

Határidő
2010. április
30.

A Tevékeny Szeretet Közösségének kérelmében tovább folytatja a vitát.

Felelős
Szincsák Ferenc
Dr. Pető István

Szincsák Ferenc

21
Z1
2010. április Szincsák
A fent említett célok elérésekor 60 fő helyi munkaerőnek kínál munkalehetőséget.
30.
Ferenc
A fenti célkitűzésekhez kapcsolódóan felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására.
A Tevékeny Szeretet Közössége által Egyek településen megvalósítani kívánt alábbi célkitűzéseket:

22
Z1

Telekháza Településrészi Önkormányzat tagjainak az alábbi 4 főt megválasztotta:

23
Z1

24
A15

-

azonnal

Szincsák
Ferenc

2010. január
30

Hajduné Holló
Katalin

Erdei Ferenc
Tinku Józsefné
Vona Tamásné
Zeke Hajas Lajosné

ETKIKI Többcélú Intézmény által benyújtandó TÁMOP-3.1.5-09/A/1 - Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra
korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című pályázatot.

Határozat nyilvántartás 2010. február 1. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az Egyek Nagyközség Önkormányzat Szerződéskötési szabályzatát.

2010. január
29.

Szincsák Ferenc
Csepreginé
Kocsis Nóra
Intézményvezető
k

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az Egyek, Fő u. 1. szám alatti tornacsarnok akusztikájával és közösségi
használatával kapcsolatos fejlesztés tervezési munkálatainak megkezdésére tett javaslatot.
Felkéri a polgármestert, hogy előkészítő munka keretében vegye fel a kapcsolatot a tervezőkkel, a tervezési szerződéseket
hatáskörének megfelelően készítse elő, ill. kösse meg.
Utasítja a Közgazdasági Iroda Vezetőjét, hogy a tervek elkészítésének díját a költségvetésbe tervezze be.

2010. január
29.

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

27
A15

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 1651/1, 1651/2 hrsz.-ú területen a Piactér kialakításának tervezési munkálatai
megkezdődjenek.
Felhatalmazza a polgármester, hogy a szerződéseket az hatáskörnek megfelelően készítse elő, illetve kösse meg.
Utasítja a Közgazdasági Iroda Vezetőjét, hogy a tervek elkészítésének díját a költségvetésbe tervezze be.

2010. június
30.

Polgármester
Közgazdasági
Irodavezető

28
A15

Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a sporttelep (hrsz.: 1656, 1660, 1661/1, 1661/2, 1665) fejlesztésének tervezési
munkálatai megkezdődjenek.
Felhatalmazza a polgármester, hogy a szerződéseket az hatáskörnek megfelelően készítse elő, illetve kösse meg.
Utasítja a Közgazdasági Iroda Vezetőjét, hogy a tervek elkészítésének díját a költségvetésbe tervezze be.

2010. június
30.

Polgármester
Közgazdasági
Irodavezető

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Egyek-Telekházán a szociális otthon építésének tervezési munkálatai
megkezdődjenek.
A szociális otthon pontos helyét a tanulmányterv elkészítése után jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármester, hogy a szerződéseket az hatáskörnek megfelelően készítse elő, illetve kösse meg.
Utasítja a Közgazdasági Iroda Vezetőjét, hogy a tervek elkészítésének díját a költségvetésbe tervezze be.

2010. június
30.

Polgármester
Közgazdasági
Irodavezető

25
Z1
26
A15

29
A15

Határozat nyilvántartás 2010. február 1. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Felelős

30
A15

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a faluközpont (hrsz.: 188/10, 534, 535, 536, 1507/1) II. ütemének kiviteli tervei
vonatkozásában a tervezési munkálatok megkezdődjenek.
Felhatalmazza a polgármester, hogy a szerződéseket az hatáskörnek megfelelően készítse elő, illetve kösse meg.
Utasítja a Közgazdasági Iroda Vezetőjét, hogy a tervek elkészítésének díját a költségvetésbe tervezze be.

2010. június
30.

Polgármester
Közgazdasági
Irodavezető

31
A15

Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az étterem (hrsz.: 1657/A/2) energetikai fejlesztésének tervezési munkálatai
megkezdődjenek.
Felhatalmazza a polgármester, hogy a szerződéseket az hatáskörnek megfelelően készítse elő, illetve kösse meg.
Utasítja a Közgazdasági Iroda Vezetőjét, hogy a tervek elkészítésének díját a költségvetésbe tervezze be.

2010. június
30.

Polgármester
Közgazdasági
Irodavezető

Képviselő-testülete elrendeli a kispresszó épületének lebontását.
Felkéri a polgármestert, hogy a bontáshoz szükséges feltételeket készítse elő és a feladatot hajtsa végre.
A pénzügyi fedezetet a költségvetésben biztosítja.

2010. 03. 30.

Polgármester
Közgazdasági
Irodavezető

Egyek Nagyközség Önkormányzata arculati kézikönyvét és kommunikációs koncepcióját a következő testületi ülésre át kell
dolgozni, az elhangozott módosítási javaslatok figyelembe vételével.

2010. február
11.

Szincsák Ferenc
Ügyrendi
Bizottság

Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a mezőgazdasági gazdasági társaság alapítására vonatkozó előterjesztést az alábbi
módosítással fogadja el:
A mezőgazdasági jellegű termelés beindításához a legmegfelelőbb gazdasági társaságot kell létrehozni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Az alapításhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.

2010. 03. 31.

Polgármester
Közgazdasági
Irodavezető

32
A15
33
Z1
34
L3

Határozat nyilvántartás 2010. február 1. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma
Képviselő Testülete úgy határozott, hogy:

35
A15

-

-

36
D7
37
K9

az apríték tüzeléshez szükséges alapanyagot energiafűz ültetvény formájában termeli meg
az energia fűz ültetvényt az Attila telepen (Hrsz. 0934) telepíti el
a telepítéshez 1 100 00 Ft fejlesztési pénzt biztosít, melyet a pályázat önerejeként kell felhasználni
a telepítéshez szükséges feltételeket megteremti
a telepítéshez a pályázati lehetőséget megkeresi.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket tegye meg! Folyamatosan adjon számot a megvalósításról.
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által előterjesztett határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a határozati javaslat elfogadását amennyiben az
önkormányzati tulajdonú vízmű (hrsz.: 2690, cím: Egyek-Telekháza, Gagarin u. 15.) vonatkozásában a végrehajtásra irányuló
bejegyzés törlésre került.
Felhatalmazza Galbács György alpolgármestert, hogy a közgyűlésben az elfogadott határozatot képviselje.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. által benyújtott szociális étkeztetésre vonatkozó
menü árat bruttó 540 Ft összeget, jóváhagyja.

Határidő

Felelős

azonnal és
folyamatos,
ill. a
költségvetés
elfogadásáig

Polgármester

2010. 02. 02.

Alpolgármester

2010. február
1.

Fazekas Sándor

azonnal

Szincsák Ferenc

38
D7

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy, hogy nem támogatja azt a kérelmet, amely a vásár helyszínének áthelyezését kérte,
tekintettel arra, hogy az új helyszínen a működtetés feltételei jelenleg nem biztosítottak.

39
D7

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy van-e lehetőség alacsony költségből megoldani 2010. február
a piactér kivilágítását. A javaslatot a következő ülésre ki kell dolgozni, és amennyiben azt a testület támogathatónak találja,
11.
kerüljön beépítésre a költségvetésbe.

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. február 1. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Felelős

40
A15

Képviselő-testülete hozzájárul a „SZAKTANÁCSADÓI NÉVJEGYZÉK” c. dokumentumban szereplő szakemberek
személyes közreműködéséhez a szaktanácsadói feladatok ellátásában.

azonnal

41
D5

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat és intézményei 2010. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja.

folyamatos

Csepreginé
Kocsis Nóra
Hajduné Holló
Katalin
Szincsák Ferenc

42
A15

Képviselő-testülete támogatja az ETKIKI Többcélú Intézmény által benyújtandó TIOP 1.2.3/09/1 jelű Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásexpó Expressz” című pályázatot.

2010. február
8.

Hajduné Holló
Katalin

43
A15

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 393/2009 (IX.24) sz. testületi határozatot az alábbiakkal egészíti ki:
Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft az IKSZT-t kialakítsa és legalább 5 évig
üzemeltesse, az Egyek-Telekháza, Lenin u. 36 sz. alatti ingatlanon (hrsz. 2703).
A beruházás szükségességét a településrész viszonylagos elszigeteltsége, és a falugyűléseken megfogalmazott lakossági
igények indokolják.

2010.02.05

Bóta Barbara
Egyeki
Szöghatár
Nonprofit Kft.

Határozat nyilvántartás 2010. február 8. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

44
A15

Tartalma
Az Egyek, Hunyadi J. u. 48/B. sz. alatti orvosi rendelő egészségházzá történő átalakítási, bővítési és teljes körű felújítási
munkák kivitelezésére az alább megjelölt ajánlattevők részére ad megbízást:
Az első helyen:
Neve: RÓZSAÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 4400. Nyíregyháza, Tünde u. 12.
Ajánlati díj nettó: 42.161.008.- Ft.
+ ÁFA 25 %
: 10.540.252.- Ft.
Összesen:
: 52.701.260.- Ft.
Teljesítési határidő: 2010. június 04.
A második helyen: Az első helyen megjelölt ajánlattevő bármilyen okból történő visszalépése esetén:
Neve: NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Címe: 4181. Nádudvar, Bem J. u. 3.
Ajánlati díj nettó: 49.400.000.- Ft.
+ ÁFA 25 %.
12.350.000.- Ft.
Összesen:
61.750.000.- Ft.
Teljesítési határidő: május 28.

Határidő

Felelős

2010. február
24.

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. február 11. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat

Határidő

Felelős

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2010. évi költségvetés működési hiányát 61.000.000 forintban kívánja elfogadni.
Felkéri az érintetteket, hogy a költségvetés további tervezésekor a fentieknek megfelelően járjanak el.

2010. március
17.

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2010. évi költségvetéssel kapcsolatban elhangzott, vagy írásban beérkezett
javaslatokat az előkészítők vegyék figyelembe a munka során.

2010. március
17.

Szincsák Ferenc
Csepreginé Kocsis Nóra
Hajduné Holló Katalin
Szekeres Zsuzsanna
Szincsák Ferenc
Csepreginé Kocsis Nóra
Hajduné Holló Katalin
Szekeres Zsuzsanna

Száma
45
A16
46
A16

Tartalma

1.)

47
D7

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló
helységek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
10.650.- Ft/m2/év
Munkahelyteremtő tevékenység beindításakor a Képviselő-testület – kérelemre – kedvezményt adhat.
2.) Az étterem nagytermének alkalmi rendezvényekre megállapított használati díja: minden megkezdett napra: 16.135.- Ft,
amelyet az üzemeltető az Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Kft-nek átenged.
3.) Közérdekű rendezvények tartása az étterem nagytermében ingyenes.
Ebben a döntést az Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetője hozza
meg és erről az éves beszámoló beterjesztésekor köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
4.) Közintézmények bérleti díjai:
Művelődési Ház
Nagyterem:
2.645.- Ft./megkezdett óra
Kiállító terem
1.590.- Ft./megkezdett óra
Kisterem
1.590.- Ft./megkezdett óra
Teljes épület bérbe vétele esetén
59.515.- Ft/megkezdett nap
Könyvtár
Előtere
1.985.- Ft/megkezdett óra
Általános Iskola
Tornaterem
3.305.- Ft./megkezdett óra
Tanterem
1.985.- Ft./megkezdett óra
Újtelepi iskola tornaszoba
1.325.- Ft./megkezdett óra
Egyek-Telekháza, Gagarin u. 1. sz. alatti épület
(volt Művelődési Ház)
9.200. Ft.-/alkalom. (maximum 24 óra)
A határozat 2010. március 1-től lép hatályba, egyidejűleg a 36/2009.(XII.12.) számú határozat hatályát veszti.

Közgazdasági
iroda vezetője
Intézményvezető
k
Egyeki
Szöghatár
Szociális és
Településüzemelt
etési Nonprofit
Kft.

helypénzbeszedő
Ellenőrzésért
felelős: Egyeki
Szöghatár
Szociális és
Településüzemelt
etési
Nonprofit Kft.

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a piaci és vásári helypénz díjszabását és a mérlegelési díjakat az
alábbiak szerint állapítja meg:
Piaci, vásári helypénz (bruttó érték):
I. Állatok:
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1./ Ló, szarvasmarha

- felnőtt
- növendék

1.575.- Ft

2./ Juh, kecske, sertés

- felnőtt
- növendék

335.- Ft

3./ Baromfi

- felnőtt

965.- Ft
145.- Ft
70.- Ft

- növendék

40.- Ft

4./ Egyéb állat
90.- Ft
II. Földön, autóban, állványon történő árusítás (autón, autóból), árukra tekintet nélkül minden megkezdett m2-ként:
315.- Ft/m2
III. Mérlegelési díjak (bruttó érték):
1./ Állatok

- szarvasmarha
- sertés
- egyéb

715.- Ft/db
265.- Ft/db
105.- Ft/db

2./ Járművek:
235.- Ft/tonna
3./ Minimális mérlegelési díj:
500.- Ft/db
4./ Mázsaházi állatfelhajtó igénybevétele mérlegelés nélkül a mindenkori mérlegelési díj 50%-a.
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A határozat 2010. március 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 35/2009. (II.12.) számú határozat hatályát veszti.
Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről szóló beszámolt elfogadja.

azonnal

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara

Határozat nyilvántartás 2010. február 11. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Felelős

50
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„Egyek Nagyközség Önkormányzatának Közfoglalkoztatási tervét” az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, az Önkormányzati Irodát és a foglalkoztató intézményeket a terv végrehajtására.

2010.12.31

Szincsák Ferenc
polgármester
Bóta Barbara

51
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Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a temető üzemeltetéséről készült tájékoztatót tudomásul veszi.

azonnal

Szincsák Ferenc

52
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Egyekért díjat szándékozik alapítani, melyben évi 3 díjat szándékozik kiadni.

2010. április
30.

Csepreginé
Kocsis Nóra

53
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A16

Év szponzora díj rendelet továbbra is megmaradjon.

folyamatos

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kitüntető díjrendeletek esetében pénzjutalom ne kerüljön kifizetésre a díjazottnak.

folyamatos

Szincsák Ferenc
Csepreginé
Kocsis Nóra
Szincsák Ferenc
Csepreginé
Kocsis Nóra
Hajduné Holló
Katalin

Felkéri a jegyzőt a rendelet tervezet elkészítésére.

Határozat nyilvántartás 2010. február 11. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
55
A15

56
D7

Tartalma
Képviselő-testülete az „Egyenlő Esélyekkel” Fogyatékosok Nappali és Bentlakásos Intézetének kialakítása Egyeken című
LEKI pályázat útján elnyert 68.196.601 Ft támogatásról lemond, a támogatási szerződés megkötésétől eláll.
A Képviselő-testület döntését a tervező által becsült beruházási költségek alapján hozta, amely szerint a beruházásra
elkülönített önerőn túl további saját erő vállalása lenne szükséges. Az önkormányzat a projektre további forrást elkülöníteni
nem tud.
Döntésével egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekttel összefüggésben a Tiszafüred és
Vidéke Takarékszövetkezettel megkötött 26.137.195 Ft hitelszerződést bontsa fel.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Egyek, Tisza u. 9. sz. alatt lévő (hrsz.: 548)
ingatlant bruttó 10.000.000 forintért értékesíti A Tevékeny Szeretet Közössége által létrehozott Kikötő Szociális Szolgáltató
Központ (Székhely: 4029 Debrecen, Csapó utca 71. 2/2. Adószám: 18998409-1-09) részére.
Tekintettel arra, hogy a jelenleg az ingatlan jelzáloggal terhelt felkéri a polgármestert, hogy a jelzálogjog törléséről
intézkedjen, valamint kösse meg az adásvételi szerződést.

Határidő

Felelős

2010. február
20.

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara
Szekeres
Zsuzsanna

2010. április
30.

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna
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Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Egyek Nagyközségben az alábbi szavazatszámláló/kisebbségi szavazatszámláló
bizottsági tagokat megválasztotta:
001. szavazókör Egyek Fő utca 2. Művelődési Ház
Vaskó József
Egyek Fő út 20.
Dr. Zancsics Márta
Egyek Fő út 174.
Bárdos Józsefné
Egyek Csokonai út 21.
Bölkei Béláné
Egyek Ady út 8.
Farkas Beatrix
Egyek Deák F. út 105.
Póttagok:
Dér Béláné
Egyek Táncsics út 3.
Báránkó Andrásné
Egyek Dankó P. út 44.
Herbák Györgyné
Egyek Erzsébet út 21/a
002. szavazókör Egyek Fő utca 1. Iskola
Zsólyomi Antal Zsoltné
Egyek Dankó P. 42.
Fodor Lászlóné
Egyek Fő út 127.
Benke Lászlóné
Egyek Zrínyi 48.
Póttag:
Zancsics Pálné
Egyek Fő út 174.
Vaszilkó Zsolt
Egyek Somogyi 20.
Ficsór László
Egyek Nefelejcs 8.
003. szavazókör Egyek Óvoda utca 8. Óvoda
Kiss Istvánné
Egyek Hunyadi 81.
Anderkó Jánosné
Egyek Nefelejcs 25.
Ferencz Jánosné
Egyek Zrínyi 9.
Póttag:
Bereczné Major Erika
Egyek Damjanich 10.
Hegyi Edit
Egyek Petőfi 72/A
Arany Andrásné
Egyek Vörösmarty út 8.
004. szavazókör Egyek Hunyadi utca 48/F Könyvtár
Nagy Andrásné
Egyek Ságvári 4.
Vaskó Józsefné
Egyek Fő út 20.
Fazekas Sándorné
Egyek Csalogány 14.
Póttag:
Berkes Zoltán Lászlóné
Egyek Bocskai út 1.
Gábor Istvánné
Egyek Magyari út 4/a
Tóth Zoltánné
Egyek Sport köz 2.
005. szavazókör Egyek Béke utca 21. Ált. Iskola
Rapcsok Györgyné
Egyek Rákóczi 34.
Király József
Egyek Táncsics 5.
Hamarné Szabó Andrea
Egyek Zrínyi 43.
Póttag:
Demeter Lászlóné
Egyek Eötvös 66.
Trungel Erika
Egyek Dózsa Gy. 34/a
Tóth Istvánné
Egyek Csokonai út 56.
006. szavazókör Egyek-Th. Lenin utca 61. Iskola
Zeke-Hajas Lajosné
Egyek-Th. Kun B. 21.
Sűveges Sándorné
Egyek Bem 34.
Németh Andrásné
Egyek-Th. Ápr. 4. út 20.
Póttag:
Kiss Sándor
Egyek-Th. Ápr. 4. út 28.
Ficzere Nikolett
Egyek Tópart 5.
Grendorfné Lengyel Andrea
Egyek Béke út 6.
007. szavazókör Egyek-Félhalom Szabadság utca 2. Medicor
Fekete Imre
Egyek Szabadság 19.
Szabó Károlyné
Egyek Pataki 11.
Balázs Péterné
Egyek Szabadság 12.
Póttag:
Trungel Mária
Egyek Dózsa Gy. 34/a
Bodorné Hajdú Piroska
Egyek Nyárfa út 2/a
A szavazatszámláló bizottság tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.

folyamatos

Csepreginé
Kocsis Nóra
Helyi Választási
Iroda vezetője

Határozat nyilvántartás 2010. február 11. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
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59
Z1
60

Z1
61

Z1

62
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Tartalma
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Hírmondó DVD mellékletének díját az alábbiak szerint állapítja meg:
- DVD melléklet alkalmankénti vásárlása
200 Ft/megjelenés
- 2010 évi éves előfizetés
1 700 Ft/év
- 2011. évtől
2 000 Ft/év
Egyeki Hírmondó időszaki lap hirdetési díjait 2010. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
- A4 oldal
bruttó 5 750 Ft/hirdetés
- A5 oldal
bruttó 2 875 Ft/hirdetés
- A6 oldal
bruttó 860 Ft/hirdetés
- A6 oldalnál kisebb
bruttó 430 Ft/hirdetés
Egyeki Hírmondó újság példányszáma 550 db/hó-ra módosuljon.
Felkéri a jegyzőt, hogy az Egyeki Hírmondó működésére vonatkozó szabályzatban a fentieket vezesse át.

Határidő

Felelős

2010. április
30.

Szincsák Ferenc
Fazekas Sándor

azonnal

Szincsák Ferenc
Fazekas Sándor

2010. április
30.

Csepreginé
Kocsis Nóra

Egyeki Hírmondó DVD mellékletének díjfizetési időszaka 2010. február 15-től 2011. február 15-ig tart. Erre az időszakra 2000 folyamatos
Ft/ éves díjat állapít meg.

Szincsák Ferenc
Fazekas Sándor

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz, „Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése” tárgyában. E pályázat keretében valósítja meg a telekházi óvoda infrastrukturális fejlesztését.
A pályázat összköltsége: 22.222.143 Ft.
Igényelt támogatás: 19.999.928 Ft. (90%)
Önerő: 2.222.215 Ft. ( 10%)
Az önkormányzat további önerőként vállalja a pályázatban el nem számolható, a pályázattal kapcsolatos egyéb járulékos költségeket (tervezési díj, hatósági
eljárási díjak, stb…).
Az önerő formája: felhalmozási célú hitel.
Az önkormányzat vállalja, hogy a megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg,
illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására.

Bóta Barbara
Szincsák Ferenc

2010.02.15

Határozat nyilvántartás 2010. február 11. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat

Határidő

Felelős

2010. február
25.

Galbács György
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Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság által vizsgált 2008. évre vonatkozó üzleti jelentést, az éves
beszámolót 2.508.801 E Ft mérlegfőösszeggel és 433.444 E Ft mérleg szerinti veszteséggel, a kiegészítő melléklettel, a
könyvvizsgálói jelentést jelen formájában elfogadja.
Felhatalmazza Galbács György alpolgármestert, hogy a közgyűlésben az elfogadott határozatot képviselje.
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Képviselő-testülete úgy határozott, hogy továbbra is fenntartja a 36/2010.(II.01.) sz. határozatát, amennyiben Dr. Tiba István
Polgármester a Vízmű Zrt. közgyűlésének soron következő ülésén vállalja, hogy az önkormányzati tulajdonú vízmű (hrsz.:
2690, cím: Egyek-Telekháza, Gagarin u. 15.) vonatkozásában a végrehajtásra irányuló bejegyzés törlésre kerül.
Felhatalmazza Galbács György alpolgármestert, hogy a közgyűlésben az elfogadott határozatot képviselje.

2010. február
25.

Galbács György
alpolgármester

Száma

65
D7

Tartalma

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. (4030 Debrecen, Híd utca folyamatos
10-12.) által az E.ON TITÁSZ Zrt. megbízásából benyújtott vezetékjog földhivatali bejegyzéshez az alábbi feltételek
teljesülése esetén adja meg tulajdonosi hozzájárulását az Egyek Pacsirta úti FOTR állomás átépítése (jsz: 45364),
kisfeszültségű hálózat rekonstrukció tárgyában:
- a problémát földkábel elhelyezésével oldják meg
- Arany János utca, Domb utca és Pacsirta utca útstabilizálását végezzék el a szolgalmi jog fejében.

