EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. OKTÓBER 22. NAPJÁN TARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2014. sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. október 22-én 15:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ALAKULÓ ülésről.
NAPIRENDEK:

1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3./ Napirendek elfogadása
4./ A polgármester programjának ismertetése
5./ SZMSZ módosítás, bizottságok megválasztása, tagok eskütétele
419/2014.(X.22.) sz. határozattól – 421/2014.(X.22.) sz. határozatig

6./ A polgármester illetményének meghatározása
422/2014.(X.22.) sz. határozat

7./ Alpolgármester választása, eskütétele
423/2014.(X.22.) sz. határozattól - 425/2014.(X.22.) sz. határozatig
8./ Az alpolgármester díjazásának megállapítása
426/2014.(X.22.) sz. határozat
9./ Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
427/2014.(X.22.) sz. határozat
10./ Egyebek
1./ Munkaterv módosítása
428/2014.(X.22.) sz. határozat
2./ Előirányzat módosítás
429/2014.(X.22.) sz. határozat
430/2014.(X.22.) sz. határozat
3./ 4K Stúdió Kft. megbízása gyepmesteri telep kiviteli tervének elkészítésére
431/2014.(X.22.) sz. határozat
432/2014.(X.22.) sz. határozat
4./ Kovács Ügyvédi Iroda megbízása gyepmesteri telep közbeszerzési eljárásának
lebonyolítására
433/2014.(X.22.) sz. határozat
5./ Dr. Gaál Péter háziorvos kérelme
434/2014.(X.22.) sz. határozat
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket, kéri, hogy álljanak fel és hallgassák meg közösen a
Himnuszt.
1./ A Helyi választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
átadása a képviselők részére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Felkéri Muliter Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a 2014. október
12-i helyi önkormányzati választások eredményét és adja át a megbízóleveleket a képviselők
részére.
Muliter Zoltán HVB elnöke:
-

Ismerteti a helyi választási bizottság tájékoztatóját, mely a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva van.
Egyenként szólítva átadja a megbízólevelet a képviselőknek.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tájékoztatás végett elmondja, hogy ő a megbízó levelét körülbelül már 3 nappal ezelőtt átvette.
Változott a törvény és a megbízó leveleket a jogerőre emelkedéstől számítva 3 napon belül át
kell adni, azzal nem feltétlenül kell megvárni az alakuló ülést.
2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti a megválasztott képviselőkkel, hogy nem kezdhetik meg munkájukat, amíg az esküt le
nem teszik, ezért felkéri a Képviselő-testület tagjait az eskütételre és kéri, hogy az eskütétel
idejére álljanak fel.
Felkéri Muliter Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság Elnökét az eskü szövegének előmondására.
Kéri a vendégeket is, hogy az eskütétel idejére álljanak fel.
Képviselő-testület tagjainak eskütétele.
Muliter Zoltán HVB elnöke:
Felkéri Dr. Miluczky Attila polgármester urat, hogy a Képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Felkéri a képviselőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel.
Dr. Miluczky Attila polgármester eskütétele.
Dr. Miluczky Attila polgármester
Megkér mindenkit, hogy maradjanak állva és hallgassák meg közösen a Szózatot.
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3./ Napirend elfogadása
Dr. Miluczky Attila polgármester
Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős
Képviselő-testületből 9 képviselő jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István és Czinege Zoltán képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a jegyzőkönyv
hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő
napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1.
2.
3.
4.

Munkaterv módosítása
Előirányzat módosítás
4K Stúdió Kft. megbízása gyepmesteri telep kiviteli tervének elkészítésére
Kovács Ügyvédi Iroda megbízása gyepmesteri telep közbeszerzési eljárásának
lebonyolítására
5. Dr. Gaál Péter háziorvos kérelme
Az alakuló ülés, az ünnepélyes testületi ülés és szép lenne, ha az ünnepélyes rész után
lezárhatnák a testületi ülést, de az élet, mint ahogy oly sokszor most is felülírta eredeti
szándékukat. Szerencsére elújságolhatja a közvéleménynek, hogy a gyepmesteri telep
kialakításával kapcsolatosan beadott pályázat nyert és megérkezett a támogató határozat. A
megvalósításra rendelkezésre álló határidő 2015. május 31. Nincs idő mire várni, azonnal lépni
kell annak érdekében, hogy ez a projekt időben megvalósuljon.