Szincsák
Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. március 11. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés végrehajtása folyamatos
érdekében még szigorúbb szabályozást léptessen életbe, a költségvetési egyensúly biztosítását kezelje/kezeltesse
kiemelt feladatként. A hozott intézkedésekről a következő ülésen tájékoztassa a testületet.

polgármester
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Képviselő-testülete úgy határozott, hogy utasítja az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2010. évre április 10. és
jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi előirányzatok betartására. Kötelezi őket, hogy az általuk készített és az folyamatosa
önkormányzat által elfogadott intézkedési tervet maradéktalanul tartsák be. A vállalás betartásáról tételenkénti havi n
tervet kell készíteni.

intézmények
vezetői
Értékelés:
havonta
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Képviselő-testülete úgy határozott, hogy utasítja a pénzügyi irodavezetőt, hogy a kiadások és bevételek folyamatos április 15-től pénzügyi
és naprakész figyelemmel kísérésére megfelelő rendszert dolgozza ki. A pénzügyi helyzet állásáról minden hó 15- folyamatosa vezető
ig írásos jelentést ad a polgármesternek.
n minden hó
15.

66
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Képviselő-testülete úgy határozott, hogy utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy önkormányzati támogatást folyamatos
vagy intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a Polgármester írásos engedélyének birtokában
készítsenek elő. Benyújtása a vonatkozó eljárási szabályok szerint.

intézményvezet
ők

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja az 1. számú mellékletei szerint – az önkormányzati tulajdonú – folyamatos
támogatott, nonprofit korlátolt felelősségű társaság üzleti tervét a költségvetésben elfogadott támogatások
figyelembevételével.

Fazekas Sándor

Határozat nyilvántartás 2010. március 11. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
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Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi 6. pontot törli:
„Felkéri a polgármestert az önkormányzat költségvetési rendeletében 2010. évre jóváhagyott 80 264 E Ft, kedvezményes
kamatfelárú hitel felvételére, az ezzel kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a
hitelszerződés aláírására. Az intézmények működtetéséhez 95 000 eFt likvidhitelt biztosít.

költségvetés
elfogadását
követően
azonnal

Polgármester
Előkészítéséért:
Pénzügyi Iroda
vezetője”

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek nagyközség Önkormányzata a Jegyző és az ETKIKI Intézményvezető által
készített „intézkedési tervet” a kiegészítésekkel együtt elfogadja. Az intézkedési tervben szereplő összegeket törli! Az
előirányzat-felhasználási ütemtervben a változásokat át kell vezetni.

2010. március jegyző
25. és
intézményvezető
folyamatos

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kötelezze az intézményvezetőket megvalósítási terv elkészítésére. Ebben
megnyugtatóan rendezi a költségvetés érvényesítését. Amennyiben a tervben foglaltak megvalósítása nem tartható, az
intézményvezető a következő testületi ülésen előirányzat módosítási kérelemmel fordul a Képviselő-testületet felé.

azonnal és
folyamatos

jegyző
intézményvezető

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a költségtakarékos gazdálkodásra hozott intézkedési terv be nem tartása a vezetői
állás megszűnését vonhatja maga után!

havonta és
folyamatosan
2010.01.31.

Polgármester és
Képviselőtestület

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Az orvosi rendelő az általános iskola és óvoda épületének vonatkozásában a bontott
fűtési felszerelések kerüljenek a Szöghatár Nonprofit Kft-hez. Az anyagok értékesítéséről a továbbiakban a Szöghatár
Nonprofit Kft. gondoskodik. Az ebből származó bevétel biztosítja az önkormányzati dolgozók, és a gyerekek szállításának
költségeit.

folyamatos

Szincsák Ferenc
Fazekas Sándor

Határozat nyilvántartás 2010. március 11. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
76
D7

77
A15

78
A15
79
A15
80
D7

Tartalma
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jelenleg az Egyeki Sportegyesület szakosztályaként működő volt Fitness SE által
felhalmozott közüzemi díjtartozást az Ügyrendi Bizottság vizsgálja meg.
A tartozás rendezésére mielőbb megoldást kell találni.
Amennyiben a tartozást 2010. március 31-ig nem rendezik, az esetben a szerződés felbontásra kerül.

Határidő

Felelős

2010. március Ügyrendi
31.
Bizottság

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Orvosi rendelő egészségházzá történő átalakítása Egyeken” c. beruházáshoz a
azonnal
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől felvett 10 357 059 Ft fejlesztési célú hitel törlesztési ütemterve az alábbiak szerint
módosul:
1. törlesztés időpontja: 2010.09.30.
Utolsó törlesztés időpontja: 2018.03.30.
Felhatalmazza a polgármestert a fejlesztési célú hitelszerződés módosítására.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2010. évben az önkormányzat fejlesztési célú pénzeszközének előirányzatát 723.685 2010. március
forinttal megemeli, amelyet az Egyeki Köztestületi Tűzoltóságnak átad a 2009. évben beszerzett tűzoltófecskendőhöz
23.
szükséges légzésvédő készülékek önerejének fedezetére.
A felhalmozási célú pénzeszköz előirányzatát a Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól visszautalt 1.257.785 Ft összeg fedezi.

Szincsák
Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2010. évben az önkormányzat fejlesztési célú hiteltörlesztés előirányzatát 534.100
folyamatos
forinttal megemeli, amelyet a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől felvett 7.700.000 Ft hiteltörlesztésére fordítja.
A felhalmozási célú hiteltörlesztés előirányzatát a Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól visszautalt 1.257.785 Ft összeg fedezi.

Szincsák Ferenc
polgármester
Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Lakatosné Nagy Judit (4069 Egyek, Ságvári Endre u. 27.) kérelmének helyt ad és az
Egyek, Fő u. 3/a. szám alatti üzlethelyiségre 10.500 Ft/hó bérleti díjkedvezményt biztosít amennyiben a bérlő a jelenlegi
vízrendszerben lévő hiba kijavítását vállalja.

Szincsák Ferenc
polgármester
Szekeres
Zsuzsanna

2010. április
30.

Szincsák Ferenc
polgármester
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. március 11. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
81
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bartók Béla utca lakóinak kérelmét anyagiakkal nem tudja támogatni, de a
közmunkások segítségét biztosítja a fásításhoz.

2010. április
30.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Ötv. 12. §. (4) bekezdés b.) pontja alapján zárt ülést rendel el.

azonnal

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tiszató Uszoda Kft. (4069 Egyek, Ady E. u. 11. Képviseli Farkas Zoltán) részére a
jegyzőkönyvben megjelölt számlára 8 napon belül 906.610 Ft + ÁFA összeget átutal a felhalmozási célú hitel terhére. Ezzel a
„C” épület fűtéskorszerűsítését rendezettnek tekinti.
Az elhangzott aggályok ellenére utasítja a Jegyzőt az ellenjegyzésre, a Közgazdasági Irodavezetőt a kifizetésre.

2010. március Szincsák Ferenc
19.
Csepreginé
Kocsis Nóra
Szekeres
Zsuzsanna

82
Z1
83
A15

84
A15

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola fűtéskorszerűsítési munkálatai tekintetében a
azonnal
közreműködő szervezet (Váti) döntésétől függetlenül kötelezettséget vállal bruttó 6.471.333 Ft értékű munka megrendelésére a
HUNÉP UNIVERSAL Zrt-től (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.).
Az önkormányzat a közreműködő szervezet pótmunkát el nem fogadó döntése esetén is, szerződést köt a fenti értű munkára a
HUNÉP UNIVERSAL Zrt-vel.
Eltekint a szerződéskötési szabályzatban foglalt 3 árajánlat írásban történő becsatolásától.
A fenti összeget a felhalmozási célú hitel terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna
Bóta Barbara

Határozat nyilvántartás 2010. március 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
85
C2
86
C2

Tartalma

Felelős
Szincsák
Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2009. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót a 2010. április 29.-i Képviselő-testületi ülésen tárgyalja.

2010. április
29.

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Szöghatár” Kft. 2009. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló beszámolót és a
könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

2010. március Fazekas Sándor
25.

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat nem nyújt be ÖNHIKI pályázatot.

2010. március Szincsák
25.
Ferenc

Képviselő-testülete a 2009. évi belső ellenőrzésről készített beszámolót elfogadja.

2010. március Szincsák
25.
Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat Képviselő-testületének 510/2009. (XI.30.) számú határozatában
foglaltakon felül egészüljön ki a belső ellenőrzési terv más vizsgálati témákkal a meglévő feladatok helyére bekerülve.
Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Közgazdasági Irodavezetőt és a Pénzügyi Bizottság Elnökét a belső ellenőrrel való
egyeztetésre.
Az egyeztetésig az alap ellenőrzési terv szerint történjen az ellenőrzés.

2010. 05.31.

87
A15
88
C2

89
C2

Határidő

Csepreginé
Kocsis
Nóra
Szekeres
Zsuzsanna Hegyi
Mihály
GYARMATTA
KSZ Kft.

Határozat nyilvántartás 2010. március 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
90
A15

Tartalma

2010. április
16. (péntek)
12.00 óra.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Év pedagógusa” díj alapítására új feltétel rendszert dolgoz ki.

2010. április
29.

Szincsák
Ferenc
Csepreginé
Kocsis Nóra

Képviselő-testülete úgy határozott, megbízza a Településfejlesztési _Bizottságot, hogy az „Év pedagógusa” díj alapításáról
szóló rendelet új feltétel rendszerének a kidolgozásában vegyen részt.

94
A16

2010. április
29.

Településfejles
ztési Bizottság
Szincsák Ferenc
Csepreginé
Kocsis Nóra

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Év köztisztviselője ” díj alapítására új feltétel rendszert dolgoz ki.

93
A16

Felelős

Képviselő-testülete a Civilszervezetek pályázatainak beadási határidejét 2010. április 16. (péntek) 12.00 órában határozza
meg.

91
A16
92
A16

Határidő

2010. április
29.

Képviselő-testülete úgy határozott, megbízza a Településfejlesztési _Bizottságot, hogy az „Év köztisztviselője” díj alapításáról 2010. április
szóló rendelet új feltétel rendszerének a kidolgozásában vegyen részt.
29.

Szincsák Ferenc
Csepreginé
Kocsis Nóra

Településfejles
ztési Bizottság
Szincsák Ferenc
Csepreginé
Kocsis Nóra

Határozat nyilvántartás 2010. március 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
95
A16
96
A16
97
A16
98
A16

Tartalma

Felelős

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy névszerinti szavazással dönt a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről szóló rendelet módosításában.

azonnal

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közfoglalkoztatási szabályzat 4./ pontjának (5) bekezdése az alábbiakkal
egészüljön ki: „ a foglalkoztató hely vezetőjének írásbeli és indoklással ellátott munkaerő igénylése szükséges”.

2010. április
29.

Bóta Barbara

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a munkáltatói jog megosztásának a közfoglalkoztatási szabályzatba való foglalásával 2010. április
egyetért, felkéri az önkormányzati irodavezetőt, hogy a következő testületi ülésre terjessze be.
29.

Bóta Barbara

Képviselő-testülete az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárásokról szóló
szabályzatot elfogadja.

2010. március Szincsák
25.
Ferenc

Bóta Barbara

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi bizottsági javaslatok a közfoglalkoztatási tervbe kerülnek beépítésre:

99
A16

Határidő

2010. március Bóta Barbara

„- A bizottság felkéri a Szöghatár Kft. vezetőjét, hogy a következő ülésre adjon tájékoztatást a közfoglalkoztatási 25.
terv keretében elvégzendő munkák ütemezéséről.
- A bizottság javasolja közfoglalkoztatás keretében járdalapok készítését, a község egész területén a járdák
rendbetételét.
- A bizottság javasolja közfoglalkozatás keretében a belterületi csapadékvíz elvezető árkok lehetőleg szakszerűen
és funkcionálisan történő rendbetételét.
- A bizottság javasolja, hogy a közfoglalkoztatásba bevont dolgozók minőségi, értékarányos munkát végezzenek.
- A bizottság javasolja, hogy a közfoglalkoztatásba bevont dolgozók látható és maradandó értéket állítsanak elő.”

Határozat nyilvántartás 2010. március 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
100
A16
101
A16
102
A16
103
Z1

104
D7

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól készült rendelet – tervezetet a jelenlegi
formájában nem fogadja el. Kéri annak a bizottsági illetve a képviselők által tett javaslatokkal együtt szakszerű formában
történő átdolgozását a következő testületi ülésre.

2010. április
29.

Csepreginé
Kocsis Nóra

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakcímbejelentés helyi szabályairól készült rendelet- tervezet továbbdolgozását
támogatja, hogy a következő testületi ülésre jegyző asszony rendelet formájában előterjessze.

2010. április
29.

Csepreginé
Kocsis Nóra

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Egyek településért” díj alapításáról készült rendelet- tervezet átdolgozását
támogatja, hogy a következő testületi ülésre jegyző asszony rendelet formájában előterjessze.

2010. április
29.

Csepreginé
Kocsis Nóra

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Nyár rendezvénysorozat programterv táblázatát a következő ülésre
kitöltve, kidolgozva hozza vissza.

2010. április
29.

Dr. Hegedüsné
Jámbor Valéria

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hálózat Terv Kft. (5310. Kisújszállás, Kossuth u. 37/17) által az E.ON Tiszántúli
folyamatos
Áramhálózati Zrt. megbízásából benyújtott vezetékjog földhivatali bejegyzéshez az alábbi feltételek teljesülése esetén adja
meg tulajdonosi hozzájárulását az „Egyek, Magyari úti 22 kV-os hálózat átépítése” tárgyú munkához:
( Egyek, 0932/50, 0932/49, 866, 867, 924, 954, 997, 1507/3, 1507/1, 1333, 704, 943, 024, 1053, 1051/12, 1051/28, 1005, 996,
997, 954, 1052 hrsz.-ú területek )
- a problémát földkábel elhelyezésével oldják meg
- az útstabilizálást végezzék el a szolgalmi jog fejében.

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. március 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
105
A15

106
Z1

107
Z1
108
Z1
109
Z1

Tartalma
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsát
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, 2010/01. számú „Téli-tavaszi” közmunka pályázat kiegészítésére
vonatkozó 01/a/2010. sorszámú „Téli-tavaszi” közmunka pályázat megújítására.
A pályázat keretein belül vállalja 23 fő munkanélküli helyben történő foglalkoztatását. Önerőként vállalja a pályázat
önerejének rá eső részét, azaz 436.000.- Ft.-ot /a 2.270.298.- Ft. 23/120-ad részét/.
Felkéri a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolában az 1. osztályos
tanulók beíratás időpontját az alábbiakban határozza meg:
Beíratás:
2010. április 21. (szerda)
800 – 1600 óra
2010. április 22. (csütörtök)
800 - 1600 óra
Pótbeíratás: 2010. április 28. (szerda)
800 – 1600 óra
2010. április 29. (csütörtök)
800 – 1600 óra
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Napköziotthonos Óvodákban az óvodai beíratás
módja változatlan maradjon.

Határidő
azonnal

Felelős
Szincsák Ferenc

Hajduné Holló
Katalin
Farkas Éva

Hajduné Holló
Katalin
Fazekas
Sándorné

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Napköziotthonos Óvodákban az óvodai beíratás
időpontját 2010. április 26.-tól 2010. április 30.-ig határozza meg.

Hajduné Holló
Katalin
Fazekas
Sándorné

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Napköziotthonos Óvodákban a 2010/2011.
nevelési évben indítható csoportok számát 10 csoportban határozza meg, emelkedés 1 csoport egységes óvoda – bölcsőde.
A beíratás időpontját ebbe a csoportba is 2010. április 26.-tól 2010. április 30.-ig határozza meg.

Hajduné Holló
Katalin
Fazekas
Sándorné

Határozat nyilvántartás 2010. március 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
110
Z1
111
D7
112
D7

Tartalma
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskolában indítható
osztályok számát a 2010/2011. tanévben 16 osztályban határozza meg, az indítható napközis csoportok számát 3 csoportban
határozza meg.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek, Somogyi B. u. 29/a. szám alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni,
forráshiány miatt.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vízmű RT. rendkívüli közgyűlésének anyagának a jelen testületi ülésen nem tud
dönteni. Rendkívüli testületi ülésre meghívja a Vízmű Rt. vezérigazgatóját.

113
A17

Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján Egyek
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiemelt céljait az alábbiakban határozza meg:
1.) Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, bizottságai, településrészi önkormányzata törvényes működésének biztosítása.
2.) Az önkormányzat 2010. évre vonatkozó költségvetésben meghatározott célok, feladatok végrehajtása, a pénzügyi működés területén a
szabályszerűség biztosítása, a hatékonysági és takarékossági szempontok figyelembevételével.
3.) 2010. évben is kiemelt feladatként kell kezelni a bevételek határidőben történő beszedését, a kintlévőségek, hátralékok eredményes
behajtását.
4.) Ki kell használni a pályázatokon elnyerhető támogatásokban rejlő lehetőségeket, a pályázati lehetőségek folyamatos keresése.
5.) Gondoskodni kell az önkormányzat honlapjának folyamatos karbantartásáról, frissítéséről.
6.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a hivatali eljárásaik és hatósági feladataik során a törvényességet maradéktalanul betartva, a
szakmai követelmények és határidők figyelembevételével járjanak el.
7.) Biztosítani kell a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott informatikai rendszerek működéséhez szükséges feltételeket, a hivatali munka
hatékonyságát elősegítő rendszerek összekapcsolását, fejlesztését.
8.) A köztisztviselők szakmai felkészültségének javítása érdekében képzések, továbbképzések biztosítása.
9.) A szolgáltató típusú ügyintézés, a törvényes és szakszerű hivatali működés követelményének megtartása, a hivatali ügyintézés
korszerűsítésével, hatékonyabbá tételével összefüggő feladatok kiemelt kezelése. A munkavégzés optimális szervezése érdekében
fokozottabban működjenek közre egymással a szervezeti egységek tagjai.
10.) Az országgyűlési és a helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában való részvétel.

114
Z1

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a működési hiány fedezetéül szolgáló 95.000.000.- forint folyószámla hitel
10.000.000.- forinttal történő megemelését kéri a számlavezető pénzintézettől – Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől-,
azzal a feltétellel, hogy a Tevékeny Szeretet Közössége által létrehozott Kikötő Szociális Szolgáltató Központ által
megvásárolt Egyek, Tisza u. 17. szám alatti ingatlan vételárát a folyószámla hitel törlesztésére fordítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő

Felelős
Hajduné Holló
Katalin
Farkas Éva
Szincsák Ferenc

2010. április
7.
folyamatos

Szincsák Ferenc

2010. április
30.

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Csepreginé
Kocsis Nóra

Határozat nyilvántartás 2010. március 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
115
D7
116
D7

Tartalma

Határidő

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kellő információ hiányában nem tud állást foglalni a hulladéklerakó ügyében. A cég 2010. 04. 07.
képviselői kerüljenek meghívásra a következő ülésre.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek, Ságvári E. u. 25. szám alatti ingatlan ajándékozási eljárásának lezárulása
után újra napirendre veszi Lakatos András, Egyek, Ságvári E. u. 27. szám alatti lakos kérelmét.

folyamatos

Szincsák Ferenc

Széki Károlyné ügyében a soron következő ülésen dönt, illetve napirendre tűzi a temetőrendelet felülvizsgálatát.

2010. április
29.

Csepreginé
Kocsis Nóra

117
D7
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 489/2009. (XI.26.) számú határozat b.) pontját hatályon kívül helyezi.

Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hyper Team Kft-vel 2009.08.17-én megkötött szerződés 4. pontja azonnal
(fizetési feltételek) az alábbiak szerint módosuljon:
A szerződésben eredetileg szereplő 2010.02.26-os részszámla benyújtási dátum 2010.03.29-re változik.
Felkéri az önkormányzati iroda vezetőjét, hogy a szerződésmódosítással kapcsolatos közbeszerzési teendők
ügyében intézkedjen.

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara

118
B10
119
A15

Felelős

Határozat nyilvántartás 2010. március 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
120
A15

121
A15

122
A15

123
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Suliszervíz Kft-vel 2009.11.16-án megkötött szerződés az alábbiak szerint módosuljon:
1. A szerződés egészüljön ki a megrendelő és vállalkozó adószámával.
2. A szerződés egészüljön ki a vállalkozási díj részletezésével (a csatolt szerződésmódosítás szerint).
3. A szerződésben eredetileg szereplő 2009. december 31-ei és 2010. február 28-ai részszámla benyújtási dátum 2010. március 30-ra változik.
Felkéri az önkormányzati iroda vezetőjét, hogy a szerződésmódosítással kapcsolatos közbeszerzési teendők ügyében intézkedjen.
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a RÓZSAÉP Kft-vel 2010.02.24-én megkötött szerződés 5. pontja (Számlázási feltételek, vállalkozói díj átutalása) az alábbiak szerint
módosuljon:
5. Számlázási feltételek, vállalkozói díj utalása
5.1 Vállalkozó a szerződéses teljesítés időszakában 5 darab 3 példányos számla benyújtására jogosult az Ajánlattételi felhívás III.1.2) pontjában rögzítettek szerint:
o
1 db előlegszámla bocsájtható ki, a nettó vállalási ár 10%-a összegében, előleg visszafizetési garancia ellenében.
o
1. sz. részszámla bocsájtható ki a teljes kivitelezés 15%-át elérő műszaki tartalomnál, melynek értéke a nettó szerződéses ár 15% + ÁFA lehet.
A számla benyújtás tervezett határideje: 2010.03.25.
o
2.sz. részszámla bocsájtható ki a teljes kivitelezés 35%-át elértő műszaki tartalomnál, melynek értéke a nettó szerződéses ár további 20% + ÁFA lehet.
A számla benyújtás tervezett határideje: 2010.05.15.
3.sz. részszámla bocsájtható ki a teljes kivitelezés 70%-át elértő műszaki tartalomnál, melynek értéke a nettó szerződéses ár további 35% + ÁFA lehet.
A számla benyújtás tervezett határideje: 2010.06.15.
A részszámlák csak abban az esetben bocsájthatók ki, amennyiben a készültség a szerződéshez tartozó pénzügyi és műszaki ütemtervben megjelölt műszaki tartalom hiánytalanul
elkészült, és ennek tényét Megrendelő teljesítésigazolás címszó alatt igazolta.
o
Végszámla bocsájtható ki a műszaki átadás-átvételt és a kivitelező által szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan átadását és a használatbavételi engedély kézhezvételét
követően nyújtható be, a nettó szerződéses ár fennmaradó 30% + ÁFA összegben az igénybevett előleg elszámolásával.
A használatbavételi engedély kérelmet a hiánytalan átadás-átvételtől számított 5 munkanapon belül az ajánlatkérő nyújtja be.
Felkéri az önkormányzati iroda vezetőjét, hogy a szerződésmódosítással kapcsolatos közbeszerzési teendők ügyében intézkedjen.
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a RÓZSAÉP Kft-vel 2010.02.24-én megkötött szerződés 5. pontja (Számlázási feltételek, vállalkozói díj átutalása) az alábbiak szerint
módosuljon:
5. Számlázási feltételek, vállalkozói díj utalása
5.1 Vállalkozó a szerződéses teljesítés időszakában 5 darab 3 példányos számla benyújtására jogosult az Ajánlattételi felhívás III.1.2) pontjában rögzítettek szerint:
o
1 db előlegszámla bocsájtható ki, a nettó vállalási ár 10%-a összegében, előleg visszafizetési garancia ellenében.
o
1. sz. részszámla bocsájtható ki a teljes kivitelezés 15%-át elérő műszaki tartalomnál, melynek értéke a nettó szerződéses ár 15% + ÁFA lehet.
A számla benyújtás tervezett határideje: 2010.03.25.
o
2.sz. részszámla bocsájtható ki a teljes kivitelezés 35%-át elértő műszaki tartalomnál, melynek értéke a nettó szerződéses ár további 20% + ÁFA lehet.
A számla benyújtás tervezett határideje: 2010.04.30.
3.sz. részszámla bocsájtható ki a teljes kivitelezés 70%-át elér műszaki
tartalomnál, melynek értéke a nettó szerződéses ár további 35% + ÁFA
lehet.
A számla benyújtás tervezett határideje: 2010.05.14.
A részszámlák csak abban az esetben bocsájthatók ki, amennyiben a készültség a szerződéshez tartozó pénzügyi és műszaki ütemtervben megjelölt műszaki tartalom hiánytalanul
elkészült, és ennek tényét Megrendelő teljesítésigazolás címszó alatt igazolta.
o
Végszámla bocsájtható ki a műszaki átadás-átvételt és a kivitelező által szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan átadását és a használatbavételi engedély kézhezvételét
követően nyújtható be, a nettó szerződéses ár fennmaradó 30% + ÁFA összegben az igénybevett előleg elszámolásával.
A használatbavételi engedély kérelmet a hiánytalan átadás-átvételtől számított 5 munkanapon belül az ajánlatkérő nyújtja be.
Felkéri az önkormányzati iroda vezetőjét, hogy a szerződésmódosítással kapcsolatos közbeszerzési teendők ügyében intézkedjen.
Jelen határozat jóváhagyásával egyidejűleg Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 121/2010.(III.25.) számú határozatot hatályon kívül helyezi.

azonnal

Szincsák Ferenc

azonnal

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mc’Donalds KIHÍVÁS NAPJA 2010. évi versenykiírásban leírtakat elfogadja, a
település a versenykiírásra benevez.