Mielőtt elkezdenék a testületi ülést, először szeretné köszönteni köreikben Tiszacsege
újraválasztott Polgármesterét Szilágyi Sándort. Gratulál Polgármester úrnak és köszöni, hogy
megtiszteli őket személyes jelenlétével az alakuló ülésen. Szeretné ebből azt kiolvasni, hogy az
eddig kialakított jó munkakapcsolatot ezután is szeretné folytatni. A meghívott vendégeket
szívesen látják az utolsó napirendi pont végéig is, de úgy gondolták, hogy illendő az, ha a
Képviselő-testületet, a Polgármester programjának ismertetése után szünetet tart, ahol minden
kedves vendéget várnak a kisterembe egy álló fogadásra. Az álló fogadás végén pedig folytatják
a napirendi pontok tárgyalását.
A szünet előtt még az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői közül a leendő
elnök, aki még nincs megválasztva, szeretné köszönteni a Képviselő-testületet.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
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Napirendi pontok tárgyalása:
4./ A polgármester programjának ismertetése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti a programját, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.
Megkéri Borsos Gyulát a megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselőt, hogy mondja el a
köszöntőjét. Borsos Gyula köszöntője után pedig szünetet tartanak.
Borsos Gyula:
A jövőbeli kisebbségi önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretné köszönteni az új
Képviselő-testületet és Polgármester urat. Örül ennek az összeállításnak és úgy gondolja, hogy
megpróbálnak úgy együttműködni, hogy az mindenki javát és érdekét szolgálja. Kritikák vannak,
ahogy elmondta Polgármester úr, a jogos kritikát el fogja fogadni. Ha a Képviselő-testület is úgy
látja, hogy tud segíteni a kisebbségi önkormányzatnak és a rászorulók részére azt szívesen
elfogadják.
Szünet
5./ SZMSZ módosítása, bizottságok megválasztása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az alakuló ülést egy informális ülés előzte meg, ahol kialakult egy közös álláspont, melyet
ismertet. Az alábbi bizottságokra tesz javaslatot:
1.) Ügyrendi Bizottság
2.) Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
3.) Szociális, Egészségügyi Gyermekvédelmi Közrend és Közbiztonsági Bizottság

3 fő
9 fő
5 fő

Ennek megfelelően szükségessé vált az SZMSZ módosítása. Eddig az önkormányzatnak 4
bizottsága volt. Mivel rendeletmódosításról van szó minősített többség szükséges a
módosításhoz. Jelen esetben 5 fő jelenti a minősített többséget, tehát 5 igenre van szükség ahhoz,
hogy a bizottságok számát szabályozzák.
Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e más javaslat. Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki
a rendeletmódosítással egyetért, és 3 bizottságot javasol, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Három bizottság létrehozásáról döntöttek. Jelenleg szükséges a bizottságok elnökének és
tagjainak megválasztása.
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1.) Ügyrendi Bizottság tagjaira javaslat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A bizottságok megválasztására fog sor kerülni. Elsőként az Ügyrendi Bizottság tagjairól
döntenek.
Közösen arra az álláspontra jutottak, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke Gál-Szalai Erika
képviselő lesz, tagjai pedig Bódi István képviselő és Czinege Zoltán képviselő.
Kérdezi, hogy van-e más javaslat? Mivel más javaslat nincs, egyenként szavaznak.
Kéri Gál-Szalai Erika képviselőt, nyilatkozzon arról, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a
nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt minden személyről egyenként döntenek. Érdekességként mondja el, hogy 4 éve így döntenek.
Azt gondolja, hogy ez a dolgoknak a biztosabbik oldala. Nagy meglepődöttségére tegnap a
megyei közgyűlés alakuló ülésén a 3 bizottságot egy szavazással választották meg. Tehát minden
bizottságot, elnököt egyszerre. Ennek megfelelően Gál-Szalai Erika képviselő személyes
érintettséget jelentett be, kérte a kizárását. Javasolja, hogy ne zárjanak ki senkit, mert előbbutóbb mindannyian érintettek lesznek. Azt gondolja, hogy azért lettek képviselők, hogy akár az
őket személyesen érintő kérdésekben is tudjanak döntést hozni. Javasolja, hogy Gál-Szalai Erika
képviselőt ne zárják ki a szavazásból.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Gál-Szalai Erika képviselőt kizárják ki a döntéshozatalból,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett nem zárta ki Gál-Szalai Erika
képviselőt a szavazásból.
Mivel más javaslat nincs az elnök személyére, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Gál-Szalai
Erika képviselő legyen az Ügyrendi Bizottság elnöke, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal Gál-Szalai Erika képviselőt választotta meg Ügyrendi
Bizottság elnökének.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Bódi István képviselőt, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt ülésen
történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Bódi István képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Bódi István képviselőt zárják ki a döntéshozatalból,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem 9 tartózkodással nem zárta ki Bódi István képviselőt a
döntéshozatalból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Bódi István képviselő az Ügyrendi Bizottság tagja legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Bódi István
képviselő az Ügyrendi Bizottság tagja legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, Czinege Zoltán képviselőt nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt
ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Czinege Zoltán képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Czinege Zoltán képviselőt zárják ki a szavazásból,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett nem zárta ki Czinege Zoltán
képviselőt a szavazásból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Czinege Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság tagja
legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Czinege
Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság tagja legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság teljes összetételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
419/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 2011. évi
CLXXXIX. törvény 58.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 tagú
Ügyrendi Bizottságot választott.
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A bizottság elnöke: Gál-Szalai Erika
tagjai: Bódi István Ferenc
Czinege Zoltán
2.) Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság tagjaira
javaslat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Szociális Bizottság 5 fős lesz. Elnöknek Vitéz Zsolt képviselőt javasolja. Tagjai Soltész Gábor
képviselő és Gál-Szalai Erika képviselő. Külsős tagoknál több jelölt volt és a legtöbb szavazatot
Antal Attila Norbertné és Kovács Sándorné kapta az informális megbeszélésen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Vitéz Zsolt képviselőt, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt ülésen
történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Vitéz Zsolt képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Vitéz Zsolt képviselőt zárják ki a döntéshozatalból,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett nem zárta ki Vitéz Zsolt
képviselőt a szavazásból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel az elnök személyére nincs más javaslat, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Vitéz Zsolt
képviselő a Szociális Bizottság elnöke legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal Vitéz Zsolt képviselőt választotta meg a Szociális
Bizottság elnökének.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, Soltész Gábor képviselőt nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt
ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Soltész Gábor képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Soltész Gábor képviselőt zárják ki a döntéshozatalból,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett nem zárta ki Soltész Gábor
képviselőt a döntéshozatalból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Soltész Gábor képviselő a Szociális Bizottság tagja legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Soltész
Gábor képviselő a Szociális Bizottság tagja legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Gál-Szalai Erika képviselőt, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt
ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Gál-Szalai Erika képviselőt zárják ki a döntéshozatalból,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem 9 tartózkodással nem zárta ki Gál-Szalai Erika képviselőt a
döntéshozatalból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Gál-Szalai Erika képviselő a Szociális Bizottság tagja legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, hogy Gál-Szalai Erika képviselő a Szociális
Bizottság tagja legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Antal Attila Norbertnét, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt ülésen
történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Antal Attila Norbertné:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs a külső bizottsági tisztségre, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Antal
Attila Norbertné a Szociális Bizottság külsős bizottsági tagja legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, hogy Antal Attila Norbertné a Szociális
Bizottság tagja legyen.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Kovács Sándornét, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt ülésen
történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Kovács Sándorné:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Kovács Sándorné a Szociális
Bizottság külsős bizottsági tagja legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, hogy Kovács Sándorné a Szociális Bizottság
tagja legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Szociális bizottság teljes összetételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
420/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 2011. évi
CLXXXIX. törvény 58.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 tagú
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottságot választott.