2010. április

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara

Dr. Hegedüsné
Jámbor Valéria

Határozat nyilvántartás 2010. április 1. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

124
L3
125
L3

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP 2.3.0. pályázat második fordulója keretében, a felhagyott hulladéklerakók
rekultivációs programjának lebonyolítására Egyek település Képviselő-testülete, mint a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit
Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás tagja támogatja, hogy a társulás gazdasági társaságot (Kft.) alapítson.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Tisza-tavi Rekultivációt Menedzselő Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratát, valamint a Társulás és a Kft. együttműködését szabályozó szerződést jóváhagyja.
Javasolja, hogy az elkészült dokumentumokban szereplő határidőket, határnapokat aktualizálják.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 16/2010. (IV.08.) sz.
határozati javaslatát:
„A közgyűlés hozzájárul a Részvénytársaság Hét vezér utcai ingatlanának első helyen a bankgaranciát nyújtó bank, második
helyen a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 300 millió forintos kötelezettségének fedezetéhez kezességet vállaló
Debreceni Vízmű Zrt. jelzálogjogosult javára történő megterheléséhez Balmazújváros Város Önkormányzat követelésének
kiegyenlítése napjáig.”
Meghatalmazza a 2010. április 8. napján tartandó Zrt. közgyűlésén a szavazásra feljogosított képviselőjét, hogy a határozati
javaslatokról történő döntési eljárásban a fentieknek megfelelően járjon el.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 17/2010.(IV.08.) sz.
határozati javaslatát:
„A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság által írásban előterjesztett Stratégiai Tervet és felhatalmazza az Igazgatóságot annak
végrehajtására.”
Meghatalmazza a 2010. április 8. napján tartandó Zrt. közgyűlésén a szavazásra feljogosított képviselőjét, hogy a határozati
javaslatokról történő döntési eljárásban a fentieknek megfelelően járjon el.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kötelezettséget vállal 1.384.013 Ft + ÁFA értékű munka megrendelésére a RÓZSAÉP
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.).
A kötelezettségvállalás tárgya: épületaljzat új rétegrend szerinti elkészítése az orvosi rendelőben.
Az önkormányzat a közreműködő szervezet (VÁTI) pótmunkát el nem fogadó döntése esetén is szerződést köt erre a munkára
a RÓZSAÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel.
Eltekint a szerződéskötési szabályzatban foglalt 3 árajánlat írásban történő bekérésétől.
A fenti összeget a felhalmozási célú hitel terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

126
K9

127
K9

128
A15

Határidő

Felelős

azonnal

Szincsák Ferenc

azonnal

Szincsák Ferenc

2010. április 8 Alpolgármester

2010. április
8.

Alpolgármester

azonnal

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna
Bóta Barbara

Határozat nyilvántartás 2010. április 1. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

129
A15

Tartalma

Határidő

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Suliszervíz Kft-vel (4024 Debrecen, Kossuth u. 42. adószám: 13044828-2-09) azonnal
2009.11.16-án megkötött szerződés az alábbiak szerint egészüljön ki:
1. A szerződés egészüljön ki az igénybe vett szaktanácsadó megjelölésével
feladatellátási helyenként (név, anyja neve)
ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános iskola
szaktanácsadói típus
szaktanácsadó neve
Anyja neve
Intézményi folyamat-szaktanácsadó
Juhász Sándorné
Balogh Mária
IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó
Bacskay Csabáné
Unatényi Emma
Matematika 1-4. kompetenciaterületi mentorKaróczkai
Szilágyi Lászlóné
szaktanácsadó
Erzsébet
Matematika 5-8. kompetenciaterületi mentorUnatényi Emma
Bacskay Csabáné
szaktanácsadó
Szövegértés 1-4. kompetenciaterületi mentorKovács Imréné
Rácz Ilona
szaktanácsadó
Szövegértés 5-8. kompetenciaterületi mentorCsimbók Zsoltné
Balogh Emma
szaktanácsadó
IKT programcsomag digitális kompetencia mentorUnatényi Emma
Bacskay Csabáné
szaktanácsadó
IKT mentor-szaktanácsadó
Bacskay Csabáné
Unatényi Emma
IPR módszertani mentor-szaktanácsadó
Tőzsérné Balogh Edit
Bora Róza
ETKIKI Többcélú Intézmény Napköziotthonos Óvodák
szaktanácsadói típus
szaktanácsadó neve
Anyja neve
Intézményi folyamat-szaktanácsadó és
Lévai Margit
Szabó Lászlóné
IPR módszertani mentor-szaktanácsadó
Szásziné Sustyák
Király Mária
Óvoda mentor-szaktanácsadó
Anna
Anna
Felkéri az önkormányzati iroda vezetőjét, hogy a szerződésmódosítással kapcsolatos esetleges közbeszerzési teendők ügyében
intézkedjen.

Felelős
Csepreginé
Kocsis Nóra
Bóta Barbara

Határozat nyilvántartás 2010. április 29. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
130
C2

131
Z1

132
K3
133
C8
134
J4

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2009. évi egyszerűsített beszámolóját és könyvvizsgálói 2010. május
30.
jelentését a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-ában foglaltak alapján elfogadja.
Elrendeli a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámoló közzétételét és felkéri a polgármestert, hogy
egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek küldje meg.

Szincsák
Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2009 évi zárszámadási rendelet 10. számú mellékletében szereplő 203 264 ezer Ft
pénzmaradványt alábbiak szerint osztja fel:
A 2010. évi költségvetési rendeletben tervezett pénzmaradvány igénybevétele:
191 814 eFt
- Felhalmozási célra:
185 085 eFt
- Működési célra:
6 729 eFt
Felhalmozási hitelfelvétel csökkentésére:
2 500 eFt
Céltartalékba helyezi:
8 950 eFt
Összesen:
203 264 eFt
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a MEZEI VILL. Villamosipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (4100
Berettyóújfalu, Puskin u. 12.; képviselő: Mezei József ügyvezető) kötött közvilágítás feladatvállalási szerződés módosításával
egyetért.
A Polgármester és a Jegyző a közbeszerzési eljárás szükségességét vizsgálja meg és tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

2010.12.31.

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

2010. május
31.

Szincsák Ferenc
Csepreginé
Kocsis Nóra

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség munkájáról, valamint támogatásának
felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

azonnal

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete a közoktatási intézményrendszere működésének MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007-2012.
felülvizsgálatát elfogadja.

2012. év

Csepreginé
Kocsis Nóra

Határozat nyilvántartás 2010. április 29. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
135
D7
136
Z1
137
Z1
138
A15
139
A15

Határidő

Tartalma

Felelős

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az urnafülkére megállapított használati díjból 1.000 Ft-ot az üzemeltetőnek átenged.
Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben szükséges a kegyeleti közszolgáltatási szerződést ennek megfelelően módosítsa.

2010.05.15.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Herbák Tivadar (5350 Tiszafüred, Téglás út 27.) vállalkozó - aki a Szoják-Minya
kőfaragó mesterek megbízásából jár el - kérelmének nem ad helyt, és nem járul hozzá a síremlékek elhelyezéséhez a
temetőhöz tartozó területen.

azonnal

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil szervezetek támogatására a 2010. évi költségvetésben elkülönített folyamatos
560.000 Ft-ot, a benyújtott pályázatok alapján, az alábbiak szerint osztja meg:
Községi Sportegyesület Egyek
Egyeki Polgárőrség
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

290.000 Ft
260.000 Ft
10.000 Ft

Szincsák
Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház Közművelődési intézmények szakfeladat esetében személy jellegű kiadások, előirányzatáról
ugyanezen szakfeladat dologi kiadás előirányzatára 60.000.-Ft átcsoportosításra kerüljön.

2010. május
15.

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Orvosi rendelő Egyek, Hunyadi u. 48/b. vízbekötésének áthelyezésére 20 000 Ft
előirányzatot hagy jóvá.
A vízbekötéssel kapcsolatos anyagköltséget az Egyeki Szöghatár Kft. 4069 Egyek, Fő u. 3. fizesse meg.
A vízbekötés áthelyezésének előirányzatát a 2010. évi költségvetési rendeletben szereplő „C” épület fűtéskorszerűsítésére
elkülönített előirányzatból kívánja átcsoportosítani.

2010. május
15.

Fazekas Sándor
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. április 29. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

140
D7

141
A15
142
Z1

143
I1
144
I1

Tartalma
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat által megvásárolt Egyek, Fő u. 4. szám alatti (hrsz. 61.)
ingatlanon 2002-től számított 20 éves elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre kerüljön, a Magyar Állam javára 2022.
július 4-ig.

Határidő
2010. május
25.

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat által Temető
fenntartása elkülönített számlán lévő pénzeszközből ideiglenes jelleggel 3 500 ezer forint átvezetésre kerüljön az
Egyek, Fő u. 4. szám alatti ingatlan megvásárlásának céljából.
Amennyiben az Egyek-Félhalom, Szabadság u. 26. szám alatti ingatlan értékesítése megtörténik, az abból befolyt
bevételből a 3 500 ezer forint visszautalásra kerül az elkülönített számlára.
2010. május
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0009 azonosító számú, Az egyeki Móra
Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos óvoda épületeinek felújítása, bölcsőde kialakítása a kompetencia-alapú 15
oktatás, környezettudatos és egészséges életmódra nevelés fejlesztése című pályázathoz szükséges többlet-amper
igénylés ellenértéke – 270.000 Ft + ÁFA – összegben kerüljön kifizetésre, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.,
4024 Debrecen Kossuth u. 41. részére.
A kiadás fedezete: a 2010. évi Költségvetési rendelet felhalmozási kiadásai között szereplő „C” épület
fűtéskorszerűsítése címen betervezett 695 ezer forintból kerüljön átcsoportosításra.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megbízza a Szöghatár Nonprofit Kft-t, hogy 30 napon belül mérje fel az
önkormányzat intézményeinek amper készletét.

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2010. április 22.-én Egyek Nagyközség közigazgatási területén
elhagyott hulladék gyűjtésével kapcsolatosan felmerült dologi kiadások ellenértéke - számla szerinti összegben - a
környezetvédelmi alap elkülönített keretéből felhasználásra kerüljön.
Felkéri a polgármestert és a közgazdasági iroda vezetőjét az átcsoportosítással kapcsolatos feladatok
végrehajtására.
Képviselő-testülete felkéri a hulladékgyűjtési akció szervezőit, hogy keressék meg a Remondis Tisza Kft-ét és
kezdeményezzék, hogy a Föld Napjára való tekintettel kedvezményesen, vagy amennyiben van rá mód, ingyenesen vegye át a
Föld Napján összegyűjtött szemetet.

Felelős
Szincsák Ferenc
polgármester
Szekeres
Zsuzsanna

Szincsák Ferenc
polgármester
Szekeres
Zsuzsanna

2010. május
31.
2010. május
30.

Fazekas Sándor

2010. május
31.

Egyekért
Egyesület
Zelei József

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. április 29. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Felelős

folyamatos

145
A15

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Az Egyeki Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda épületeinek felújítása, bölcsőde kialakítása a kompetencia-alapú
oktatás és egészséges életmódra nevelés, fejlesztés érdekében” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0009 jelű projekt zárásához, a használatba vételi engedélyekhez szükséges alábbi
karbantartási szerződések fedezetét a Fitness Sportegyesület által befizetett hátralékból származó bevételből biztosítja. A fennmaradó különbözet a működési céltartalékból kerül
finanszírozásra.
Tűzjelző rendszer, valamint RWA füstelvezető rendszer karbantartása
ETKIKI Móra Ferenc Általános Iskola 4069 Egyek Fő u. 1 sz.
Költség: 30 000 Ft +ÁFA /negyedév
Lift rendszerkarbantartási szerződés
ETKIKI Napköziotthonos Óvodák 4069 Egyek, Óvoda u. 4.
Költség: 21 800 Ft +ÁFA/ hó
Lift karbantartási szerződés
ETKIKI Móra Ferenc Általános Iskola 4069 Egyek, Fő u. 1.
Költség: 13 290Ft +ÁFA /hó

Hajduné Holló
Katalin Igazgató
Szincs
ák
Ferenc
polgár
mester
Szekeres
Zsuzsanna

146
Z1

Képviselő-testülete az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárásokról szóló 2/2010.
számú szabályzatot elfogadja.

azonnal

Szincsák Ferenc
polgármester, Bóta
Barbara

147
D7

Képviselő-testülete az útépítési hozzájárulást 2010. évben 60.000 Ft-ban határozza meg.

2010.12.31.

Szincsák Ferenc

a.)

2010.05.15.

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Az Egyek Somogyi B., és a Széchenyi utca útstabilizálásának kiviteli munkálatait támogatja, utólagosan jóváhagyja a Nefelejcs utca útstabilizálási munkálataihoz kiegyenlítő
réteg terítését, amelynek összege:
261 tonna 020 jelű speciális zúzott kő
szállítással ( Somogyi utca)
729.495 Ft+ ÁFA (25%)
Somogyi Béla út útstabilizálása :
500.000 Ft+ÁFA (25%)
-

148
D7

84.92 tonna 020 jelű speciális zúzott kő
szállítással ( Széchenyi utca)
237.351Ft + ÁFA(25%)
24.4 tonna 025 jelű speciális zúzott kő
szállítással ( Nefelejcs utca )
68.198Ft +ÁFA (25%)
Mindösszesen:
1.535.044 Ft+ÁFA(25%)
b.) Jóváhagyja a Somogyi B. u. és Széchenyi u. útstabilizálásához szükséges 345.92 tonna 020 jelű speciális zúzott kő a DUBA-SPEED Kft-től (4069 Egyek, Nefelejcs út
11.) való megvásárlását szállítással együtt 2.795 Ft+ÁFA (25%)/tonna áron. A zúzott kő összegének fedezete a 2010. évi költségvetésben betervezett „Útstabilizálás”
előirányzata.
c.) Jóváhagyja a
megrendelést a DUBA-SPEED Kft-t-nek (4069 Egyek, Nefelejcs út 11.) a Somogyi B. u. útstabilizálásának elvégzésére 500.000.-Ft+ÁFA
(25%) értékben. Az útstabilizálás kiadásának fedezete a Somogyi Béla utca lakói által befizetett útépítési hozzájárulás, amennyiben ezen összeg nem nyújt kellő
fedezetet úgy a 2010. évi költségvetésben betervezett „Útstabilizálás” előirányzatából kerül felhasználásra.
d.) Jóváhagyja a megrendelést a DUBA-SPEED Kft-t-nek (4069 Egyek, Nefelejcs út 11.) a Nefelejcs utca útstabilizálási munkálataihoz kiegyenlítő réteg terítéséhez
szükséges 025 jelű speciális zúzott kő megvásárlását szállítással 68.198.-Ft+ÁFA (25%) értékben. A stabilizálás költsége a 2010. évi költségvetésben betervezett
„Útstabilizálás” előirányzata.
Jóváhagyja a vállalkozó által a Somogyi Béla utca lakosainak nyújtott 50%-os kedvezmény érvényesítését ezáltal a 30.000.-Ft/ ingatlan befizetését.
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló többször módosított 23/2008.(X.30.) sz. rendeletében valamint a szerződéskötési szabályzatban foglaltaktól való a Jegyző és
Közgazdasági Irodavezető által elmondott eltérést tudomásul veszi.
A szerződéskötési szabályzatban foglaltaktól eltekint.
Jóváhagyja Bagi Zoltán (szül: Balmazújváros,1948.12.28. an. Hüse Erzsébet,4060 Balmazújváros, Batthyány köz 9.) megbízását 31.700 +járulék értékben a műszaki átadásátvételi eljárás lebonyolítására. A fedezet 2010. évi költségvetésben betervezett „Útstabilizálás” előirányzata.
Felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt és Közgazdasági Irodavezetőt a szükséges dokumentumok elkészítésére és aláírására.

Határozat nyilvántartás 2010. április 29. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
149
A15
150
D7
151
A15
152
A15
153
A15

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010/6 számú ”Vasút-tisztasági idegenforgalmi” közmunkaprogramra való pályázat benyújtását támogatja és felhatalmazza a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulását a pályázat benyújtására, az alábbiakra is tekintettel:
E program keretében 12 fő egyeki munkanélküli (legalább 50%-uk RÁT-os) foglalkoztatására kerül sor.

azonnal

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Ohati vízhálózat felújítására 256 000 Ft kerüljön átcsoportosításra a 2010. évi
költségvetési rendeletben előirányzott útstabilizálásra elkülönített 4 000 000 Ft előirányzatából.

2010. június
30.

Szincsák Ferenc
polgármester
Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a „Készségfejlesztés az önkormányzatoknál” ÁROP-2211/2010
számú kiírásra a polgármesteri hivatalban megvalósítandó képzésekre.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírására.

2010.

Szincsák Ferenc
Csepreginé Kocsis
Nóra Szekeres
Zsuzsanna
Bóta Barbara

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Köztestületi Tűzoltóság által az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósághoz benyújtandó a tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására című pályázat benyújtását.
A pályázathoz szükséges 10% önerőt az önkormányzat biztosítja

2010. május
11.

Fazekas Sándor

Képviselő-testülete jóváhagyja a HYPER TEAM Kft-vel 2009.08.17-én megkötött szerződésének az alábbiak azonnal
szerinti módosulását:
A szerződésben eredetileg szereplő 2010.02.26-os végteljesítési határidő dátuma 2010.03.29-re változik.
Felkéri az önkormányzati iroda vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara

Határozat nyilvántartás 2010. április 29. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
154
Z1
155
D7

Tartalma

Határidő

folyamatos
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2010. évben is meghirdeti a „Virágos Egyekért” mozgalmat.
A „Virágos Egyekért 2010.” mozgalom szervezésére elkülönít 100.000 forintot az Egyeki Nyár rendezvénysorozat
költségeiből.
Felkéri az Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági, Sport és Közbiztonsági Bizottságot a szükséges feladatok
végrehajtására.

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri a Fő téren található faház tulajdonosát, hogy haladéktalanul, de 2010. május
31.
legfeljebb 30 napon belül bontsa el a faházat.

Felelős
Oktatási,
Közművelődési,
Kulturális,
Ifjúsági és Sport
Bizottság Elnöke
Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. május 13. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a központi ügyelet szakmai működéséről szóló beszámolót elfogadja.

azonnal

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti
szolgálatának 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

azonnal

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2009. év folyamán végzett gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok azonnal
ellátásáról szóló beszámolót értékelte és elfogadta.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

azonnal

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zöldkereszt Bt. működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

azonnal

Szincsák Ferenc

156
C2
157
C8
158
C8
159
C8
160
C8

Határozat nyilvántartás 2010. május 13. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
161
Z1
162
Z1
163
A15
164
L7
165
C2

Tartalma
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a védőnői szervezet fennállásának 95. évfordulójára tervezett szakmai díjakra
településünkről az alábbi sorrend meghatározásával a következő védőnőket terjeszti fel:

Határidő
azonnal

Felelős
Szincsák Ferenc
Dr. Pető István

1. Takács Jánosné
2. Fodor Lászlóné
3. Erdődi Anita
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fazekas Sándor az Egyeki Köztestületi Tűzoltóság parancsnoka a Képviselő-testület 2010. május
soron következő ülésére tájékoztatást adjon az alábbi témában:
27.
- az önkormányzati intézmények tűzjelző rendszereinek felügyelete az Egyeki Köztestületi Tűzoltóság
közreműködésével

Fazekas Sándor

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere az óvoda tűzjelző
berendezésének karbantartási szerződését megkötheti.
A szerződés pénzügyi fedezetét, 203.250 Ft-ot a Képviselő-testület a működési tartalék terhére biztosítja.

azonnal

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna
Zelei József

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény 2010. szeptember 1-től jogutódlással megszűnik. A
jogutódként létrejövő intézmények az alábbiak:
- Móra Ferenc Általános Iskola
- Napköziotthonos Óvodák
- Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

2010.
augusztus 31

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete „Az adózás 2009. évi és 2010. I. negyedévi helyzetéről” szóló beszámolóban foglaltakat megtárgyalta és a
beszámolóban foglaltakat elfogadásra alkalmasnak találta.

Szekeres
Zsuzsanna
Trungel Katalin

Határozat nyilvántartás 2010. május 13. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
166
Z1

167
J1
168
Z1
169
Z1

170
E7

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a költségvetésben Egyeki Nyár rendezvénysorozatra elkülönített pénzösszeg terhére
400.000 Ft használható fel a következő rendezvényekre:
- Pünkösdölő
- Egyeki Vigasságok

2010. június
26.

Szincsák Ferenc
polgármester
Dr. Pető István
Oktatási,
Közművelődési,
Kulturális, Ifjúsági,
és Sport Bizottság
Szekeres Zsuzsanna
Gábor Istvánné

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szarka János és Szarkáné Farkas Judit által felajánlott Egyek, Csalogány u. 20. szám
alatti ingatlan megvásárlását forrás hiányában nem támogatja.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szabó János által felajánlott Egyek, Csoka u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlását
forrás hiányában nem támogatja.
1.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 80.§ (1) bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása alapító okiratának módosító okiratát a Társulási Tanács 33/2010. (III.19.) sz. határozata szerinti
jóváhagyja.
2.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 80.§ (1) bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Társulási Tanács 34/2009. (XII.3.) sz. határozata szerinti
tartalommal jóváhagyja.
3.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 80.§ (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá.

azonnal

Szincsák Ferenc

azonnal

Szincsák Ferenc

azonnal

Szincsák Ferenc

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat a szociális kártyát vezesse be azon ellátási formák tekintetében, ahol folyamatos
ezt felsőbb szintű jogszabály lehetővé teszi.

Határozat nyilvántartás 2010. május 13. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
171
E7

172
A15

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását a 2010. május 27. napján tartandó ülésén tárgyalja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodással felmerült kérdések tisztázása ügyében a szükséges lépéseket tegye meg.

2010. május
27.

Csepreginé
Kocsis Nóra

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Orvosi rendelő egészségházzá történő átalakítása Egyeken” című projekt építési
beruházásának során felmerült, a rendeltetésszerű üzemeltetéshez nélkülözhetetlen, pótmunkák elvégzéséhez hozzájárul. A
pótmunkához szükséges pénzügyi fedezetét – a 6.599.584 Ft-ot -költségvetésében - a VÁTI Nonprofit Kft. döntésétől
függetlenül – elkülöníti.
A fenti összeget a felhalmozási célú hitel terhére biztosítja.
A testület felkéri az Önkormányzati Irodát, hogy a pótmunkára vonatkozó közbeszerzés lebonyolítás érdekében a szükséges
lépéseket tegye meg.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 128/2010.(IV.01.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

azonnal

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara

azonnal

Szincsák Ferenc

173
A15
174
D7
175
Z1

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek Magyari utcai 22 kV-os hálózat átépítéséhez az alábbiak szerint járul hozzá:
Az E-on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. az engedélyezési eljárás jogerőre való emelkedéséig a CÍVISTERV Bt. (4031 Debrecen,
Derék u. 245. – Zsemberi István vezető településtervező) által készített Egyek Nagyközség településrendezési eszközeinek
tervein a tervezett módosításokat szíveskedjék saját költségét átvezettetni.
Az azzal kapcsolatos eljárás a településrendezési terv Képviselő-testület által történő elfogadását követően indítható.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a felkéri a jegyzőt és az oktatási intézmények vezetőit, hogy a soron következő
testületi ülésre készítsék elő a Települési esélyegyenlőségi program tervezetét.