A bizottság elnöke: Vitéz Zsolt
tagjai: Gál-Szalai Erika
Soltész Gábor
Antal Attila Norbertné
Kovács Sándorné Simon Mária Anna
3.) Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagjaira javaslat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez egy nagyobb bizottság lesz és az is vezérelte őket, hogy az Ügyrendi és a Szociális Bizottság
ülése hétfőn lesz, a Pénzügyi Bizottság pedig keddi napokon lesz, így a szerdai nap felszabadul,
mert néha egyszerűen lehetetlen volt a hosszú bizottsági ülések után másnap délután 14 órára
úgy elkészíteni a bizottsági javaslatokat, hogy azok teljesen stimmeljenek. Így azt gondolja, hogy
kevesebb lesz a hiba és alaposabban lehet a határozati javaslatokat összeállítani. Az is
szerencsés, hogy 5 fő képviselő fogja a Pénzügyi Bizottság döntéseit támogatni, plusz 4 külsős
tag, és az ott meghozott döntések, határozati javaslatok abszolút legitimek lesznek és erősíteni
fogják a Képviselő-testületet.
A Pénzügyi Bizottság elnökének javasolja Hajduné Holló Katalin képviselőt. Tagoknak Bódi
István képviselőt, Czinege Zoltán képviselőt, Tardi Kálmán képviselőt, Vitéz Zsolt képviselőt
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javasolja. Külsős bizottsági tagoknak Murvai Ferencet, Vigh Józsefet, Kiss Sándort, és Zsólyomi
Zsoltot javasolja.
Kérdezi, hogy van-e más javaslat? Mivel más javaslat nincs, megkéri Hajduné Holló Katalin
képviselőt nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt ülésen történő
tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Hajduné Holló Katalin képviselőt zárják ki a
döntéshozatalból, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem 9 tartózkodással nem zárta ki Hajduné Holló Katalin
képviselőt a döntéshozatalból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Hajduné Holló Katalin képviselő a Pénzügyi Bizottság
elnöke legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Hajduné
Holló Katalin képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Bódi István képviselőt, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt ülésen
történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Bódi István képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Bódi István képviselőt zárják ki a döntéshozatalból,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem 9 tartózkodással nem zárta ki Bódi István képviselőt a
döntéshozatalból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Bódi István képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Bódi István
képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja legyen.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Czinege Zoltán képviselőt, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt
ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Czinege Zoltán képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Czinege Zoltán képviselőt zárják ki a döntéshozatalból,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett nem zárta ki Czinege Zoltán
képviselőt a döntéshozatalból..