Zelei József
Szincsák Ferenc

2010. május
27.

Csepreginé
Kocsis Nóra
Hajduné Holló
Katalin

Határozat nyilvántartás 2010. május 13. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésének anyaga” napirendet zárt ülésen tárgyalja.

Felelős
Szincsák Ferenc

176
Z1

177
K9

Egyek Nagyközség Önkormányzata, mint a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvényese a részvénytársaság
17/2010. (IV.08.) Zrt. sz. határozatával elfogadott Stratégiai tervében foglaltak alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződéssel összefüggésben az alábbi határozatot hozza:
Elfogadja Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződést és kapcsolódó mellékleteit a
képviselő-testület által meghatározott szerződéses feltételek vagyonkezelési szerződésbe foglalásával.
A Képviselő-testület által meghatározott további szerződéses feltétel:

-

Az amortizációt nem lehet felhasználni a hiányzó vízdíj pótlására.

Felhatalmazza a polgármestert, a szerződés aláírására, a képviselő-testület által az előbbieken meghatározott szerződéses
feltétel vagyonkezelési szerződésbe foglalása esetén.

2010. május
26.

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010.május 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
178
K9
179
Z1
180
K9

Tartalma

Határidő

Felelős

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem fogadja el a folyamatos Szincsák
vagyonkezelési szerződést, de a kiegészítéseket, módosításokat eljuttatja a Vízmű Zrt-hez,
Ferenc
aminek kapcsán elfogadhatónak tartja a vagyonkezelési szerződést.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 177/2010.(V.13.) azonnal
számú határozatát hatályon kívüli helyezi.

Szincsák
Ferenc

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy meg kell vizsgálni a 2010.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt-ből történő vagyon kihozatalát és saját június 3.
működtetés esetére vonatkozó személyi, tárgyi és egyéb feltételeket.

Szincsák
Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. június 3. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

181
C2

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Köztestületi
Tűzoltóság 2009. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Az önkormányzat köszönetét fejezi ki az Egyeki Köztestületi Tűzoltóságnak a végzett munkájáért.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Polgármester úr, Fazekas
Sándor úr a Tűzoltóság részéről, a Pénzügyi Bizottság elnöke és a Településfejlesztési Bizottság elnöke
vegye fel a kapcsolatot a Tiszacsegei és Újszentmargitai Önkormányzattal a Köztestületi Tűzoltóság
működési problémáinak megoldása érdekében.

182
C2

Határidő
azonnal

Szincsák
Ferenc

2010.
augusztus
31

Szincsák Ferenc
Fazekas Sándor
Hegyi Mihály
Antal László

183
C8

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a katasztrófavédelmi azonnal
feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

184
C2

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú azonnal
Intézmény, Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményegység tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közlekedési koncepció folyamatos
felülvizsgálatát elfogadja az alábbi javaslatokkal:
- A Tisza utca is kerüljön bele a mezőgazdasági forgalom miatt településszerkezeti és úthálózati
okokból jelentős utak közé.
- Az önkormányzat jelezze a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé az Egyek-Félhalom útvonalon a
kamionforgalom problémáját.
- A közlekedési koncepció Bagi Zoltán útfelügyelő által készített része kerüljön felülvizsgálatra,
pontosításra.
- Kerüljön rögzítésre, hogy figyelembe vesszük a közlekedés biztonságát a fejlesztéseknél.
(Például: A mezőgazdasági gépek útvonalának kijelölése)
- A közbiztonság és egyéb biztonsági szempontokat figyelembe véve az adott utcákban a
közlekedést vagy megfelelő út, ennek hiányában járda kialakításával biztosítjuk.

185
Z1

Felelős

Szincsák
Ferenc
Szincsák
Ferenc
Szincsák
Ferenc
Csepreginé
Kocsis Nóra
Zelei József

Határozat nyilvántartás 2010. június 3. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
186
C8
187
J5

Tartalma
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a parlagfű ellenei védekezés munkálatairól készült tájékoztatót tudomásul veszi.

189
D7

azonnal

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Pedagógia Programjának felülvizsgálata és esteleges 2010. június
módosítása napirendet a következő ülésén tárgyalja.
24.

Képviselő-testülete a 2010. február 1-én a 41/2010. (II.1.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési tervét az 1. számú
módosítással egészíti ki és fogadja el.

188
D5

Határidő

folyamatos

A módosítás indoka:
Az önkormányzat közbeszerzési tervét módosítani szükséges egyrészt a 132/2010. (IV.29.) számú testületi határozat
végrehajtása érdekében. Valamint az önkormányzat által tervezett - költségtakarékosság szempontjait figyelembe véve gázszolgáltatóval kapcsolatos szolgáltató váltás érdekében.
A módosítás további indoka az önkormányzat által tervezett „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energia
forrásokkal”, eszközbeszerzés lebonyolítása.
Képviselő-testülete a működési hiány fedezetéül kéri a számlavezető pénzintézetét – Tiszafüred és Vidéke
2010. június
Takarékszövetkezetet -, hogy egy éves lejárattal 95.000 ezer Ft folyószámla hitelkeretet biztosítson az önkormányzat részére.
11.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős
Szincsák Ferenc
Zelei József
Hajduné Holló
Katalin

Szincsák Ferenc
Csepreginé
Kocsis Nóra
Bóta Barbara
Szekeres
Zsuzsanna

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. június 3. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

190
E7

Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.§ (9) bekezdésére, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodását a 125/2009. (X.20.) számú társulási tanácsi határozat szerinti tartalomra történő módosítását jóváhagyja.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Goodwill Consulting Kft. árajánlatát forráshiány miatt nem támogatja.
Egyek Nagyközség Önkormányzata felajánlja a Goodwill Consulting Kft-nek, hogy a 2010. év augusztusában lejáró,
pályázatkészítésre kötött szerződésben rögzített visszafizetési garanciától - az árajánlatban foglalt összeg mértékéig (bruttó
187.500 Ft) - eltekint akkor is, ha a Goodwill Consulting Kft. nem teljesíti a pályázatkészítési szerződésben vállalt
kötelezettségét. (Háromból legalább egy nyertes pályázat)
Kéri a Goodwill Consulting Kft-ét, hogy a fenti ajánlat fejében vállalja el a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az orvosi rendelő felújításához kapcsolódó pótmunkák közbeszerzéséhez a BerépTerv Kft. által nyújtott árajánlat fedezetét 400.000 Ft+Áfa összeget a projekt keretei között biztosítja.
Amennyiben a projekt keretein belül nem sikerül forrást biztosítani, akkor a felhalmozási célú hitelkeret terhére folytassák le a
közbeszerzést.
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános iskola felújításához
kapcsolódó pótmunkák közbeszerzéséhez a Berép-Terv Kft. által nyújtott árajánlat fedezetét 400.000 Ft+Áfa összeget a
projekt keretei között biztosítja.
Amennyiben a projekt keretein belül nem sikerül forrást biztosítani, akkor a felhalmozási célú hitelkeret terhére folytassák le a
közbeszerzést.

191
D5
192
D5
193
D5

194
D5

Határidő

Felelős

azonnal

polgármester
jegyző

azonnal

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara

2010.
augusztus 31.

Szincsák
Ferenc
Csepreginé
Kocsis
Nóra Bóta Barbara
Szekeres Zsuzsanna

2010.
augusztus 31.

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem módosítja a közvilágítás kapcsán a Mezei Vill Kft-vel kötött szerződést, mivel 2010.
közbeszerzés köteles. A közbeszerzési eljárást nem indítja meg, mivel a közbeszerzésre adott árajánlatok értéke olyan magas, 31.
hogy nem realizálódik a tervezett megtakarítás.
A benyújtott árajánlatokat forrás hiányában nem áll módjában elfogadni.
Az önkormányzat újabb tárgyalást kezdeményezzen a Mezei Vill Kft-vel.

Szincsák Ferenc
Csepreginé
Kocsis
Nóra
Bóta Barbara
Szekeres
Zsuzsanna
július Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. június 3. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

195
A15

196
A15

197
A15

Tartalma
Képviselő-testülete a Rózsaép Kft. szerződésmódosítási kérelmét az alábbiak szerint támogatja:
1. a 2010.02.24.-én aláírt Egyek, Hunyadi u. 48/B. sz. alatti meglévő orvosi rendelő egészségházzá történő átalakítása, bővítése és teljes körű felújítása az
ÉAOP-4.1.2/A-2008-0054 jelű projekt megvalósítása tárgyú szerződést a felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
A módosítással érintett pont a következő:
6. A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal, I. osztályú igazolt minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles a
szerződést teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.
6.1 Szerződéses határidő: 2010. 07.15, mely időpontra Vállalkozó köteles átadni:

jegyzék szerint a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját 3 példányos tartalomjegyzék becsatolásával: ezen belül
kiemelten elektromos ellenállás mérési jegyzőkönyvet, eredményes vízminta bizonylatot, felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, aláírt és
felülbélyegzett műszaki megvalósulási dokumentációt stb..,

a vállalkozó nyilatkozatát, melyben igazolja és szavatolja a hatályos szabvány szerint előírt minősítéssel rendelkező anyagok és szerelvények
felhasználását,

az esetleges közműnyilatkozatokat, műszaki megvalósulási tervdokumentációt (tervrajzokat) felülbélyegezve, aláírva.
A Vállalakozó kijelenti, hogy fenti határidő módosításánál figyelembe vették Egyek Nagyközség Önkormányzatának 172/2010. (V.13) sz.
határozatával érintett műszaki feladatok időszükségletét.
A vállalkozói szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.
A szerződésmódosítás feltételeként szabja az önkormányzat, hogy a szerződésmódosítás közzétételének költségét vállalja át a Rózsaép Kft., amennyiben ezt a
jogszabály lehetővé teszi.
Felkéri a polgármestert és az Önkormányzati Irodát a szükséges intézkedések megtételére.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alex Fémbútor Kft (2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23) kérelmét az alább felsorolt feltételek
teljesítése esetén támogatja és az előterjesztett szerződésmódosítási kérelmet jóváhagyja.
A szerződésmódosítás feltételei:
Óvoda:
Játéktároló szekrény (15. tétel) hátlapjának cseréje.
Fogas (25. tétel) nagyméretű akasztók cseréje kétkampós kisméretűre.
Homokozó vödrök, lapátok (147. tétel) cseréje törhetetlen anyagúra.
Utánfutós traktor (151. tétel) cseréje törhetetlen anyagúra.
LEGO kiegészítő elemek (55. tétel) cseréje az ajánlatnak megfelelően
Iskola:
Rövidajtós öltözőszekrény (130.tétel) esetén névtábla tartó pótlása.
A szerződésmódosítás közzétételének költségét vállalja át az Alex Fémbútor Kft., amennyiben ezt a jogszabály lehetővé teszi.
Felkéri a polgármestert és az Önkormányzati Irodát a szükséges intézkedések megtételére.

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elviekben támogatja a térfigyelő kamerák megvalósítását a településen.

Határidő

Felelős

azonnal

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara

azonnal

Szincsák
Ferenc
Bóta Barbara

folyamatos

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. június 3. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
198
D7
199
A19

Tartalma

Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás és az általa fenntartott intézményekben 2009. évben folyamatos
keletkezett 2.266.702 Ft pénzmaradványt elfogadja, és kéri a teljes összeg visszautalását az önkormányzat számlájára.

Felelős
Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2010. június 24. napján tartandó soros testületi ülést az ezen időszak alatt zajló 2010. július 8. Szincsák Ferenc
„Testvérvárosok az európai polgárokért” című pályázat miatt 2010. július 8-ra napolja el.

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Pedagógus Napi ünnepi ülést 2010. június 5-én szombat du. 15:00 órakor tartja.

200
A19

Határidő

2010. június
5.

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. június 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Felelős

201
A15

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek, Móra azonnal
Ferenc Általános Iskola épülettömbben („A”, „B”, „C” épület) lévő belső központi fűtési
rendszer teljes körű cseréjére vonatkozó ajánlattételi felhívást az előterjesztés szerint elfogadja.

Szincsák Ferenc
Bóta
Barbara
Berép-Terv Kft

202
A15

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Orvosi rendelő 2010.
egészségházzá történő átalakítása Egyeken” című projekt megvalósításához kapcsolódó szeptembe
gyógyászati eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlattételi felhívást az előterjesztés szerint elfogadja. r 15

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara
Berép-Terv Kft

203
A15

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Orvosi rendelő
egészségházzá történő átalakítása Egyeken” című projekt megvalósításához kapcsolódó
kiegészítő építési munkákra vonatkozó ajánlattételi felhívást az előterjesztés szerint elfogadja.

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara
Berép-Terv Kft

204
Z1

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szekeres Zsuzsanna 2010.
közgazdasági irodavezető folytasson tárgyalást a laptopok árának további csökkentése érdekében. július 8
A végleges árról tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. június 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
205
K9

206
Z1

207
J5

Tartalma
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által
rendelkezésre bocsátott vagyonkezelési szerződést nem fogadja el.

Határidő
azonnal

Felelős
Szincsák Ferenc

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a testületi ülések, folyamatos Szincsák
illetve kiemelt önkormányzati rendezvények felvételeinek rögzítéséhez, kábel TV-ben való
Ferenc
levetítéséhez és a felvételek igény szerint a lakosság rendelkezésére bocsátásához szükséges
Szekeres
eszközök beszerzésére bruttó 500.000 Ft-ot biztosít a felhalmozási célú hitel terhére.
Zsuzsanna
Herbák Erika
2010.
Hajduné Holló
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Pedagógiai Programját
augusztus 10. Katalin
elfogadja.
Az óraháló és a létszám témakörét felül kell vizsgálni, és a Pedagógiai Programot a Képviselőtestület elé kell terjeszteni 2010. augusztus 10-ig.

Határozat nyilvántartás 2010. június 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Felelős

208
Z1

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyeki Vigasságok, és a Testvérvárosi Kapcsolatok rendezvényről szóló tájékoztatót tudomásul 2010. augusztus
veszi. A „Testvérvárosok az európai polgárokért” című projekt megvalósításához 8.319 eurónak megfelelő összeget megelőlegez.
31

Szincsák Ferenc
Szekeres Zsuzsanna

209
D7

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 50.000 Ft-al támogatja az árvízkárosult települések egyikét.
2010. augusztus
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a segélyszervezettel és az Ő ajánlásuk alapján döntse el, mely település kapja az 50.000 Ft-os 31
támogatást.
Az árvízkárosultak további megsegítésére gyűjtési akció kerüljön meghirdetésre, melynek részleteit a Polgármesteri Hivatal dolgozza ki, és szervezze meg.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az azonnal
Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: a komphoz vezető külterületi szilárd burkolatú út károsodása, előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt
szükségessé váló védekezés (homokzsákolás a Tiszai védőgáton)
helye Egyek külterület hrsz: 0196/1 és hrsz: 0196/2 Tiszai védőgát hrsz:0214/4 (pontos cím és helyrajzi szám(ok)).
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
2010. év
%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
19.905.494 Ft
10
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
90
Vis maior igény
179149444 Ft
100
Források összesen
199054938 Ft
-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 199054938 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja
(megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
-A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett
vagyonelem a tulajdonát képezi.
-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
--Biztosítási szerződés száma
---Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő
rész aláhúzandó.
*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli
fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 munkanapon belül igazolja a
biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé.
-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
A testület a saját forrás összegének biztosítása érdekében a 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III.11.) számú Költségvetési rendeletét a soron
következő ülésén módosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Szincsák
Ferenc
Csepreginé
Kocsis
Nóra Dr. Pető István

210
A15

Szincsák
Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. június 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

211
A15

212
A15
213
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tiszához vezető azonnal
külterületi hrsz: 0196/1, 0196/2 út (dorogmai út) károsodásával kapcsolatban a vis maior
támogatás igénylésére benyújtandó támogatási kérelem kötelező mellékletét képező szakértői
vélemény elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.
A bruttó 500.000 Ft összegű szakértői díj fedezete a felhalmozási célú hitel. Nyertes pályázat
esetén a szakértői díj a pályázat keretein belül elszámolhatóvá válik.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szerződéskötési 2010.
Szabályzat módosítása a soron következő ülésre készüljön el, melyben az Egyeki Szöghatár július 8
Nonprofit Kft. által elvégzett munkák illetve nyújtott szolgáltatások tekintetében mentesüljön a
szerződéskötési szabályzat hatálya alól.

Szincsák
Ferenc
Zelei József

Csepreginé
Kocsis Nóra
Dr.
Pető
István

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Ügyrendi azonnal
Bizottság tájékoztatását a Polgármesterre vonatkozó vagyonnyilatkozati eljárásról tudomásul
veszi.

Ügyrendi
Bizottság
elnöke

Határozat nyilvántartás 2010. június 29. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

214
Z1

Tartalma

Határidő

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség azonnal
Önkormányzata és Peregu Mare település között létrejövő Testvértelepülési szerződést a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős
Szincsák
Ferenc
Peregu Mare
település
polgármester
e

Határozat nyilvántartás 2010. július 8. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
215
C8
216
C8
217
Z1
218
I2
219
I1

Tartalma

Határidő

Felelős

Egyek Nagyközség Sport Egyesület működéséről, támogatásának felhasználásáról készült tájékoztatót nem veszi tudomásul.
2010.
A tájékoztatóban szereplő pénzügyi elszámolás hiányos, ezért nem lehet értékelni. Képviselő- testület felkéri Papp Róbertet, az augusztus 26.
egyesület volt elnökét, hogy készítsen el egy részletesebb pénzügyi elszámolást tartalmazó tájékoztatót. Képviselő-testület
felkéri az Ügyrendi Bizottságot, vizsgálja meg a Sport Egyesület pénzügyi hátterét és elszámolását.

Szincsák Ferenc
Papp Róbert
Soltész Gábor

Képviselő-testület a „Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, azonnal
valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről” szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Szincsák Ferenc
Csepreginé
Kocsis Nóra
Bóta Barbara

Képviselő-testület felkéri Murvai Lászlónét, hogy a faház ügyében csatolja be a dokumentumokat, hogy milyen jogcímen 2010.
tartózkodik a területen.
augusztus 16.

Szincsák Ferenc

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Környezetvédelmi Program
(2009-2014) tárgyalását az elfogadott településrendezési eszközök 2009. évi módosítása után tűzi napirendre

Szincsák Ferenc

folyamatos

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Hulladékgazdálkodási Terv folyamatos
(2009-2014) tárgyalását az elfogadott településrendezési eszközök 2009. évi módosítása után tűzi napirendre.

Csepreginé
Kocsis Nóra

Határozat nyilvántartás 2010. július 8. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

220
A2

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. törvény 22.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság további 2 tagját megválasztotta az alábbiak szerint:
Szalai Erika képviselő
Vitéz Zsolt képviselő

221
A15

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az
Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: a komphoz vezető külterületi szilárd burkolatú út károsodása.
helye Egyek külterület hrsz: 0196/1 és hrsz: 0196/2 (pontos cím és helyrajzi szám(ok)).
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
2010. év
%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
10
24.753.400 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
90
Vis maior igény
222.780.600 Ft
100
Források összesen
247.534.000 Ft
-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 247.534.000,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja
(megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
-A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett
vagyonelem a tulajdonát képezi.
-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma
-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt (a megfelelő
rész aláhúzandó.
*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli
fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 munkanapon belül igazolja a
biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé.
-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
A testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III.11.)
számú Költségvetési rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Képviselő-testület a 210/2010.(VI.23.) sz. Képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő

azonnal

Felelős

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. július 8. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
222
Z1
223
Z1
224
L5
225
Z1
226
Z1

Tartalma
Képviselő-testület úgy határozott, hogy Nagy István (4033 Debrecen, Szikszai utca 7/a.) magántervezőnek az „Egyenlő
Esélyekkel” fogyatékosok nappali és bentlakásos intézményének kialakítása Egyeken című projektben való közreműködés, a
pályázat elkészítéséhez és beadásához szükséges építészeti dokumentumok elkészítéséért a 450.000 Ft-os tervezői díjat a
felhalmozási célú hitelkeret terhére fizessék ki.
Képviselő-testület úgy határozott, a „BERÉP-TERV” Beruházó, Építő és Tervező Kft. (4025 Debrecen, Simonffy út 34-36.)
által benyújtott követelést elismeri, azonban csak a jogerős engedélyes terv kézhezvételét követően kerüljön a 700.000
Ft+ÁFA összeg kifizetésre a felhalmozási célú keret terhére.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 38. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66.§ (1), valamint a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1-4. §-a, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése
alapján az Egyeki Általános Iskola, Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási,
Közgyűjteményi és Közművelődési Intézményalapító okiratát jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 323/2009.(VII.30.) sz.
határozattal jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja azon megállapodást mely szerint megvásárolja a
GRENKELEASING Magyarország Kft.-vel kötött lízingszerződésben meghatározott 16 db lap-topot, 424.000 forint
összegben - a működési célú hitel terhére - a Szinva Net Informatikai Kft-től, 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szinva Net Informatikai Kft-től megvásárolt 16
db lap-top tekintetében elővásárlási jogot élvez:
 Polgármester
 Képviselő-testület tagjai
 Jegyző
 Közgazdasági Irodavezető
 Polgármester Hivatal dolgozói (amennyiben valamelyik képviselő nem él elővásárlási
jogával)

Határidő

Felelős

2010.
augusztus 31

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

folyamatos

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna
Szincsák Ferenc
Hajduné Holló
Katalin

folyamatos

azonnal

Szincsák Ferenc

2010.
augusztus
31

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. július 8. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
227
A17

228
E7

229
D1

Tartalma
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
a.) hogy - tekintettel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 241. § (4) bekezdésére
– az Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetésre vonatkozó megvalósulási terv és
teljesítményterv készítésétől eltekint.
b.) hogy - tekintettel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 42. § (4) bekezdésére készítse el az Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetésre vonatkozó megvalósulási tervet és
teljesítménytervet.
1. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80.§ (1) bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása alapító okiratának módosító okiratát a Társulási Tanács 64/2010. (VI.03.) sz. határozata szerinti
jóváhagyja.
2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80.§ (1) bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Társulási Tanács 65/2009. (VI.03.) sz. határozata szerinti
tartalommal jóváhagyja.
3. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80.§ (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja
alá.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiakkal kívánja
módosítani:
- A vagyongazdálkodási feladatok ellenőrzése 2007-2008-2009.
- Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tekintetében:
 átadott működési célú pénzeszköz felhasználásának
ellenőrzése
 a közbeszerzési szabályok és az alapanyag beszerzés
összhangjának vizsgálata a központi konyha
tekintetébe
 nyersanyag norma vizsgálata
- Házipénztár ellenőrzés
Az ellenőrzés ütemezése: 2010.III. n. év
Jelen határozat jóváhagyásával egyidejűleg az 510/2009.(XI.30.) számú határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő

Felelős

2010.
december 31

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

azonnal

Szincsák Ferenc

2010.decembe Csepreginé
r 31
Kocsis Nóra
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. július 8. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
230
D5

231
Z1
232
Z1

233
D5

234
Z1

Tartalma

Határidő

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a gázszolgáltató váltáshoz szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízza a 2010.
Mátrix Audit Kft.-t (4032 Debrecen, Kürtgyarmat út 27.) 350.000 Ft.+ÁFA összegben, melyre fedezetet a Polgármesteri szeptember 30
Hivatalnál szakértői díjra betervezett összeg nyújt.
A közzétételi díjra a fedezetet biztosítja.
A szolgáltató váltáshoz kapcsolódó felmerült szolgáltatási költségek kiegyenlítését átmeneti hitelből biztosítja
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az „Egyek, Hunyadi út 48/b. sz. alatt lévő Orvosi rendelő egészségházzá történő azonnal
átalakításához kacsolódó kiegészítő építési munkák megvalósítására” vonatkozó ajánlattételi felhívást a mellékelt tartalommal
utólag jóváhagyja.

Felelős
Szincsák Ferenc
Csepreginé
Kocsis Nóra
Szekeres
Zsuzsanna
Bóta Barbara
Szincsák Ferenc
Bóta Barbara
BERÉP-TERV
Kft

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az „Egyek, Móra Ferenc Általános Iskola épülettömbben („A”, „B”, „C” épület) azonnal
lévő belső központi fűtési rendszer teljes körű cseréjére” vonatkozó ajánlattételi felhívást a mellékelt tartalommal utólag
jóváhagyja.

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara
BERÉP-TERV
Kft

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP 4.1.2/A-2008-0054 jelű „Orvosi rendelő egészségházzá 2010.
történő átalakítása” című pályázat eszközbeszerzéséhez a közbeszerzési Bíráló Bizottságot az alábbi tagokkal hozta létre:
szeptember 30
Szekeres Zsuzsanna
közgazdasági irodavezető
Antal László
képviselő
Ecsedi János
képviselő
Hegyi Mihály
képviselő
Kovács Sándorné
képviselő
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Big-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.-vel (4031 Debrecen,
azonnal
Garai u. 4. fsz. 1.) szerződést köt a könyvvizsgálói feladatok ellátására.
A szerződés 2010. május 01-től lép hatályba és 2011. április 30-ig tart.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara
Szekeres
Zsuzsanna

Szincsák
Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. július 8. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
235
Z1
236
D4
237
Z1
238
Z1
239
K2

Tartalma

Határidő

Egyek Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. (5350 2010.
Tiszafüred, Kossuth tér 1.) díjkompenzáció megfizetése iránt indított perben az önkormányzat érdekeit képviselő Dr. TAJTI augusztus 15
ÜGYVÉDI IRODA Göblyösné Dr. Tajti Ilona ügyvéd (4025 Debrecen, Petőfi tér 7/A.) részére kifizetésre kerüljön 2.144.835
forint, a működési célú hitel terhére.
Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős
Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a költségvetés tervezésénél a Képviselő-testület által hozott önkormányzati határozatok 2011. március Szincsák Ferenc
is kerüljenek beépítésre, emennyiben érinti a költségvetést.
31
Szekeres
Zsuzsanna

Egyek Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében 2010. július
az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton tervezett dologi kiadások terhére 66 ezer forint előirányzat 31
módosításra kerüljön az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat javára, az alábbiak szerint;
Személyi jellegű kiadások javára 55 ezer forint, munkaadókat terhelő kiadások javára 11 ezer forint.

Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2009. évben útstabilizáláshoz vásárolt és még rendelkezésre álló követ a Fő tér
felújítási pályázat miatti buszforduló áthelyezéséhez használják fel. A kivitelezésről a részletes költségvetés ismeretében
döntenek.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a járdaépítésre betervezett 2 millió Ft-ból 750 000 Ft-ot a jelenleg felújítás alatt álló
Móra Ferenc Általános Iskola (4069 Egyek, Fő u. 1.) előtti járdaszakasz felújítására fordítanak.

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. július 8. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

240
Z1

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a járdaépítésre betervezett 2.000.000 Ft-ból fennmaradó 1.012.000 Ft.-os rész
felhasználására készítsen a Szöghatár Kft. költségvetést, melyről a következő testületi ülésen döntenek.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek belterületi vízrendezés terveinek és állapot
felvételi terveinek elkészítésének ütemezése az alábbiak szerint valósuljon meg:
 Egyek belterületi vízrendezés I. ütemében tervezett csapadékvíz-elvezető
létesítmények megépítésére kiadott 22/14/2008. sz. vízjogi létesítési engedély
érvényességi idejét 2010. október 31-ig meg kell hosszabbítani (18 km)
 2011. évben 5 km csapadékvíz-elvezető rendszer állapot felvételi terveit el kell
készíttetni.
 2012. évben 10 km csapadékvíz-elvezető rendszer állapot felvételi terveit el kell
készíttetni.
 2015. évig a fennmaradó csapadékvíz-elvezető rendszer állapot felvételi terveit el kell
készíttetni.
Felkéri Zelei József környezetvédelmi referens a szükséges intézkedések megtételére.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy hozzájárul a Könyvtár és Művelődési Ház 2010. július 12 – 2010. július 24. között
történő zárva tartásához.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Magyar Posta Zrt. kérelmére a Hunyadi út 48/b. sz. orvosi rendelő bejárata mellé egy
állványon elhelyezett levélgyűjtő szekrény telepítéséhez hozzájárul.

241
K9

242
Z1

243
Z1
244
Z1

Határidő

Felelős

2010.
augusztus 26
folyamatos

Szincsák Ferenc
Fazekas Sándor
Az állapot
felvételi tervek
elkészíttetéséért
felelős:
Szincsák Ferenc
Zelei József

2010. július
12
azonnal

Gábor Istvánné

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a térfigyelő kamerák központi rendszere a településen épüljön ki.
folyamatos
A lakossági hozzájárulás mértékét az önkormányzat a kiépítés összköltségének 2/3-ban határozza meg. Az önkormányzati
hozzájárulás mértéke az összköltség 1/3-a.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételére (árajánlatok bekérése, lakosság
tájékoztatása, számlanyitás, stb.)
A Képviselő-testület a lakossági hozzájárulás javasolt mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a. Magánszemélyek:
5 000 Ft/ ingatlan
b. Vállalkozók:
50 000 Ft/ telephely

Szincsák Ferenc

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna
Bóta Barbara

Határozat nyilvántartás 2010. július 8. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma
Képviselő-testület úgy határozott, hogy készüljön el a gazdasági együttműködés elvi tervezete Radzyn Podlaskival.

Határidő
folyamatos

Felelős
Szincsák Ferenc

245
E9
246
Z1
247
Z1
248
Z1
249
Z1

Képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja a tankönyvek beszerzését a Bogárd és Vidéke Nyomda (7000 Sárbogárd, 2010.
Hősök tere 12.) ajánlatának elfogadásával bruttó 1.449.488 Ft. értékben figyelembe véve, hogy a nyomdai munkálatok augusztus 31
legalább 3-4 hetet vesznek igénybe, továbbá a pályázatban foglaltakat 2010. augusztus 31-ig kell megvalósítani.

Szincsák Ferenc
Vitéz Zsolt

Képviselő-testület úgy határozott, hogy forráshiány miatt nem támogatja az Egyek, Magyari u. 11. szám alatti ingatlan azonnal
megvásárlását.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testület úgy határozott, hogy forráshiány miatt nem támogatja az Egyek Tisza u 59. szám alatti ingatlan azonnal
megvásárlását.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testület úgy határozott, hogy forráshiány miatt nem támogatja az Egyek, Deák F. u. 21. szám alatti ingatlan azonnal
megvásárlását.

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. július 8. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
250
Z1

251
K9

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hubert Böck (Freisinger Srt. 40f, 85229 Markt Indersdorf 08136/9412) által felkínált
és tulajdonát képező 4069 Egyek, Ady E. út 49. sz. alatti ingatlant ajándékozás jogcímén elfogadja.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testület felkéri a Szöghatár Kft-t, hogy a vízelvezető árkok tisztán tartását amennyiben lehetőség van rá, a folyamatos
közfoglalkoztatás keretei között oldja meg.
Képviselő-testület felkéri a Szöghatár Kft-t, készítsen felmérést és költségvetést a Tópart u., Bartók B. u., Dankó P. u. és Fő u.
vonatkozásában a vízáteresztők helyreállítására. A helyreállítási munkálatokhoz amennyiben lehetőség van rá a munkaerőt az
önkormányzat közfoglalkoztatás keretében biztosítja.
Képviselő-testület felkéri a Szöghatár Kft-t, hogy az Egyek, Fő u. 12. szám alatti vízelvető árok vonatkozásában tárják fel a
zárt csatornarészt és a szakértői véleménynek megfelelően állítsák helyre a vízelvezető árkot.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy Turucz Edina, Széchenyi út 9. sz. alatti lakos kérelmét nem támogatja.

Szincsák Ferenc
Fazekas Sándor

Szincsák Ferenc

252
Z1
253
Z1
254
Z1

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szerződéskötési Szabályzat a Szöghatár Nonprofit Kft. által szabad kapacitásban
végzett tevékenységekre és szolgáltatásokra, illetve az önkormányzat által mindenkor megbízott ügyvéd által végzett
tevékenységre nem vonatkozik.

Dr. Pető István

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Napköziotthonos Óvodák álláshelyének 4 fővel való
növelését támogatja.

Szincsák Ferenc
Hajduné Holló
Katalin

Határozat nyilvántartás 2010. július 8. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

255
L8

Tartalma

Határidő

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Fazekas Sándor, a Szöghatár Kft. igazgatójának beadványát tudomásul veszi.
folyamatos
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szöghatár Kft. ügyvezető igazgatói állás betöltésére az alábbi pályázati felhívást elfogadja:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói állás betöltésére
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői állásának
betöltésére pályázatot hirdet.
Elvárás: minimum középfokú iskolai végzettség.
A pályázathoz csatolni kell:
- vezetői elképzeléseket is tartalmazó motivációs levelet
- fényképes szakmai önéletrajzot
- büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- iskolai végzettséget és egyéb képesítéseket bizonyító okiratok hitelesített másolatát
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőfokú iskolai végzettség,
- gazdaságirányítási területen szerzett jártasság,
- környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási tapasztalatok,
- önkormányzati ismeretek,
- üzleti-, gazdálkodási területen szerzett gyakorlat,
- jártasság a vagyonhasznosításban,
- nyelvismeret,
Állás betölthető: 2010. november 1-től, 5 év határozott időre.
Jogviszony formája: Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 18. 12:OO óra
A pályázat elbírálásának ideje: a pályázat benyújtása határidejét követő Képviselő-testületi ülés
A pályázatot Egyek Nagyközség Polgármesterének (4069 Egyek, Fő u. 3.) kell benyújtani.
Felvilágosítás kérhető Szincsák Ferenc polgármestertől 52/579-019-es telefonszámon.
A pályázati felhívás közzététele:
- Hajdú-Bihari Naplóban
- A helyi újságban
- hirdetőtáblán
- kábel TV-n

Felelős
Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. július 8. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat

Határidő

Felelős

Száma

Tartalma

256
Z1

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a működési hiány fedezetéül kéri a számlavezető pénzintézetét –
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetet -, hogy egy éves lejáratra megkötött 95.000 ezer Ft. összegű folyószámla
hitelkeretet 15 000 ezer Ft-tal emelje meg, tehát 110 000 ezer Ft összegű hitelkeretet biztosítson az önkormányzat részére.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

2010.
augusztus
15

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 43 Millió
Ft. nagyságú éven belüli rullirozó hitelt vesz fel a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől.
Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat kézfizető kezességet vállaljon az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
által felvett hitel tekintetében.
Hitelfelvétel célja: Falumegújítás – és fejlesztés Egyeken, EMVA III. tengely
A hiteltörlesztéshez jelzálogként az önkormányzat tulajdonát képező egyeki 5 hrsz., Egyek, Fő tér 5. sz alatti ingatlant ajánlja
fel. Amennyiben szükséges az egyeki 0348 hrsz-ú ingatlan is bevonható fedezetként.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetékes vízfogyasztásának csökkentése érdekében a
locsolásra fordított vízmennyiséget más formában kell biztosítani, felkéri a Szöghatár Kft.-t, hogy a soron következő testületi
ülésre készítsenek árajánlatot.

2010.
Szincsák Ferenc
szeptember 30 Szekeres
Zsuzsanna
Fazekas Sándor

257
Z1

258
Z1

2010.
augusztus 26

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Szincsák Ferenc
Fazekas Sándor

Határozat nyilvántartás 2010. július 29. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
259
Z1

260
A15

261
A15

262
A15
263
Z1

Tartalma

Határidő

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Ötv. 12. §. 1 bek. b.) pontja alapján „Pótmunkákkal
kapcsolatos ajánlatok elbírálása (orvosi rendelő és Móra Ferenc Általános Iskola pótmunkáira
vonatkozólag)” c. napirendnél zárt ülést rendel el.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt döntés előkészítő javaslattal egyet ért. A bíráló bizottság
javaslata alapján az Egyek, Hunyadi u. 48/B. sz. alatti Orvosi rendelő egészségházzá történő átalakításához kapcsolódó
kiegészítő építési munkák megvalósítására a RÓZSAÉP Kft-nek (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.) ad megbízást.
Továbbá a teljesítési és jóteljesítési biztosítékokra megajánlott bankgaranciával kapcsolatban a nyertes ajánlattevőkre
(jelenlegi generálkivitelezők) vonatkozóan a szerződéskötés feltételeit az eredményhirdetési jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A Képviselőtestület jelen döntésével felhatalmazza az Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesterét, hogy a kapcsolódó
kiegészítő építési munkák elvégzésére a megjelölt ajánlattevőkkel (generálkivitelezőkkel) az építési-vállalkozási szerződéseket
kösse meg, az Ajánlattételi felhívásban rögzítetteknek megfelelően.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt döntés előkészítő javaslattal egyet ért. A bíráló bizottság
javaslata alapján az Egyek, meglévő Móra Ferenc Általános Iskola „A”, „B”, „C” épületrészeiben a kiegészítő építési
munkák elvégzésére a HUNÉP Universal Építőipari Zrt.-nek (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.) ad megbízást.
Továbbá a teljesítési és jóteljesítési biztosítékokra megajánlott bankgaranciával kapcsolatban a nyertes ajánlattevőkre
(jelenlegi generálkivitelezők) vonatkozóan a szerződéskötés feltételeit az eredményhirdetési jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A Képviselőtestület jelen döntésével felhatalmazza az Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesterét, hogy a kapcsolódó
kiegészítő építési munkák elvégzésére a megjelölt ajánlattevőkkel (generálkivitelezőkkel) az építési-vállalkozási szerződéseket
kösse meg, az Ajánlattételi felhívásban rögzítetteknek megfelelően.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsa-Ép Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde u.12.) szerződés
hosszabbítási kérelmét - a mellékelt szerződésmódosítás szerinti tartalommal - jóváhagyja.
A Képviselő-testület döntését azzal indokolja, hogy az orvosi rendelő felújítása kapcsán pótmunkák váltak szükségessé. E
pótmunkák elvégzésének szerződéses határideje: 2010. augusztus 31. A pótmunkák szorosan kapcsolódnak az eredeti
szerződés szerinti műszaki tartalomhoz, elvégzésük nélkül az épület műszaki átadása nem valósulhat meg.
Felkéri a polgármestert és az Önkormányzati Irodát a szükséges intézkedések megtételére.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy az „ETKIKI Többcélú Intézményről döntés” c. napirendnél név szerinti szavazást
rendel el.

Felelős
Szincsák Ferenc

2010.
augusztus 18

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara
Berép-Terv Kft

2010.
augusztus 18

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara
Berép-Terv Kft

azonnal

Szincsák Ferenc
Bóta Barbara

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. július 29. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
264
D5
265
Z1
266
K9

267
Z1

268
Z1

Tartalma
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátrix-Audit Kft. (4024 Debrecen, Iparkamara út 8. fszt. 2.) által
elkészített gázbeszerzéshez szükséges ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhíváson szükséges esetleges módosításokat, kiegészítéseket tegye meg,
hagyja jóvá.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szöghatár Kft. Orvosi Rendelő pályázatban nem szereplő munkáihoz adott
árajánlatában foglalt 401.080 Ft. összeget a felhalmozási célú hitelkeret terhére biztosítja.
Felkéri a Szöghatár Kft-t, hogy az árajánlatból kimaradt munkálatokra (ügyfélmosdó, személyzeti mosdó, mozgáskorlátozott
wc, valamint radiátorcsövek festési munkálataira) készítsenek árajánlatot.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Tópart u., Bartók B. u., Dankó P. u. és Fő u. vonatkozásában 405.550. Ft.-ot a
környezetvédelmi alap terhére elkülönített összegből biztosít a csapadékvíz elvezetési problémák megoldására.
Felkéri a Szöghatár Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a munkálatok elvégzéséről mielőbb gondoskodjon.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény 23.§. (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Muliter Zoltán
Egyek, Nefelejcs u. 33.
Mucza László
Egyek, Csalogány u. 4.
Hegyi Károlyné
Víg u.1.
Póttagok:
Prokisch Sándor
Egyek, Bem u. 6/a.
Tardi Béláné
Egyek, Ságvári u. 9.
szám alatti lakosokat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztotta.
A Helyi Választási Bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási
bizottság alakuló üléséig tart.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Tóth Gáborné Egyek, Fő u. 15
Szincsák Imre Egyek, Csokonai u. 2.
leköszönő választási bizottsági tagoknak az eddig végzett munkájukért elismerését és köszönetét fejezi ki.

Határidő

Felelős

2010.
augusztus 31

Szincsák Ferenc
Mátrix-Audit Kft

2010.
augusztus 18

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna
Fazekas Sándor

2010.
augusztus 31

Szincsák Ferenc
Szekeres Zsuzsanna
Fazekas Sándor

folyamatos

azonnal

Határozat nyilvántartás 2010. július 29. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
269
A15
270
L1

Tartalma

Határidő

Felelős

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény magasabb vezetői pályázatával kapcsolatban az azonnal
Igazgatótanács döntését elfogadja és egyetért Gábor Istvánné vezetői megbízásával.

Hajduné Holló
Katalin

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Alapító Okiratát a melléklet szerinti azonnal
tartalommal elfogadja.

Szincsák Ferenc
Szekeres Ákos

Határozat nyilvántartás 2010. augusztus 26. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
271
D5

272
D5

273
A16
274
C3
275
C3

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az „Egyek, Hunyadi u. 48/B. sz. alatti orvosi rendelő egészségházzá történő átalakítása 2010. október
Egyeken” című projekt megvalósításához kapcsolódó gyógyászati eszközbeszerzésre a pénzügyi forrást (2.737.605 Ft-ot)
31
biztosítja a pályázat önerejét biztosító hitelkeretből

Szincsák Ferenc
Szekeres Zsuzsanna
Bóta Barbara
Csepreginé Kocsis
Nóra

Képviselő-testület úgy határozott, hogy „az Egyek, Hunyadi u. 48/B. sz. alatti orvosi rendelő egészségházzá történő átalakítása 2010. október
Egyeken” című projekt megvalósításához kapcsolódó gyógyászati eszközbeszerzésre a
31
MEDIPLAN Kórháztervező és Egészségügyi Fővállalkozó Kft.-vel
(1011 Budapest, Hunyadi János út 13.)
köt szerződést, azzal hogy felhatalmazza az Egyek Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterét, hogy a kapcsolódó szerződést
a fentebb megjelölt ajánlattevővel kösse meg az Ajánlattételi felhívásban rögzítetteknek megfelelően bruttó 17.233.413 Ft.
összegben.

Szincsák Ferenc
Szekeres Zsuzsanna
Bóta Barbara
Csepreginé Kocsis
Nóra

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Településszerkezeti Tervének 2009. évi
módosítását a mellékelt tartalom szerint jóváhagyja.

azonnal

Szincsák
Ferenc
Kótai Csaba
mb. főépítész

azonnal

Szincsák Ferenc
Fazekas Sándor

Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló
elfogadásáról

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót
elfogadja

Határozat nyilvántartás 2010. augusztus 26. napon megtartott
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Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Egyek Nagyközség Képviselő-testülete „Az adózás helyzetéről” szóló beszámolót elfogadta

Szekeres
Zsuzsanna
Trungel Katalin

276
C2

277
Z1

278
C8

279
Z1

280
C2

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal tegyen meg minden szükséges intézkedést annak érdekében,
hogy az adóhátralékok 10 %-os csökkenése megvalósuljon

2010.
december 31

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a romos ingatlanok rendbetétele ügyében készült
tájékoztatót tudomásul veszi

folyamatos

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az alábbi ingatlanok tekintetében:
• 4069 Egyek, Eötvös u. 39. sz.
• 4069 Egyek, Deák F. u. 25. sz.
• 4069 Egyek, Deák F. u. 29. sz.
• 4069 Egyek, Fasor u. 43. sz.
a döntést 2010. szeptember 23-án hozza meg.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Polgármester és a Képviselő-testület előző 4 évben végzett munkájáról szóló
beszámolót elfogadja, azzal, hogy az elhangzott módosítások, kiegészítések kerüljenek átvezetésre az anyagon

2010.
Szincsák Ferenc
szeptember 23 Zelei József

azonnal

Csepreginé
Kocsis Nóra
Szekeres
Zsuzsanna
Trungel Katalin
Grendorf Ildikó
Szincsák Ferenc

Szincsák Ferenc
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Határozat
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C2
282
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Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal előző 4 évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja
azzal, hogy az elhangzott módosítások, kiegészítések kerüljenek átvezetésre az anyagon

azonnal

Csepreginé
Kocsis Nóra

Egyek Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyek, Tisza u. 17. szám alatti ingatlan
értékesítése kapcsán áfa befizetési kötelezettségre tervezett 2.000.000 Ft. előirányzatból átcsoportosításra kerüljön 200.000 Ft.
a településrendezési terv kapcsán igénybevett főépítészeti munkadíjra Kótai Csaba (4031 Debrecen, Derék utca 245.)
Főépítész részére

2010.
Szincsák Ferenc
szeptember 30 Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy felháborodását fejezi ki a segélyosztást követően a segélyezettek részéről tanúsított
magatartásért.

284
Z1

Egyek Nagyközség Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 2010. október
fordulójához csatlakozik.
01
A pályázat megvalósításához szükséges anyagi forrást 1.000.000.-Ft-ot a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges dokumentumokat írja alá

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna
Csepreginé
Kocsis Nóra
Szincsák Ferenc

285
D5

Képviselő-testület úgy határozott, hogy jelenleg ne kerüljön közzétételre az ajánlattételi felhívás, a MÁTRIX AUDIT KFT. 2010.
(4024 Debrecen, Iparkamara út 8. fszt. 2.) javaslata alapján várjanak vele és az általuk javasolt időpontban kerüljön december 31
közzétételre.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a MÁTRIX AUDIT KFT. javaslata alapján a közzétételről intézkedjen
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Száma

Tartalma

286
E9

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Bódi Istvánt és Farkas Viktóriát tekintettel arra, hogy a legutóbbi küldöttség tagjaként részt vettek a Lengyelországi
programokban nem javasolják a lengyel küldöttségbe
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2010. szeptember 9-től 2010. szeptember 15-ig tartó lengyel küldöttségben való részvételre az alábbi személyeket
javasolja: a.) Küldöttség vezető: Szincsák Ferenc polgármester
b.) Képviselők:
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria képviselő, Szalai Erika képviselő, Soltész Gábor képviselő, Hajduné Holló Katalin képviselő
c.) Nem képviselők: Kaló László, Kissné Sillye Tímea, Lengyelné Ficzere Adrienn, Tardiné Virág Éva, Illésné Oláh Anna, Farkas Éva, Gábor
Istvánné, Szabó Attila, Farkasné Szabó Edit

287
E9

288
J1

289
K6

Határidő

Felelős

azonnal
2010.
szeptember 9

Szincsák Ferenc

Képviselő-testület úgy hat, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Pedagógiai Programját jóváhagyja az alábbi módosításokkal:
azonnal
Az 1-4. évfolyam tantárgyrendszere és heti óraszáma:
1., 2. és 3. évfolyamon a 0,5 választható informatika törölve.
Az 5-8. évfolyam tantárgyrendszere és heti óraszáma:
5. évfolyamon + 0,5 választható magyar, 6. évfolyamon + 0,5 választható osztályfőnöki. A nem szakrendszerű órák tekintetében a százalékos
határokra vonatkozó kötelezettség törlése

Hajduné Holló
Katalin

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Esélyegyenlőségi Programot az alábbi módosításokkal elfogadja: A programot folyamatosan bővíteni kell, illetve
részletesebben, egységesebben kidolgozni.