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Czinege Zoltán képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Czinege
Zoltán képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Tardi Kálmán képviselőt, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt
ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Tardi Kálmán képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Tardi Kálmán képviselőt zárják ki a döntéshozatalból,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett nem zárta ki Tardi Kálmán
képviselőt a döntéshozatalból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Tardi Kálmán képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, hogy Tardi Kálmán képviselő a Pénzügyi
Bizottság tagja legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Vitéz Zsolt képviselőt, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt ülésen
történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
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Vitéz Zsolt képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Vitéz Zsolt képviselőt zárják ki a döntéshozatalból,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett nem zárta ki Vitéz Zsolt
képviselőt a döntéshozatalból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Vitéz Zsolt képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, hogy Vitéz Zsolt képviselő a Pénzügyi
Bizottság tagja legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Murvai Ferencet, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt ülésen
történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Murvai Ferenc:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Murvai Ferenc a Pénzügyi Bizottság külsős bizottsági tagja
legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, hogy Murvai Ferenc a Pénzügyi Bizottság
tagja legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Vigh Józsefet, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt ülésen történő
tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Vigh József:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Vigh József a Pénzügyi Bizottság külsős bizottsági tagja
legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, hogy Vigh József a Pénzügyi Bizottság tagja
legyen.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Kiss Sándort, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt ülésen történő
tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Kiss Sándor:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Kiss Sándor a Pénzügyi Bizottság külsős bizottsági tagja
legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, hogy Kiss Sándor a Pénzügyi Bizottság tagja
legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Zsólyomi Zsoltot, nyilatkozzon, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt ülésen
történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Zsólyomi Zsolt:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele
szemben összeférhetetlenség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Zsólyomi Zsolt a Pénzügyi Bizottság külsős bizottsági tagja
legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, hogy Zsólyomi Zsolt a Pénzügyi Bizottság
tagja legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság teljes összetételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
421/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 2011. évi
CLXXXIX. törvény 58.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 9 tagú
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottságot választott.
A bizottság elnöke: Hajduné Holló Katalin Szilvia
tagjai: Bódi István Ferenc
Czinege Zoltán
Tardi Kálmán
Vitéz Zsolt
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Kiss Sándor József
Murvai Ferenc
Vigh József
Zsólyomi Antal Zsolt
Bizottsági tagok eskütétele
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A bizottságok a Képviselő-testület munkáját nagymértékben elősegíthetik, de hátráltathatják is
határozatképtelenség esetén. A 9 fős bizottság 5 főtől lesz határozatképes, a Szociális Bizottság 5
fős, legalább 3 főnek jelen kell lenni. Azért törekedett arra, hogy 3 bizottság legyen, mert sajnos
nem egyszer előfordult, hogy határozatképtelenek voltak a bizottságok. Arra kér mindenkit, hogy
aki vállalta ezt a tisztséget, az próbáljon meg maximálisan eleget tenni a jelenléti
kötelezettségének, mert ha határozatképtelenség alakulna ki, akkor a Képviselő-testületi ülésen
kell előkészítés nélkül megvitatni a kérdéseket, ami nem feltétlenül lenne szerencsés. Azt is
megoldják, de azért vannak a bizottságok, hogy gyorsabban és gördülékenyebben tárgyalják a
testületi ülésen a napirendeket, illetve két körben is megtárgyalják, főleg a kényesebb napirendi
pontokat. Vannak, amikor akár 1-2 nap elteltével is új gondolatok, új információk merülnek fel,
ezért is szükség van arra, hogy ez időben működjön, időben meg legyenek tárgyalva a napirendi
pontok. Örül neki, hogy sikerült a bizottságokat felállítani.
6./ Polgármester illetményének (és költségtérítésének) meghatározása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Polgármesteri Hivatal dolgozói és a maga nevében gratulál Polgármester úrnak a
megválasztáshoz. Illetve gratulál a Képviselő-testület tagjainak és a megválasztott bizottsági
tagoknak is. Bízik benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan egy jó munka kapcsolat fog
kialakulni az újonnan felállt Képviselő-testülettel. A hivatal dolgozóinak nevében a maximális
tudásukkal a lehető legnagyobb mértékben igyekeznek a Képviselő-testület munkáját segíteni,
annak érdekében, hogy az 5 éves ciklus végén sikeresnek mondhassák ezt az 5 évet.
Megragadja az alkalmat, és a választási feladatokért a HVI iroda tagjainak,
jegyzőkönyvezetőknek, szavazatszámláló bizottsági tagoknak és a Helyi Választási Bizottságnak
megköszöni a lelkiismeretes és törvényes munkáját.