Dr. Pető István

-

azonnal

A 21. Oldalon az erősségeknél a szakképzett, toleráns pedagógus réteghez még hozzátenni, hogy empatikus.
A gyengeségnél kijavítani, hogy: „nagyon sok pedagógus nem rendelkezik azzal a módszerrel, amivel a gyerekek közötti kulturális,
szociális, tudásbeli szintkülönbséget kezelni lehet”. Átjavítani: A módszertani kultúra gyengeségére.
„Anyagi elismerés hiánya
Az oktatási intézmények épület és tárgyi ellátottsága hiányos, nem megfelelő”. A nem megfelelőt kijavítani, nem lehetségesre

„az igazolatlan mulasztás csökkentése érdekében hatékonnyá kell tenni az együttműködést a Gyermekjóléti Szolgálat, a polgármesteri
hivatal illetékese és az intézmények között”. Még kiegészíteni, hogy a háziorvosokkal is hatékonyabbá kell tenni az együttműködést.
A 19-dik oldalon a nők munkába állásánál kiegészíteni az iskolai, óvodai szünetet figyelembe vételét még a bölcsődei szünet figyelembe vételével

290
K5

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Fitness Sportegyesülettel kötött megállapodást bontsa fel az Önkormányzat. A
Fitness Sportegyesület minden fizetési kötelezettségének tegyen eleget, tartozását rendezze

2010. október Szincsák Ferenc
1
Szekeres
Zsuzsanna
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Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a továbbiakban az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. keretein belül üzemeljen a
tornaterem, tekintettel a Képviselő-testület 419/2008. (XI.27.) sz. határozatában foglaltakra

2010. október Szincsák Ferenc
1
Fazekas Sándor

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Fitness Sportegyesülettel kötött megállapodást 2010. október 1-vel bontsa fel az
Önkormányzat

2010. október Szincsák Ferenc
1
Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény egységes óvoda- bölcsőde indításához szükséges 2010. október
dokumentumokat (IMIP, SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program) elfogadja.Képviselő-testület a Szolnok Megyei Jogú Város 1
Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága Észak-Alföldi Regionális Módszertani Bölcsődéje által kiadott
szakmai véleményt megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette

Hajduné Holló
Katalin
Fazekas
Sándorné

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény költségvetésében a dologi kiadásokra tervezett
előirányzatból 100.000 Ft-ot a személyi jellegű kiadásokra átcsoportosíthat

2010. október Szekeres
31
Zsuzsanna
Hajduné Holló
Katalin

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az EMVA III. tengely Falumegújításra és fejlesztésre jogcímen
elnyert pályázat lebonyolításához szükséges hitel kamatát az Önkormányzat átvállalja az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft-től és azt a 2011. évi költségvetésbe beépíti

2011. február
15

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna
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Száma
296
E9
297
A15
298
A15
299
K7

300
K8

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. kérésére keressék meg a pénzügyi lehetőséget a
762.000 Ft biztosítására, 2010. december 31-ig az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. kapja meg a különbözetet, amennyiben a
nyeresége nem fedezi ezt az összeget

2010.
november 30

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Egyeki Szöghatár Kft. 36 millió forint nagyságú vissza nem térítendő állami
támogatás megelőlegező hitelt vesz fel a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat kézfizető kezességet vállaljon az Egyeki Szöghatár Kft. által
felvett hitel tekintetében.
Hitelfelvétel célja: Falumegújítás- és fejlesztés Egyeken, EMVA III. tengely
A hiteltörlesztéshez 53,39 ha földterület (egyeki 0348 hrsz-ú földterület és egyeki 5 hrsz-ú, Egyek, Fő tér 5. sz.) a fedezet és engedélyezi a Képviselő-testület,
hogy keretbiztosítékot jegyezzenek be az 53,39 ha földterületre 100 Millió Ft. erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Egyidejűleg a 257/2010. (VII.08.) számú határozatot hatályon kívül helyezi.
a.) Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. által adott ajánlatát (bruttó 486.250 Ft) az orvosi rendelő vizesblokkjainak
felújítására elfogadja.
b.) Képviselő-testület úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert hogy az „orvosi rendelő egészségházzá történő átalakítása Egyeken” c. pályázathoz
felvett hitelkeretből fennmaradó összeg (1.035.742 Ft.) erejéig döntsön az eszközbeszerzésekről, szükséges felújítási munkákról.
A hitel felhasználása a pályázat keretein belül el nem számolható, de az intézmény működéséhez elengedhetetlen kiadási tételekre vonatkozik.

2010.
Szincsák
szeptember Ferenc
30
Fazekas
Sándor
Szekeres
Zsuzsanna
folyamatos

a.) Képviselő-testület úgy határozott, hogy az iskola előtti járdaépítésnél korábban elfogadott összeget 156.380.- Ft-al egészítsék ki, mivel az 2010.
időközben felmerült csapadékvíz elvezetés megemelte a kiadásokat, melynek fedezete a 2010. évi költségvetésben szereplő járdaépítés szeptember 15
előirányzata.
b.) Képviselő-testület felkéri az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy valamennyi benyújtott kérelem tekintetében készítsen
költségvetést és felhatalmazza a Fenntartható Településfejlesztési Bizottságot, hogy a beérkezett járdaépítésekre vonatkozó kérelmekről
döntsön.
c.) Képviselő-testület a Menyhárt János és Menyhárt Jánosné Egyek, Petőfi u. 4. szám alatti lakosok járda szélesítés iránti kérelmét
támogatja. Felkéri az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-t a munkálatok elvégzésére.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek belterületi vízrendezés zárt rendszerű csapadékvízelvezető csatornák, valamint útátereszek iszaptalanítására, tisztítására, mosatására a kedvező ajánlat alapján felkéri Szincsák Ferenc
polgármestert, hogy Gáspár Sándor Dániel (3200 Gyöngyös, Adácsi u. 9.) szenny- és csapadékcsatorna tisztító vállalkozóval kössön
szerződést 500.000 Ft+ÁFA összegben a környezetvédelmi alapra elkülönített összeg terhére.
Felhatalmazza a Fenntartható Településfejlesztési bizottságot, hogy döntse el, mely területeken történjen meg a fenti munkálatok elvégzése.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy Egyek belterületi vízrendezés zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető csatornák, valamint útátereszek
iszaptalanítására, tisztítására, mosatására 2011. évi költségvetés tervezésekor különítsenek el fedezetet a további szükséges munkálatok
elvégzése érdekében.

Szekeres
Zsuzsanna
Fazekas Sándor

Szincsák Ferenc
Fazekas Sándor
Szekeres
Zsuzsanna
Antal László
Fazekas Sándor

Határozat nyilvántartás 2010. augusztus 26. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
301
D7

302
A15

303
K7

304
J4

Tartalma
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek, Magyari úti 22 kV-os hálózat átépítése
ügyében, mint a beruházással érintett területek tulajdonosa a tulajdonosi hozzájárulást az alábbi feltételekkel adja meg:
o az önkormányzati ingatlanokban bekövetkezett károk helyreállítására kártérítési
igénnyel él az önkormányzat
Felkéri Szincsák Ferenc polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a határozatban foglaltak szerint adja meg a tervező
HÁLÓZAT-TERV Kft-nek (5310 Kisújszállás, Kossuth u. 37/17.)
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi
CXXX. Törvény 6. számú mellékletének 3. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a működésképtelen önkormányzatok
egyéb támogatására

Felelős

2010.
Szincsák Ferenc
szeptember 15

2010.
Szekeres
szeptember 10 Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Maxim Duó Kft.(4225 Debrecen, Kútvölgyi út 14.) ajánlatának elfogadását 2010. október
elviekben támogatja.
15
Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2010. október 15-ig, a lakossági befizetésekből befolyt összeg ismeretében hozza meg
a végleges döntést.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a meghirdetett limit összegtől (5.000 Ft. és 50.000 Ft.) kevesebbet is befizethetnek az
ingatlan tulajdonosok és vállalkozók, amennyiben anyagi lehetőségeik a meghatározott összeg befizetését nem teszik lehetővé.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egertej Kft-vel (3300 Eger, Sas út 60.) iskolatej szállítására történő szerződést kösse folyamatos
meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy bruttó 55,20 Ft./db (27,60 Ft./dl) egységáron a szerződést kösse meg.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egertej Kft-vel történő szerződéskötés esetében a szerződési szabályzatban
foglaltaktól, miszerint 3 árajánlatot kell bemutatni, eltekint.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kántortag Kft. kérelme c. napirendnél név szerinti szavazást rendel el.

305
Z1

Határidő

azonnal

Szincsák Ferenc

Szincsák Ferenc
Hajduné Holló
Katalin

Galbács György

Határozat nyilvántartás 2010. augusztus 26. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
306
Z1
307
Z1

308
A7

309
Z1
310
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztásáról titkos
szavazással dönt

Ügyrendi
bizottság

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állás betöltésére az alábbi pályázók kerüljenek fel a
szavazólapra:
1./ Fehér Csaba
2./ Harangi Tamás
3./ Kádárné Antal Ivett
4./ Kovács Miklós
5./ Ördög Ferencné
6./ Dr. Tóth Sándor
7./ Virág László
8./ Zelei József

Ügyrendi
bizottság

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének

2010.
november 1

Szincsák Ferenc

Zelei József

Egyek, Csalogány út 13. sz. alatti lakos pályázatát fogadta el és választotta meg, 2010. november 1-től 5
éves időtartamra 2015. november 1-ig.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, munkaszerződés megkötésére
Képviselő-testület úgy határozott, hogy Zelei József (4069 Egyek, Csalogány út 13.) 2010. november 1- 2010.
november 1
től megválasztott Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérét
bruttó 200.000 Ft./hó,
azaz Kettőszázezer forint/hó összegben állapítja meg
Képviselő-testület úgy határozott, hogy Szilágyi Lajosné, Hunyadi út 14. sz. alatti lakos kérelmét
elutasítja, mivel jogszerűen semmilyen követelése nem lehet az Önkormányzat felé

azonnal

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. augusztus 26. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
311
Z1
312
Z1
313
K8
314
Z1

315
K5

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Borbély László, Béke út 94. sz. alatti lakos szerződés módosítás iránti kérelmében az
illetékes hatósági eljárás döntéséig nem foglal állást

folyamatos

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Szincsák Mátyásné tulajdonában lévő Egyek, Deák F. út 91. szám alatti ingatlanon
fennálló, az Egyek Nagyközség Önkormányzata javára 2011. 08. 31-ig bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom
törléséhez hozzájárul

2010. október Szincsák Ferenc
31

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Tavasz utca lakóinak kérelmét elviekben támogatja.
Felkéri az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-t, hogy készítsen árajánlatot a munkák elvégzésére és ennek ismeretében döntenek

2010.
Szincsák Ferenc
szeptember 15 Fazekas Sándor

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Grendorf Miklósné Egyek, Deák F. u. 59. szám alatti lakos kérelmét forráshiány miatt
nem tudja támogatni

azonnal

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Községi Sportegyesület részére 200.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújt az 2010. október
Önkormányzat 2010. október 31-ig, a kérelemben felsorolt szövetségi hozzájárulás és sportorvosi kiadások fedezetére.
31
Amennyiben a sportorvosi kiadások és a szövetségi hozzájárulás kifizetésre került a Községi Sportegyesület által, úgy a
200.000 Ft. egyéb kiadásokra fordítható, kivéve az utazási költséget, illetve a játékvezetői díjat.
A befizetésekről a Községi Sportegyesület az igazolásokat mutassa be és a kapott támogatást 2010. október 31-ig fizesse
vissza.

Szincsák Ferenc

Szincsák Ferenc

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna
Községi
Sportegyesület
elnöke

Határozat nyilvántartás 2010. augusztus 26. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
316
K5
317
J4
318
Z1
319
J4

320
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Győrfi István kérelmét támogatja azzal, hogy a 39.660 Ft-os bérleti díjtól eltekint és 2010.
Szincsák Ferenc
hozzájárul a verseny megrendezéséhez az iskolai udvar használatának kivételével és azzal, hogy az őrzésről a rendezők szeptember 25
gondoskodnak.
Szekeres
Egyek Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Fekete László Alapfokú folyamatos
Zsuzsanna
Művészetoktatási Intézmény (5350 Tiszafüred, Piac tér 4.) által ellátott alapfokú művészetoktatási
Hajduné Holló
feladatokhoz biztosítja a megemelkedett működési hozzájárulás összegét a 2010/2011-es tanévre
Katalin

vonatkozóan.

A megemelkedett működési hozzájárulás fedezetére- a 2010. évi költségvetésben betervezett - 854.000 forintos előirányzatot
megemeli 306.622 forinttal, a működési célú hitelkeret terhére.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy Fazekas Sándor a Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére 2010. október
nyugdíjba vonulása alkalmából munkája elismeréseként a bruttó 250.000 Ft-os 1 havi munkabérének kifizetéséhez hozzájárul. 31
A fedezet az Egyeki Szöghatár Kft. költségvetésében rendelkezésre áll.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézményben a nyersanyagnormát az alábbiak 2010.
szerint állapítja meg:
szeptember 01
Bölcsődés korú gyermekek nyersanyag normája:
Reggeli:
55 Ft
Folyadék pótlás:
20 Ft
Ebéd:
126 Ft
Uzsonna:
51 Ft
_____________________________________
Összesen:
252 Ft
A fenti összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Kerekes Zoltán kérelmében szereplő befizetett 9200 Ft-os bérleti díjból nem térít 2010.
vissza.
december 31
Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2010 évben a szilveszteri rendezvény alkalmával ingyenesen rendelkezésre bocsátja a
telekházi művelődési házat Kerekes Zoltán szervező részére.

Szabóné Bencsik
Erzsébet
Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft
Közgazdasági
iroda
Intézményvezető

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. szeptember 17. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
321
Z1

Tartalma

Határidő

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester kezdeményezésére Herbák György azonnal
(volt 4069 Egyek, Erzsébet út 21/a. sz. alatti lakos) elhalt részére a temetőkről és temetkezési
tevékenységről szóló 21/2010.(V.05.) sz. rendelet 25.§. (10) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve
közéleti sírhelyet adományoz.
Felhatalmazza Szincsák Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős
Szincsák Ferenc
Hegyi Elemérné

Határozat nyilvántartás 2010. szeptember 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma
Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ingatlangazdálkodásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő
azonnal

Felelős
Szincsák Ferenc

322
C8
323
C8
324
C8

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében foglalt folyamatos
célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző 4 évi kapcsolatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi
azzal, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény vezetője Hajduné Holló Katalin keressen megoldást a logopédiai oktatás
hatékonyabbá tételére.

Szincsák Ferenc
Hajduné Holló
Katalin

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport bizottság munkájáról szóló azonnal
tájékoztatót tudomásul veszi.

Dr. Hegedüsné
Jámbor Valéria

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Pénzügyi bizottság munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Hegyi Mihály

azonnal

325
C8
326
C8

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság munkájáról szóló tájékoztatót azonnal
tudomásul veszi.

Kovács Sándorné

Határozat nyilvántartás 2010. szeptember 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
327
C8
328
C8

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Fenntartható Településfejlesztési és Közbiztonsági bizottság munkájáról szóló azonnal
tájékoztatót tudomásul veszi.

Antal László

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telekháza Településrészi Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi

azonnal

Szekeres Ákos

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Ügyrendi bizottság munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

azonnal

Soltész Gábor

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja

azonnal

Kovács Sándorné

Képviselő-testület úgy határozott, hogy felkéri a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy készítsen egy kimutatást, tájékoztatót az
önkormányzat szántó művelési ágba tartozó tulajdonairól

2010. október Szekeres
1
Zsuzsanna

329
C8
330
C2
331
C8

Határozat nyilvántartás 2010. szeptember 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
332
Z1
333
Z1
334
Z1
335
Z1
336
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Menyhárt Zoltánné, Berekes József és Varga Sándorné által felkínált és tulajdonukat
képező 4069 Egyek, Eötvös u. 39. sz. alatti 412 hrsz-ú ingatlant ajándékozás jogcímén elfogadja.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Tóth Lajosné és Szabó István által felkínált és tulajdonukat képező 4069 Egyek,
Deák F. u. 25. sz. alatti 761 hrsz-ú ingatlant ajándékozás jogcímén elfogadja.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Tóth Lajosné által felkínált és tulajdonát képező 4069 Egyek, Deák F. u. 29. sz.
alatti 764/1 hrsz-ú ingatlant ajándékozás jogcímén elfogadja.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Földesi Mária által felkínált és tulajdonát képező 4069 Egyek, Fasor u. 43. sz. alatti
897 hrsz-ú ingatlant ajándékozás jogcímén elfogadja.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Rostás Béláné által felkínált, megjelölt feltételekkel és tulajdonát képező 4069
Egyek, Somogyi B. u. 14. sz. alatti 611 hrsz-ú ingatlant nem fogadja el.

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. szeptember 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Serbán Ferencné által felkínált és tulajdonát képező 4069 Egyek, Erzsébet u. 12. sz.
alatti 1625 hrsz-ú ingatlant nem fogadja el.

Szincsák Ferenc

Szincsák Ferenc

338
Z1

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Arany József és Dr. Arany Csilla által felkínált és tulajdonát képező 4069 Egyek,
Erzsébet u. 4. sz. alatti 1621 hrsz-ú ingatlant ajándékozás jogcímén elfogadja, amennyiben minden tulajdonos hozzájárul a
felajánláshoz.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

Szincsák Ferenc

339
Z1

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Sebestyén Lajosné, Kovács László, Tóth Józsefné és Kovács Antal által felkínált és
tulajdonát képező 4069 Egyek, Ságvári E. u. 44. sz. alatti 1959 hrsz-ú ingatlant ajándékozás jogcímén elfogadja, amennyiben
minden tulajdonos hozzájárul a felajánláshoz.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Minya Zoltánné által felkínált és tulajdonát képező 4069 Egyek, Petőfi S. u. 66. sz.
alatti 2219 hrsz-ú ingatlant ajándékozás jogcímén elfogadja, amennyiben minden tulajdonos hozzájárul a felajánláshoz.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

Szincsák Ferenc

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szincsák István által felkínált és tulajdonát képező 4069 Egyek, Eötvös u. 42. sz.
alatti 409 hrsz-ú ingatlant ajándékozás jogcímén elfogadja, amennyiben minden tulajdonos hozzájárul a felajánláshoz.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.

Szincsák Ferenc

337
Z1

340
Z1
341
Z1

Határozat nyilvántartás 2010. szeptember 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
342
Z1

Tartalma
Képviselő-testület úgy határozott, hogy Dr. Hámori Lajos Fogorvos rendelési idejének megváltoztatása iránti kérelmében a
döntést elhalasztja a novemberi testületi ülésre

Határidő
2010.
november

Felelős
Szincsák Ferenc

343
A7

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Ecsedi János (4069 Egyek, Csalogány út 12.) képviselőt az Egyeki Szöghatár 2010.
Szincsák Ferenc
Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjává 5 évre, 2010. szeptember 30-tól 2015. szeptember 29-ig megválasztja.
szeptember 29 Fazekas Sándor
Felkéri a polgármestert és az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját az alapító okirat módosítással kapcsolatos
intézkedések megtételére.

344
A7

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Budai Ferencnét (4069 Egyek, Bartók B. út 17.) az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2010.
Szincsák Ferenc
felügyelő bizottsága tagjává 5 évre, 2010. szeptember 30-tól 2015. szeptember 29-ig megválasztja.
szeptember 29 Fazekas Sándor
Felkéri a polgármestert és az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját az alapító okirat módosítással kapcsolatos
intézkedések megtételére.

345
A7

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Nagy Andrásnét (4069 Egyek, Ságvári E. út 4.) az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2010.
Szincsák Ferenc
felügyelő bizottsága tagjává 5 évre, 2010. szeptember 30-tól 2015. szeptember 29-ig megválasztja.
szeptember 29 Fazekas Sándor
Felkéri a polgármestert és az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját az alapító okirat módosítással kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását elfogadja.

346
L1

2010.
Szincsák Ferenc
szeptember 29 Fazekas Sándor

Határozat nyilvántartás 2010. szeptember 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
347
J1
348
J1
349
Z1
350
D7
351
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Művelődési Ház ellenőrzési jelentését a közművelődési tevékenységekről elfogadja
azzal, hogy a jövőben törekedni kell a benne leírtak maximális betartására

azonnal

Szincsák Ferenc
Hajduné Holló
Katalin

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Művelődési Ház szüneteltetését 2010. október 15-től számított 60 napig engedélyezi
és felmentést ad az ETKIKI Többcélú Intézmény vezetőjének az intézkedési tervben foglalt 2 hónap alól

2010. október Szincsák Ferenc
15
Hajduné Holló
Katalin

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Goodwill Consulting Kft. ajánlatával kapcsolatban a döntést elhalasztja és felkéri a
polgármestert, hogy további ajánlatokat szerezzen be

folyamatos

Szincsák Ferenc

Képviselő-testület úgy határozott, hogy megadja a tulajdonosi hozzájárulást a Gáz Mély Kft. részére az Egyek-Telekháza,
Április 4. u. 31. sz. alatti családi ház gázbekötéséhez azzal a feltétellel, hogy az utat 4 m szélességben nem bonthatják fel, ott
fúrással végezzék el a bekötést

folyamatos

Szincsák Ferenc
Zelei József

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Nemzeti Kegyhely támogatás iránti kérelmét forráshiány miatt nem támogatja

azonnal

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. szeptember 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
352
K7
353
K7
354
K7
355
K9
356
Z1

Tartalma
Képviselő-testület úgy határozott, hogy amennyiben a Toldi úti lakosok a kő bedolgozásának és beszállításának költségeit
biztosítják, úgy az út megépítésre kerül és az önkormányzat vállalja, hogy zúzott követ és a kiékeléshez szükséges követ
biztosítja

Határidő

Felelős

folyamatos

Szincsák Ferenc
Zelei József

Képviselő-testület a korábban benyújtott sármentesítésre vonatkozó kérelmek ügyében úgy határozott, hogy amennyiben a
folyamatos
lakosok a kő bedolgozásának és beszállításának költségeit biztosítják, úgy az út megépítésre kerül és az önkormányzat vállalja,
hogy zúzott követ és a kiékeléshez szükséges követ biztosítja

Szincsák Ferenc
Zelei József

Képviselő-testület úgy határozott, hogy felkéri az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-t, hogy a stabilizált utak karbantartását
végezze el és a szükséges feltételeket teremtse meg

folyamatos

Szincsák Ferenc
Fazekas Sándor

Képviselő-testület úgy határozott, hogy felkéri az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-t, hogy az átereszt takarítsa ki és biztosítsa
a víz átfolyását a Magyari utcán

folyamatos

Szincsák Ferenc
Fazekas Sándor

Képviselő-testület özv. Lukács Józsefné, 4069 Egyek, Ősz út 23. sz. alatti lakos kérelmében úgy határozott, hogy elhalasztja a
döntést és felkéri a kérelmezőt, hogy készítessen műszaki szakvéleményt az ingatlan állapotáról

folyamatos

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. szeptember 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
357
Z1
358
K7
359
Z1

Tartalma
Képviselő-testület Nagy Imre, 4069 Egyek, Mocsár út 2/a. sz. alatti lakos kérelmében úgy határozott, hogy a döntéshozatalt
elhalasztja a következő testületi ülésre és felkéri a Polgármesteri Hivatal szakemberét, készítsen helyszíni szemlét, tegyen
javaslatot a megoldásra
Képviselő-testület a Mozgáskorlátozottak Egyesülete kérelmében úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
végezzen helyszíni szemlét az Eötvös út 2. sz. alatti utcarészen és készítsen költségbecslést, amennyiben belefér a
Településfejlesztési bizottság rendelkezésére bocsátott keretbe, akkor abból végezze el a munkálatokat
Képviselő-testület úgy határozott, hogy megbízza a polgármestert, hogy az iskolában történő kazáncserére kérjen be még 2
árajánlatot és amennyiben a Németh András (5350 Tiszafüred, Muhi út 2.) ajánlta a kedvezőbb, kösse meg a szerződést

Határidő

2010. október Szincsák Ferenc
Zelei József
folyamatos

Szincsák Ferenc
Antal László
Fazekas Sándor
2010. október Szincsák Ferenc
Dr. Pető István

Képviselő-testület Jakab Rudolfné Egyek, Bocskai út 56. szám alatti lakos 6531-2/2010. sz. fellebbezését – amelyben a suli
csekk formájában kapott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli formában történő megállapítását kérte –
e l u t a s í t j a , és a Szociális bizottság 6531/2010. sz. határozatát helybenhagyja.

360
K6

Felelős

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a módosított 1990.
évi LXV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságtól lehet kérni a határozat kézhezvételétől
számított 30 napon belül.
Indokolás:
Képviselő-testület a fellebbezést és az ügyben keletkezett összes iratot megvizsgálva megállapította, hogy a Szociális bizottság
jogszerűen járt el. Képviselő-testület a kérelmet nem tudja támogatni.

361
Z1

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbiakban felsorolt követelésekről lemond,
figyelembe véve, hogy a követelések behajtása sikertelen kimenetelű volt az elmúlt években:

Palásti György: 148.540.- Ft

azonnal

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. szeptember 23. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
362
Z1

Tartalma

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbiakban felsorolt követelésekről lemond, azonnal
figyelembe véve, hogy a követelések behajtása sikertelen kimenetelű volt az elmúlt években:

Munkáspárt Egyeki Szervezete:1.440.-Ft.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi követelésekről nem mond le:

363
Z1

364
Z1

Határidő

folyamatos

Egyeki Roma Erőforrás Fejlesztési Egyesület: 155.835.- Ft,
Menyhárt Imréné: 10.308.-Ft,
Császárné Mező Judit: 9.058.- Ft.
Felkéri a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági irodáját, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a követelések behajtása
érdekében.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy Szekeres Ákos képviselőt személyes érintettsége miatt a „Vízdíjfizetéssel kapcsolatos azonnal
döntés” c. napirendnél a döntéshozatalból kizárja

Felelős
Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Szincsák Ferenc
Szekeres
Zsuzsanna

Szincsák Ferenc

Határozat nyilvántartás 2010. október 18. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

365
B10

366
A2

367
A2

Tartalma

Határidő

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény (Ptt) 3. §. (2)
folyamatos
bekezdésében, valamint a
18. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján 2010. október 3-tól
a.) Dr. Miluczky Attila polgármester illetményét havi bruttó
454.137 Ft-ban azaz, Négyszázötvennégyezer-százharminchét forintban állapítja meg.
b.) Költségtérítését a Ptt. 18. §. (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével havi bruttó 136.241 Ftban, azaz Százharminchatezer-kétszáznegyvenegy forintban állapítja meg.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. törvény 22.§ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 tagú Ügyrendi Bizottságot választott.
A bizottság elnöke: Vigh József
tagjai: Kovács Sándorné
Vitéz Zsolt
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. törvény 22.§ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 tagú Pénzügyi Bizottságot választott.
A bizottság elnöke: Antal László
tagjai: Hajduné Holló Katalin
Dr. Hegyesi Kálmán
Ecsedi János
Murvai Ferenc

Felelős
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. október 18. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

368
A2

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. törvény 22.§ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 tagú Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Bizottságot választott.
A bizottság elnöke: Kovács Sándorné
tagjai: Szalai Erika
Vitéz Zsolt

369
A2

Antal Attila Norbertné
Zeke Hajas Lajosné
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. törvény 22.§ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 7 tagú Fenntartható Településfejlesztési, Közbiztonsági,
Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági, és Sport Bizottságot választott.
A bizottság elnöke: Hajduné Holló Katalin
tagjai: Dr. Hegyesi Kálmán
Szalai Erika
Vigh József

370
B5

Antal Attila
Fiatal László
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alpolgármester
választáshoz a szavazólapra Holló János Csaba alpolgármester jelölt neve kerüljön fel.

Határidő

Felelős

Határozat nyilvántartás 2010. október 18. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
371
B5

372
B6

373
B4

374
Z1

375
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 2010.
évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
október 18
Holló János Csaba képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény 4.§ (2) bekezdésében
foglaltak alapján
Holló János Csaba társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját havi bruttó 125.612 Ft-ban, azaz
százhuszonötezer-hatszáztizenkettő forintban állapítja meg
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény 18. §. (2)
bekezdésében foglaltak alapján
Holló János Csaba társadalmi megbízatású alpolgármester
költségtérítését havi bruttó 18.842 Ft-ban, azaz
tizennyolcezer-nyolcszáznegyvenkettő forintban állapítja meg
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megbízást ad a Szervezeti és
Működési Szabályzat felülvizsgálatára
o Ügyrendi Bizottságnak
o Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőnek
o Dr. Miluczky Attila polgármesternek
Az SZMSZ felülvizsgálatát el kell végezni, és azt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a MEDIPLAN Kórháztervező és Egészségügyi Fővállalkozó Kft.
(1011 Budapest, Hunyadi út 13.) által benyújtott „Orvosi rendelő egészségházzá történő átalakítása Egyeken” c. projekt
eszközbeszerzése szerződésének szerződésmódosítására vonatkozó kérelmét, melyben a teljesítési határidőt kívánja 2010.
október 20-ról, 2010. október 29-re módosítani, nem támogatja, mivel objektíve nem rendelkeznek azokkal az információkkal,
melyek alapján aggálytalanul megállapítható lenne, hogy a közbeszerzési törvény által lehetővé tett szerződésmódosításokról
van szó, avagy nem

2010. október Szekeres
18
Zsuzsanna

2010. október Szekeres
18
Zsuzsanna

2011.
április 18

2010. október Dr. Miluczky
20
Attila
Csepreginé
Kocsis Nóra
Szekeres
Zsuzsanna
Bóta Barbara

Határozat nyilvántartás 2010. október 28. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
376
C8

Tartalma

Határidő

Képviselő-testület úgy határozott, hogy 100 férőhelyes idősek otthona beruházásról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, folyamatos
megvalósulását elviekben támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert a további tárgyalások lefolytatására és a konkrét döntéseket később hozzák meg.

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Tevékeny Szeretet Közössége elnökének tájékoztatóját tudomásul veszi.

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Gondozási Központ működéséről szóló tájékoztatót minden év elején tárgyalják.

2012. január

Dr. Miluczky
Attila,
Figéné Nádasdi
Ágnes

377
C8
378
C8

379
C8

380
D4

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Gondozási Központ működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi az alábbi folyamatos
kiegészítésekkel:
a munkaerőhiány megoldására még több közcélú munkás foglalkoztatása szükséges az intézménynél,
Kistérségen belüli munkaerő átcsoportosítással szükséges megoldani az intézmény munkaerő hiányát,
az intézményben dolgozó közmunkások - előre két hónapra elkészített munkaidő beosztás alapján - délutáni illetve
hétvégi napokon történő foglalkoztatása szükséges.

Dr. Miluczky
Attila,
Figéné Nádasdi
Ágnes

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Gondozási Központ kérelmére koncepció tárgyalásánál visszatérnek az 1 fő 2010.
létszámemelés tárgyalásához.
december 15.

Dr. Miluczky
Attila,
Figéné Nádasdi
Ágnes

Határozat nyilvántartás 2010. október 28. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Mentőállomás működéséről szóló tájékoztatót minden év januárjában tárgyalják.

2012. január

Dr. Miluczky
Attila
Holló János

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Mentőállomás működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

azonnal

Dr. Miluczky
Attila
Holló János

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény kérelmére a létszámkérdésre a koncepció
tárgyalásánál visszatérnek.

2010.
december 15.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola és Napközitthonos
Óvodák intézményegység 2009-2010-es tanévben végzett munkájáról és a 2010-2011-es tanév kezdéséről készült beszámolót
elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
- A jövőben egységes minden intézményre kiterjedő beszámoló készüljön.
- A Képviselő-testület a beszámolót minden tanév befejezését követően augusztusban tárgyalja.
- Felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Pannon Guard Zrt-vel a Móra Ferenc Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvodák biztonsági rendszerének működésével kapcsolatban.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy Kalló István pártfogó felügyelő folytasson tárgyalásokat Zelei Józseffel, az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. jövőbeni ügyvezetőjével, dolgozzák ki a foglalkoztatás lehetőségeit, melynek ismeretében a testület
újra tárgyalja a kérelmet

2011.
augusztus

Dr. Miluczky
Attila
Hajduné Holló
Katalin
Dr. Miluczky
Attila
Hajduné Holló
Katalin

381
C8
382
C8
383
D4
384
C6

385
Z1

Felelős

2010.
december 15.

Kalló István
Zelei József

Határozat nyilvántartás 2010. október 28. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a TIKÖVIZIG (4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.) kerüljön írásban megkeresésére, 2010.
melyben felszólítják a Tiszához vezető dorogmai útban keletkezett károk megtérítésére.
november 30.

Dr. Miluczky
Attila
Dr. Hegyesi
Kálmán

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2010. évi üléstervet az alábbiak szerint 2010.
módosítja:
december 15.
- A 2010. november 25-i ülésre tervezett 2./ napirendi pontot, melynek címe: „Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2011.
évi költségvetési koncepciója” és az ehhez kapcsolódó 3./ (2010. évi költségvetési rendelet módosítása) és 4./ (Beszámoló
Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról) további napirendeket a 2010.
decemberi testületi ülésen tárgyalja.
- A 2010. december 16-ra tervezett ülést 2010. december 15-én szerdán tartja.

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2011. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Dr. Miluczky
Attila

Száma
386
Z1

387
A19

Tartalma

388
D1
389
L1

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Alapító Okiratában Fazekas Sándor ügyvezető azonnal
igazgató megbízási idejét az alábbiak szerint módosítja:

Dr. Miluczky
Attila

2005. november 1-től 2010. október 31-ig
Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását elfogadja.

390
L1

2010.
november 30.

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Határozat nyilvántartás 2010. október 28. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyeki Hírmondó felelős kiadójának továbbra is Fazekas Sándort (4069 Egyek,
Csalogány út 14.) bízza meg.

folyamatos

Dr. Miluczky
Attila
Fazekas Sándor

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Faluközpont pályázatáról készült tájékoztatót tudomásul veszi.

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ÉAOP-4.1.1-2F/2f-2009-0009 azonosító számú pályázat hitelszerződésének azonnal
módosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Magyar Államkincstár normatív hozzájárulások és támogatások ellenőrzéséről szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi.

Dr. Miluczky
Attila

391
L1
392
Z1
393
C8
394
C8
395
C8

Felelős

azonnal

Határozat nyilvántartás 2010. október 28. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
396
C8
397
Z1

398
D1

Tartalma

Határidő

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az egészségház átadása körüli problémákról szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal, folyamatos
hogy a 8.174.926 Ft. késedelmi kötbért érvényesíteni kell a RÓZSA-ÉP Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Tünde út 12.) szemben.

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármesteri tanácsadó megbízásához 2010. január
szükséges pénzügyi fedezetet 2010. november 1-től 73.500 Ft/hó + járulék, azaz 91.360 Ft/hó összegben biztosítja a 2010. évi 31.
költségvetésben képviselői tiszteletdíjra elkülönített keretből. 2 hónap fedezetét 182.720 Ft-ot (megbízási díj + járulék) a 2011
évi költségvetésben elkülöníti.
3 hónapot követően a további megbízást a tapasztalatok alapján újra tárgyalja a Képviselő-testület.

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az alábbi témákban készüljön átvilágítás az önkormányzatot érintően:
- Az Egyek Fejlesztéséért közalapítvány tevékenysége
- Remondis Tisza Kft-vel kapcsolatos díjmegállapítás és tagság kérdése
- Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökének tájékoztatásai
- Beruházások
A napirendhez kapcsolódóan munkacsoportok létrehozása történjen meg.

folyamatos

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az átvilágításról szóló előterjesztést tudomásul veszi.

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Remondis Tisza Kft-vel kapcsolatos díjmegállapítás és tagság kérdése, illetve a azonnal
Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökének tájékoztatásai kivizsgálására munkacsoportot hoz létre az alábbi tagokkal:
- Dr. Miluczky Attila polgármester
- Holló János alpolgármester
- Dr. Hegyesi Kálmán képviselő
A Remondis Tisza Kft-vel kapcsolatos díjmegállapítást olyan szemszögből is vizsgálják meg, hogy milyen lehetőségek vannak
a szolgáltatói díjakat 25%-al történő csökkentésére.

Dr. Miluczky
Attila

399
C8

400
D1

Felelős

Határozat nyilvántartás 2010. október 28. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
401
D1
402
D1
403
D1

Tartalma

Határidő

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Remondis Tisza Kft-vel kapcsolatos díjmegállapítás és tagság kérdése, illetve a
azonnal
Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökének tájékoztatásai kivizsgálására létrehozott munkacsoport további tagjaként Murvai
Ferenc bizottsági tagot jelöli ki.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyek Fejlesztéséért közalapítvány tevékenységének kivizsgálására munkacsoportot azonnal
hoz létre az alábbi tagokkal:
- Dr. Miluczky Attila polgármester
- Hajduné Holló Katalin képviselő
- Vitéz Zsolt képviselő
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a beruházások kivizsgálására munkacsoportot hoz létre az alábbi tagokkal:
azonnal
- Dr. Miluczky Attila polgármester
- Holló János alpolgármester
- Murvai Ferenc biz. tag

Felelős
Dr. Miluczky
Attila
Dr. Miluczky
Attila

Dr. Miluczky
Attila

- Ecsedi János biz. tag

404
Z1

405
Z1

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közcélú foglalkoztatás dologi kiadásainak
előirányzatát csökkenti 972 ezer forinttal, míg a közcélú foglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak előirányzatát megemeli
672 ezer forinttal, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát 100 ezer forinttal, a „Helyi közutak, hidak alagutak
üzemeltetése, fenntartása” szakfeladat dologi kiadásainak előirányzata növekszik 200 ezer forinttal.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert:
a.) hogy a Móra Ferenc Általános Iskola kazáncseréje ügyében 2010. november 8-ig folytasson tárgyalásokat kedvezőbb
árajánlat beszerzése érdekében.
Amennyiben a Németh András (5350 Tiszafüred, Muhi út 2.) által ajánlott 3 489 250 Ft összegtől kedvezőbb ajánlat nem
érkezik az Önkormányzat részére, felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a szerződést fent nevezett vállalkozóval.
Amennyiben kedvezőbb ajánlat érkezik, úgy rendkívüli ülés keretében a képviselő-testület döntsön a kivitelező
személyéről.
Fenti felhalmozási kiadás fedezetére felhalmozási célú hitel felvételére kerüljön sor.
b.) Egyek Nagyközség Önkormányzata 3,5 millió forint nagyságú felhalmozási célú hitelt vesz fel Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezettől.
Hitelfelvétel célja: Móra Ferenc Általános Iskolában történő kazáncsere
A hiteltörlesztéshez 53,39 ha földterület (egyeki 0348 hrsz-ú földterület és egyeki 5 hrsz-ú, Egyek, Fő tér 5. sz.) a fedezet és
engedélyezi a Képviselő-testület, hogy keretbiztosítékot jegyezzenek be az 53,39 ha földterületre 100 millió Ft. erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

2010.
december 31

Bóta Barbara
Szekeres
Zsuzsanna

2010.
december 31.

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. október 28. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
406
A15
407
D4
408
K7

409
Z1

410
K7

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a szerződésnek megfelelően kéri a Goodwill Consulting Kft. (1162 Budapest, Timur u. 2010.
74.) részére előző évre kifizetett megbízási díj visszafizetését.
november 18.
Az Önkormányzat kérjen ajánlatokat más pályázati szolgálgatást nyújtó cégektől a novemberi Képviselő-testületi ülésre.

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna
Bóta Barbara

Tartalma

Képviselő-testület úgy határozott, hogy mivel az energiaszolgáltatás közbeszerzés köteles, a költségvetés tárgyalásakor 2011. március Dr. Miluczky
térjenek vissza a Mezei Vill Kft. ajánlatára.
15.
Attila
A 2011. évi költségvetésben a közbeszerzések lebonyolításának fedezetére kerüljön előirányzat betervezésre.
Szekeres
Zsuzsanna
Képviselő-testület úgy határozott, hogy megrendeli a Mezei Vill Kft-től (4100 Berettyóújfalu, Puskin út 12.) a karácsonyi 2010.
díszkivilágítást 42 díszre bruttó 300.000 Ft értékben.
november 30.
Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a Mezei Vill Kft. ügyvezetőjével.

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna
Antal László

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyek Fitness Sport Egyesület kérelmét elfogadja azzal a feltétellel, hogy a 2012.
felhalmozott tartozást az önkormányzat felé törlessze 24 hónapos futamidővel, illetve a 24 hónap alatt felmerülő rezsi november 1.
költségeket a működtetők átvállalják és az önkormányzatnak havonta kifizetik.
A további működtetésről az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-vel szükséges tárgyalni, mivel a korábbi testületi döntések
értelmében az épület a Kft. használatába került.

Dr. Miluczky
Attila
Kiss Sándor

Képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja a Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. árajánlatát 290.000 Ft. + ÁFA, összesen 2010.
362.500 Ft. összegben és megrendeli a munkálatok elvégzését.
november 30
Hozzájárul, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Napköziotthonos Óvodáknál a szennyvízelvezetés elkészítésének
ellenértékére, 291.500 Ft. a környezetvédelmi alap elkülönített keretéből felhasználásra kerüljön.
A fedezetet az ETKIKI Többcélú Intézmény Napköziotthonos Óvodáknál bontott anyagból származó 71.000 Ft-os többlet
bevételéből, valamint a környezetvédelmi alap elkülönített keretéből a 291.500 Ft.-ot biztosítja.

Dr. Miluczky
Attila
Szöghatár Kft.
ügyv. ig.

Határozat nyilvántartás 2010. október 28. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
411
Z1
412
Z1
413
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Nagy Imre Egyek, Mocsár u. 2. sz. alatti lakos kérelmét nem támogatja, mivel nem tud azonnal
rá forrást biztosítani.

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Ruzsányi Mihály által felajánlott, Egyek Rákóczi u. 32. szám alatti ingatlan azonnal
megvételét nem támogatja, mivel forrást nem tud rá biztosítani.

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Testületi anyag kiküldésének hátteréről döntés c. napirend tárgyalását a 2010. 2010.
december 15-i ülésre elhalasztja.
december 15

Dr. Miluczky
Attila

Határozat nyilvántartás 2010. november 9. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

Határidő

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az SZMSZ alapján további 30 perccel meghosszabbítja a napirend tárgyalását

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Vízmű Zrt. meghívójában szereplő 1. napirendet (Tájékoztatás a
szervezetkorszerűsítési intézkedésekről) tudomásul veszi

2010.
november 10

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Vízmű Zrt. meghívójában szereplő 2. napirendet (Stratégiai terv elfogadása) nem
fogadja el

2010.
november 10

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Vízmű Zrt. meghívójában szereplő 3. napirendet (Alapszabály módosítása) nem
fogadja el

2010.
november 10

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Vízmű Zrt. meghívójában szereplő 4. napirendet (Rekonstrukciós terv elfogadása)
nem fogadja el

2010.
november 10

Dr. Miluczky
Attila

414
Z1
415
K9
416
K9
417
K9
418
K9

Felelős

Határozat nyilvántartás 2010. november 9. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
419
K9
420

421

Határidő

Felelős

2010.
november 10

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Vízmű Zrt. meghívójában szereplő 6. napirendet (Közszolgáltatási szerződés-tervezet 2010.
általánosan alkalmazandó feltételeinek elfogadása) nem fogadja el
november 10

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy szakértőt/szakértőket bízzanak meg, vizsgálják meg milyen feltételekkel hozható ki a 2010.
Hajdú-Bihari ÖnkormányzatokVízmű Zrt.-ből a hálózati, illetve a működtetési vagyon.
november 10

Dr. Miluczky
Attila

Tartalma
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Vízmű Zrt. meghívójában szereplő 5. napirendet (Díjszabályzat elfogadása) nem
fogadja el

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, szakértők megbízására a 2011. évi költségvetés terhére

422
Z1

423
K7

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola kazáncseréje ügyében 2010.
Venczel József egyéni vállalkozót (4069 Egyek, Nyárfa út 1/a) bízza meg bruttó 3.267.000.Ft összegben.
november 30.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy megrendeli a Noel Decor Kft.-től (3200 Gyöngyös, Belváros tér 6.) a karácsonyi 2011. március
díszkivilágítást 42 db dísz megvásárlását nettó 930.300 Ft értékben.
15
A megvásárlásra kerülő 42 db dísz pályázati kedvezménye: 465.150 Ft.
Önkormányzati önerő: 616.324 Ft.
Fedezet kerüljön betervezésre a 2011. évi költségvetésben.
Képviselő-testület jelen határozatával a 408/2010.(X.28.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. november 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
424
Z1
425
Z1
426
C4

427
Z1

428
C8

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Remondis Tisza Kft. 2011 évi hulladékszállítási díjkalkulációja c. napirendnél Dr. azonnal
Hegyesi Kálmán képviselőt, személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból kizárja.

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Remondis Tisza Kft. 2011. évi hulladékszállítási díjkalkulációjával kapcsolatban a 2010.
döntést a 2010. december 15-i ülésre elhalasztja.
december 15.

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló azonnal
beszámolóját a könyvvizsgáló által ismertetett módosításokkal együtt elfogadja.

Dr. Miluczky
Attila, Zelei
József

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről c. napirend tárgyalását a 2010.
2010. december 15-i testületi ülésre halasztja.
december 15

Dr. Miluczky
Attila, Nagy
Miklós HajdúBihari
Önkormányzatok
Vízmű
Dr. Miluczky
Attila, Dr. Pető
István

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról szóló előterjesztést azonnal
tudomásul veszi.

Határozat nyilvántartás 2010. november 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
429
Z1
430
C8
431
C8
432
Z1

433
A15

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy felkéri a polgármestert, kezdeményezze a lakcímbejelentés szabályairól szóló folyamatos
magasabb szintű jogszabály módosítását.

Dr. Miluczky
Attila,
Csepreginé
Kocsis Nóra

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Fonyód-ligeti üdülő üzemeltetéséről készült tájékoztatót tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a társtulajdonosokkal a Fonyód-ligeti Gyermeküdülő eladásának ügyében.

2011. június
30

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összefoglaló ellenőrzési
jelentését az Egyeki Önkéntes Tűzoltóság 2010. évi átfogó ellenőrzésének tapasztalatairól tudomásul veszi.
Megköszöni az Egyeki Önkéntes Tűzoltóság munkáját és további szép eredményeket kíván.

azonnal

: Dr. Miluczky
Attila, Fazekas
Sándor

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Önkormányzatok igazgatási tevékenysége” 2010.
szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát csökkenti 636 ezer forinttal, míg ugyanezen szakfeladat személyi jellegű december 31
kiadásainak előirányzatát növeli 636 ezer forinttal.

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Egyek nagyközség Önkormányzata 10.250.000
Ft. nagyságú működési célú hitelt vesz fel Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől.
Hitelfelvétel célja: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0073 azonosító számú pályázat működési kiadásainak lebonyolítása.
A hiteltörlesztéshez 53,39 ha földterület (egyeki 0348 hrsz-ú földterület és egyeki 5 hrsz-ú, Egyek, Fő tér 5. sz.) a fedezet és
engedélyezi a Képviselő-testület, hogy keretbiztosítékot jegyezzenek be az 53,39 ha földterületre 100 Millió Ft. erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

2010.
december
15

Csepreginé
Kocsis Nóra,
Szekeres
Zsuzsanna
Dr. Miluczky
Attila, Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. november 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
434
B9
435
B9

436
K1

437
Z1
438
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szincsák Ferenc volt polgármesternek kifizetett juttatásokról - 3 azonnal
havi végkielégítés bruttó 1.275.450.-Ft. valamint a szabadság megváltásra vonatkozóan 560.425.-Ft.- szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy nem köt szerződést a polgármesteri tisztség megszűnésével kapcsolatos végkielégítés 2014. február
pénzügyi fedezetére szóló konstrukcióra.
A ciklus utolsó évében kerüljön betervezésre a leköszönő polgármester végkielégítése.

Dr. Miluczky
Attila, Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy orvosi műszerek bérlésére jelenleg 15.000 Ft fedezetet biztosít 1 havi 1 alkalom folyamatos
erejéig.
Az ÁNTSZ-szel történt egyeztetést követően a témát újra napirendre veszi.

Dr. Miluczky
Attila,
Csepreginé
Kocsis Nóra,
Szekeres
Zsuzsanna
Dr. Miluczky
Attila, Zelei
József

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a HBV-463 forgalmi rendszámú Mitsubishi L 300-as típusú gépkocsi 2010. december folyamatos
1-vel történő leállításához hozzájárul.
Felkéri a polgármestert, járja körül az értékesítés vagy bérbeadás feltételeit.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a „Karácsonyi Vásár” című program megvalósítását támogatja azzal, hogy az árusok
fizessenek kedvezményes helypénzt. Erre vonatkozóan készüljön el a rendelet tervezet

2010.
december 15

Dr. Miluczky
Attila,
Csepreginé
Kocsis Nóra

Határozat nyilvántartás 2010. november 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
439
D7

Tartalma

Határidő

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft által üzemeltetett, 4069 Egyek, Hunyadi út 48/c
alatti étterem működési engedélyének módosításához tulajdonosi hozzájárulását megadja

azonnal

Dr. Miluczky
Attila, Zelei
József

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 164/2010.(V.13.) sz. határozatát visszavonja

azonnal

Dr. Miluczky
Attila, Hajduné
Holló Katalin

440
Z1
441
A15

Képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja az országos település-közbiztonsági rendszer telepítési pályázat benyújtását folyamatos
a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által.
Amennyiben a Társulás nem kíván a pályázatban részt venni, úgy Egyek Nagyközség Önkormányzata önállóan nyújtja be a
pályázatot

Dr. Miluczky
Attila, Bóta
Barbara

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Opus Team Kft. bemutatkozását tudomásul veszi

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szennyvíztelep áthelyezéséhez tervek készítéséről szóló tájékoztatást tudomásul
veszi

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

442
Z1
443
Z1

Felelős

Határozat nyilvántartás 2010. november 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

444
K1

445
D7
446
Z1
447
Z1
448
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Dr. Hámori Lajos fogszakorvos a PREVENT MEDICAL Egészségügyi és Szolgáltató
Betéti Társaság képviselője kérelmét támogatja.
Egyetért azzal, hogy a szerződés 2. sz. mellékletében lévő rendelési időt az alábbiak szerint módosítsa:
Új rendelési idő:
Hétfő: 7 – 13
Kedd: 11 – 17
Szerda: 7 – 13
Csütörtök: 12 – 18
Péntek: 7 – 13, minden hónap második hetének péntek délutánján 12-18 óráig
tart a rendelés és azon a napon a délelőtti rendelés elmarad.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosításáról gondoskodjon.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Horváth és Társa Kft. (5301 Karcag, Madarasi
azonnal
út 31.) kérelmére az FL-5/2010. munkaszámon tervezett Egyek, Ady Endre u. 26. sz. alatti ingatlan földgázellátását biztosító
földgáz leágazó vezeték létesítésére vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulást megadja

Dr. Miluczky
Attila, Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulattal kapcsolatban elhangzottakat tudomásul azonnal
veszi

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy forrás hiány miatt nem támogatja a Magyar Daganatos, Leukémiás Gyermekekért
Alapítvány kérését

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyek, Ék u. 1. szám alatti, Csáki Gyula (4031 Debrecen, István út 852/7)
tulajdonát képező ingatlant forráshiány miatt nem kívánja megvásárolni

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Dr. Miluczky
Attila, Bóta
Barbara

Határozat nyilvántartás 2010. november 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
449
Z1
450
Z1
451
Z1

452
K7

453
A15

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyek külterületi 0934/57 hrsz-ú, Kaduka Judit (2300 Ráckeve, Széchenyi u. 109.) folyamatos
tulajdonát képező ingatlant megvásárolja 30.000 Ft-os áron, amennyiben a felajánló bizonyítja, hogy a földterület a
tulajdonában van, valamint per- teher- és igénymentes.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására
Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyek, Bocskai u. 3. szám alatti, Kiss Julianna tulajdonát képező ingatlant
azonnal
forráshiány miatt nem kívánja megvásárolni

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyek, Deák F. u. 95.szám alatti, Nagy Anna (2144 Kerepes, Szabadság u. 248.)
tulajdonát képező ingatlant forráshiány miatt nem kívánja megvásárolni

Dr. Miluczky
Attila

azonnal

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Electrocool Magyarország Kft-t (4034 Debrecen, Táltos út 39.) kiegészített ajánlatát folyamatos
fogadja el összesen bruttó 62.500 Ft. összegben
- a Móra Ferenc Általános Iskola Egyek, Fő út 1. riasztó,
- hő –é s füstelvezető rendszer féléves karbantartása,
- Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének karbantartása
- Napköziotthonos Óvoda Egyek, Óvoda út 4-8. riasztórendszerek féléves karbantartása
- Napköziotthonos Óvoda Egyek-Telekháza, Gagarin út 1/a. riasztórendszer féléves
karbantartása
vonatkozásában.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Granárium épületének eladásával összefüggésben az Áfára betervezett összegből
2010.
(1.800.000 Ft) 135.254 Ft. átcsoportosítását támogatja a Sovellus Tanácsadó Kft. részére a „Testvérvárosok az európai
december 15
polgárokért” című pályázattal összefüggő projekt menedzsment feladatok fedezetére

Dr. Miluczky
Attila

Dr. Miluczky
Attila, Szekeres
Zsuzsanna

Dr. Miluczky
Attila, Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. november 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
454
Z1
455
K7
456
Z1
457
D7

458
D7

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy Bernát Lászlót (5300 Karcag, Duna út 14.) bízza meg műszaki átvevőnek az ETKIKI folyamatos
Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola kazáncseréjéhez 20.000 Ft + Áfa összegben.
A fedezetet az erre a célra felvett 3,3 millió Ft felhalmozási célú hitelből biztosítja

Dr. Miluczky
Attila, Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a településen található kóbor kutyák problémájának megoldására 300.000 Ft-ot folyamatos
elkülönít a Granárium épületének eladásával összefüggésben az Áfára betervezett 1.800.000 Ft-os összegből.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 300.000 Ft-ot a legcélravezetőbb intézkedésre használja fel

Dr. Miluczky
Attila, Dr.
Miluczky Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Idősek Karácsonya kezdeményezés támogatására 150.000 Ft átcsoportosításához
hozzájárul a Granárium épületének eladásával összefüggésben az Áfára betervezett 1.800.000 Ft összegből

2010.
december 18

Dr. Miluczky
Attila, Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja a Tevékeny Szeretet Közössége bérleti díj elengedésére benyújtott kérelmét. 2010.
A kedvezmény mértéke: 2.645 Ft x 12 óra = 31.740 Ft
december 11
A Képviselő-testület eltekint a bérleti díj megfizetésétől a 2010. december 11-én tartandó karácsonyi program tekintetében az
ETKIKI Többcélú Intézmény nagytermére vonatkozóan

Dr. Miluczky
Attila, Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére az ETKIKI Többcélú folyamatos
Intézmény Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési ház Kistermének ingyenes használatát a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
működéséig.
A Képviselő-testület eltekint a bérleti díj megfizetésétől, azzal, hogy a rezsi költséget a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
fizeti

Dr. Miluczky
Attila, Szekeres
Zsuzsanna,
Hajduné Holló
Katalin, Serbán
György

Határozat nyilvántartás 2010. november 25. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
459
K1
460
K7
461
Z1

462
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy 80.000 Ft támogatást biztosít Szatmári Zoltán (szül: Debrecen, 2002.01.01., an: 2010.
Göndör Ágnes) kiskorú gyógykezelésre Szatmári Józsefné (törvényes képviselő) (4069 Egyek, Ságvári u. 26.) részére.
december 15
A fedezetet a polgármester végkielégítésére kötött biztosítási összegből megmaradt 80.000 Ft biztosítja

Dr. Miluczky
Attila, Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy fásításra 20.000 Ft. +Áfa összeget különít el a környezetvédelmi alap terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Megbízza Dr. Miluczky Attila Polgármestert és Zelei Józsefet, a Szöghatár Kft. Ügyvezető Igazgatóját a fatelepítési munkák
irányításával

2010.
december 15

Dr. Miluczky
Attila, Zelei
József

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a közbiztonsági egyeztető fórumba tagként Kovács Sándorné képviselőt delegálja.
Amennyiben idejük engedi Szalai Erika képviselő és Antal Attila bizottsági tag szintén részt vehet a tanácskozáson

folyamatos

Kovács
Sándorné, Szalai
Erika, Antal
Attila
Dr. Miluczky
Attila, Hajduné
Holló Katalin

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 2010.
december 10
Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Kun Renátó Krisztofer (szül: Debrecen, 1996.09.26., an: Kovács Erzsébet, 4069 Egyek, Erzsébet út 25. sz.
alatti lakos) nyolcadik évfolyamos tanuló Egyek település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre,
tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft. havi ösztöndíjat nyújt.
A Képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott
középiskola részére küldje meg

Határozat nyilvántartás 2010. december 15. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
463
Z1

464
D4

Tartalma
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a GlaxoSmithKline Kft. (1024 Budapest, MOM Park, Csörsz utca 43.) lakossági
méhnyakrák prevenciós programra tett ajánlatát forráshiány miatt nem támogatja

Határidő
azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját, a 2011. február
költségvetési tervezés fő irányait az előterjesztett tervezési szempontok alapján a következők szerint fogadja el:
15
Meg kell vizsgálni:
jelenleg meglévő méltányossági ápolási díj megszüntetési lehetőségének feltárása
helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál szükséges a lakóház állagának és a lakók életvitelszerű ott
tartózkodásnak a megvizsgálása

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna

Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának harmadik-negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról

azonnal

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről szóló beszámolókat elfogadja

azonnal

Bóta Barbara
Ecsedi László

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a romos ingatlanok rendbetétele ügyében készült tájékoztatót tudomásul veszi

azonnal

Csepreginé
Kocsis Nóra
Bóta Barbara

465
C4
466
C2
467
C8

Felelős

Határozat nyilvántartás 2010. december 15. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
468
C8

469
Z1

470
Z1

Tartalma
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint
a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi

Határidő

Felelős

azonnal

Csepreginé
Kocsis Nóra
Bóta Barbara

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak részére a juttatási azonnal
szabályzatban meghatározott munkába járáshoz szükséges közlekedési bérlethez és menetjegyhez támogatás fizethető, a
támogatás mértéke 100 %.-os.
Jelen határozatban foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell

Dr. Miluczky
Attila
ETKIKI
Többcélú
Intézmény
Igazgatója
Dr. Miluczky
Attila
Csepreginé
Kocsis Nóra

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2011. évi munkatervet az alábbi módosításokkal hagyja jóvá:
azonnal
- a 2011. áprilisi ülésre tervezett község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a „Zöldkereszt” Bt.
működéséről szóló tájékoztatót a 2012. januári ülésén tárgyalja
- a Beszámoló ETKIKI Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodák intézményegységénél az évszámot
aktualizálják, valamint a tanévkezdésre vonatkozó beszámolás maradjon el

471
Z1

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Remondis Tisza Kft. 2011. évi hulladékszállítási díjkalkulációját és a szemétszállítás 2011. január
díját jogfenntartással fogadja el.
27
Felkéri a szociális bizottságot, hogy készítse elő, dolgozza ki a hulladékszállítási díjfizetés támogatásának lehetőségeit a
lakosság felé és tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek

Dr. Miluczky
Attila
Kovács Sándorné

472
Z1

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulásba, 2011. február
mint tag önkormányzat 2010. évi fizetési kötelezettsége tekintetében 361.522.-Ft. kerüljön kiegyenlítésre 2010. december 31.- 15
ig.
Továbbá a 2011. évi költségvetésbe kerüljön betervezésbe 1.258.000.- Ft

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna

Határozat nyilvántartás 2010. december 15. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

Tartalma

473
C8

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás
2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról, várható teljesítéséről és a Projekt zárásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi

474
Z1
475
Z1
476
A15
477
C8

Határidő
azonnal

Felelős
Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. kérelmére 380.000.- Ft. átutalásához hozzájárul
átadott pénzeszközként

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna
Zelei József

Képviselő-testület úgy határozott, hogy forrás hiánya miatt nem vásárolja meg a Murvai Lászlóné tulajdonában lévő, Fő téren folyamatos
található 534 Hrsz-ú fabódét.
Javasolja az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.–nek, hogy vásárolja meg, amennyiben szüksége van a bódéra, az önkormányzat
által átadott 380 ezer forintból

Dr. Miluczky
Attila
Zelei József

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a pályázat fakitermelésre és ültetésre c. munkaanyagot elfogadja, azzal a
kiegészítéssel, hogy a pályázatot egyeztetni kell a Hajdú-Bihar Megyei Erdészeti Hivatal Erdészeti Felügyelőségével is

folyamatos

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a tűzifa fedezetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A tűzifavásárláshoz szükséges bruttó 200.000 Ft-ot a Granárium épületére betervezett ÁFA összegéből biztosítja

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Határozat nyilvántartás 2010. december 15. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
478
C2
479
B11

480
B10

481
B4
482
Z1

Tartalma

Határidő

Felelős

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a településőrség 2010. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a polgármester részére bruttó 113.500.- Ft. jutalom kifizetését, valamint 22.000 Ft.
értékű ajándékcsekket és 5000 Ft-os étkezési utalványt állapít meg jutalomként a 2010. évi munkája elismeréseként

2011. január
15

Holló János
Szekeres
Zsuzsanna

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény (Ptt) 3. §. (2) bekezdésében, valamint a 18. folyamatos
§. (2) bekezdésében foglaltak alapján 2010. október 3-tól
Dr.
Miluczky
Attila
polgármester
illetményét
havi
bruttó
454.137 Ft-ban azaz, Négyszázötvennégyezer-százharminchét forintban állapítja meg.
Költségátalányát a Pttv. 18. §. (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével havi bruttó 136.241 Ft-ban, azaz
százharminchatezer-kétszáznegyvenegy forintban állapítja meg
A Pttv.13.§(1) bekezdése valamint a Ktv.48.§ (6) bekezdése alapján tudomásul veszi, hogy a polgármester részére
nyelvvizsgapótlék kerül kifizetésre a mindenkori köztisztviselői illetményalap figyelembevételével.
A fentiekhez szükséges fedezetet költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület a 365/2010.(X.18.) számú határozatát hatályon kívül helyezi
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény 18. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján
folyamatos
Holló János Csaba társadalmi megbízatású alpolgármester
költségátalányát havi bruttó 18.842 Ft-ban, azaz
tizennyolcezer-nyolcszáznegyvenkettő forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület a 373/2010.(X.18.) számú határozatát hatályon kívül helyezi
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása folyamatos
Társulási Tanácsának ülésén a polgármestert akadályoztatása esetén
Holló János alpolgármester helyettesítse

Szekeres
Zsuzsanna

Szekeres
Zsuzsanna

Dr. Miluczky
Attila

Határozat nyilvántartás 2010. december 15. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
483
Z1

484
Z1

Tartalma

Határidő

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Hírmondó időszaki lap hirdetési díjait azonnal
2011. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
- A4 oldal
bruttó 6.000 Ft/hirdetés
- A5 oldal
bruttó 3.000 Ft/hirdetés
- A6 oldal
bruttó 900 Ft/hirdetés
- A6 oldalnál kisebb
bruttó 450Ft/hirdetés
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyeki Hírmondó 2011. évi éves előfizetési díját 520 Ft-ban állapítja folyamatos
meg.
Felkéri a polgármestert és Fazekas Sándort, az Egyeki Hírmondó felelős kiadóját a szükséges intézkedés megtételére

Dr. Miluczky
Attila
Fazekas Sándor

Dr. Miluczky
Attila
Fazekas Sándor

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a karácsonyi vásár idejére a helypénz fizetésétől eltekint

2010.
december 19

Dr. Miluczky
Attila
Zelei József

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Pedagógiai Programjának módosítását elfogadja

azonnal

Hajduné Holló
Katalin

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény igazgatója kérelmére plusz 1 fő álláshelyet
engedélyez az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola intézményegység-vezetői állásra, azzal a feltétellel,
hogy 1 főre nem tervezhet bért

2011. február

Hajduné Holló
Katalin

485
Z1
486
J5
487
J4

Felelős

Határozat nyilvántartás 2010. december 15. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
488
A15

489
K5

490
D7
491
Z1
492
Z1

Határidő

Felelős

2011. február
15

Dr. Miluczky
Attila

2010.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kiss Sándor és Sárai István kérelmében foglaltakat támogatja.
Hozzájárul az alábbiak szerződésben való rögzítéséhez:
december 31
Kiss Sándor József és Sárai István mint a Fitness Sportegyesület volt képviselői magánemberként vállalják a Fitness
Sportegyesület által felhalmozott tartozás részletekben történő megfizetését. Nem fizetés esetén, fedezetként felajánlják a saját
tulajdonukban lévő edzőtermi eszközöket, melyek értéke kb.: 340.000.- Ft.
A felajánlott eszközöket a Fitness Sportegyesület volt képviselői értékesítik és az értékesítésből befolyt összegből fizetik meg
számlatartozásukat.
A lejárt esedékességű számlák összege 363.550.- Ft
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 53-1/2010. munkaszámon készített Tiszafüred folyamatos
– Tiszacsege optikai kábelépítés I. ütem, Tiszafüred –Egyek szakaszra vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 53-2/2010. munkaszámon készített Tiszafüred
– Tiszacsege optikai kábelépítés II. ütem, Egyek – Tiszacsege szakaszra vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulást megadja

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna
Kiss Sándor
Sárai István

Tartalma
Képviselő-testület úgy határozott, hogy az OPUS Team Kft. árajánlatában - „a Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi
fejlesztések” című pályázat és a pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében - a költségvetési
rendelet tárgyalásakor dönt

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyek, Fő u. 6. és Egyek, Fő u. 8. szám alatti, Nyerlucz József /4069. Egyek,
Kossuth u. 7. szám alatti lakos/ és tulajdonos társai tulajdonát képező ingatlanokat fedezet hiányában nem kívánja
megvásárolni

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Egyek, Szabadság u. 2. szám alatti, Szarvas Mihályné /4069. Egyek, Szabadság u.
2./ és tulajdonos társa tulajdonát képező ingatlant fedezet hiányában nem kívánja megvásárolni

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Határozat nyilvántartás 2010. december 15. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma

493
Z1

494
K9
495
K9
496
K9
497
Z1

Tartalma

Határidő

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az alábbiakban felsorolt ingatlanok tekintetében az ajándékozási, illetve adás-vételi 2011. január
szerződést Dr. Hegyesi Kálmán által képviselt Dr. Hegyesi Ügyvédi Iroda (4069 Egyek, Bartók B. út 6/a.) megbízásával 30
kívánja lebonyolítani.
o Deák F. út 25.
o Deák F. út 29.
o Eötvös út 39.
o Fasor út 43.
o 0934/57 hrsz-ú termőföld
A fenti szerződések megkötésére 100.000 Ft+ÁFA összeget biztosít a 2011. évi költségvetés terhére
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a külterületi földterületeken lévő csatornák, árkok, tisztításában, karbantartásában,
folyamatos
együttműködni szándékozik a helyi gazdákkal, közösen próbálják a lehető legjobb megoldást megtalálni. A törvényi szintű
szabályozás egyértelművé válását követően megvizsgálják az együttműködés lehetőségeit

Felelős
Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna
Sűvegess
Sándorné

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja a gazdák kezdeményezését a gátőrháznál lévő szivattyú beüzemelése, folyamatos
beindítása érdekében.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ügyben folytasson tárgyalásokat a TIKÖVIZIG-gel

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről szóló
beszámolóját elfogadja

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Telenor Zrt. (1053 Budapest, Veres P. út 40.) bérleti szerződés módosítását nem
támogatja

azonnal

Dr. Miluczky
Attila

Határozat nyilvántartás 2010. december 15. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
498
Z1
499
Z1

500
A15

501
Z1

Tartalma
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a szerződéskötési szabályzat felülvizsgálatát támogatja

Határidő

Felelős

2011. március Dr. Miluczky Attila
Csepreginé Kocsis
31

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a LE CHÉQUE DÉJEUNER Kft.-től az ETKIKI Többcélú Intézmény részére 2010.
1.234.363.- Ft. összegben ebédcsekk, a Polgármesteri Hivatal részére 110.926.- Ft. összegben ebédcsekk, 283.598.- Ft. december 3l
összegben ajándékcsekk kerüljön megrendelésre.
Képviselő-testület a szerződéskötési szabályzattól eltekint
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata 22 250 000 2011.
forint nagyságú felhalmozási célú hitelt vesz fel Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől.
január 31
Hitelfelvétel célja: ÉAOP-4-1-2/A-2008-0054 azonosító számú pályázat – záró kifizetési kérelmével kapcsolatos felhalmozási kiadásainak lebonyolítása
A hiteltörlesztéshez 53,39 ha földterület (egyeki 0348 hrsz-ú földterület és egyeki 5 hrsz-ú, Egyek, Fő tér 5. sz.) a fedezet és
engedélyezi a Képviselő-testület, hogy keretbiztosítékot jegyezzenek be az 53,39 ha földterületre 100 Millió Ft. erejéig.
További biztosíték a pályázattal kapcsolatos záró kifizetési kérelem alapján kiutalt támogatás összege.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Képviselő-testület úgy határozott, hogy 190.000.- Ft. visszatérítendő támogatás kifizetését engedélyezi az Egyeki PING – 2011. március
PONG Klub-nak, melynek fedezete a Granárium értékesítés kapcsán betervezetett ÁFA összege.
31
A támogatás visszatérítésének határideje: 2011. március 31.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására

Nóra
Szekeres Zsuzsanna
Holló János
Csepreginé Kocsis
Nóra
Szekeres Zsuzsanna
Hajduné Holló
Katalin

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna

Dr. Miluczky
Attila
Szekeres
Zsuzsanna
Ecsedi János

Határozat nyilvántartás 2010. december 27. napon megtartott
Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról
Határozat
Száma
502

503

Tartalma

Határidő

Felelős