Ezt követően rátér a Polgármester illetményére. A Polgármesterek, illetve a Képviselők
jogállását szabályozó Pttv. 2014. október 12-től hatályát vesztette. Ettől az időponttól kezdve a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény az irányadó, az elkövetkezendő
működésre. A Polgármester illetményét e tekintetben az Mötv. 71.§-a szabályozza, a helyettes
államtitkár illetményéből vezeti le. A Polgármester illetménye nyilvános adat, az illetményének
15%-a lesz a törvény szerint a költségtérítése. Illetménye az új törvény értelmében bruttó
448.726 Ft, költségtérítése bruttó 67.309 Ft. Az elmúlt szabályoktól eltérően ez közel 100.000
Ft-os illetménycsökkenést jelent a Polgármester tekintetében, illetve más települések
Polgármestere tekintetében is. E tekintetben, hogy a jogalkotónak lesz-e szándéka ezt rendezni,
vagy sem, ez még a jövő zenéje. Ugyanis a Polgármester számos foglalkoztatási jogviszonyára
vonatkozó szabály sem él most azzal, hogy a Pttv-ét hatályon kívül helyezték. Amennyiben erre
törvényi szinten nem kerül sor, akkor a soron következő vagy azt követő testületi ülésen a
Képviselő-testületnek is van lehetősége ezen módosítani. Nyílván ez tárgyalások és egyeztetések
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kérdése, egy megfelelő előkészítés után esetleg erre vissza lehetne térni, amennyiben a
Képviselő-testület úgy gondolja, illetve ha a jogalkotó ezt nem szabályozza. A testületi anyaggal
kiküldésre került egy határozat, azt a határozatot kérné jóváhagyni a képviselők részéről. Előtte
azonban kérné Polgármester urat, hogy személyes érintettségét jelentse be és a kérje a
szavazásból történő kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Bejelenti személyes érintettségét és kéri a szavazásból történő kizárását.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy aki a Polgármestert kizárja a szavazásból, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett nem zárta ki a Polgármestert
a szavazásból.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a testületi anyagban kiküldött határozati javaslatot.
Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
422/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés c)
pontjában foglaltak alapján 2014. október 12-től
a.) Dr. Miluczky Attila főállású polgármester illetményét havi bruttó 448.726 Ftban állapítja meg.
b.) Költségtérítését az Mötv.71.§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével
havi bruttó 67.309 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2014.10.12. és folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
7./ Alpolgármester választása, eskütétele
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az alpolgármesteri tisztséget illetően két főállású alpolgármestert szeretett volna, mert az elmúlt
négy évben érezte magán, hogy túl volt terhelve. Van olyan település, ahol az általa végzett
munkát 4 fő végzi. Úgy érezte, hogy vannak feladatok elhanyagolva. Köszöni, hogy ennek
ellenére is bizalmat szavaztak neki, de elmondaná, hogy 500 fős közmunkaprogram irányítása
teljes embert kíván. Az elmúlt 4 évben próbálta a legjobb tudása szerint végezni, de bizony ő is
érezte, hogy el kellene mennie, ellenőrizni, de egyéb elfoglaltságai miatt erre nem volt ideje.
Tavaly novemberben 570 fő közmunkás volt. Azért kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 1 fő
főállású alpolgármester segítse a munkáját, mert azt gondolja, nem azért választották meg őt
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Polgármesternek, hogy ő egy személyben csináljon mindent és elvesszen a közmunkaprogram
teendői között, hanem más jellegű eredményeket is várnak. Beszéltek róla, hogy 600 millió Ft
érkezhet Hajdú-Bihar megyébe. Nem az a fő feladat, hogy a közmunkaprogram menjen. Az is
egy nagyon komoly feladat, de a fő feladat az, hogy a település összességében, egészében
fejlődjön, az egyeki lakosok életkörülményei javuljanak. Nagyon bízik benne, hogy a főállású
alpolgármester megválasztásával sokat fog segíteni az ő feladatában és ő is még hatékonyabban
tudja végezni a munkáját és 5 év múlva esetleg nem csak egy kis füzettel tud kijönni, hogy az
elmúlt 4 évnek mik az eredményei, hanem akár egy kisebb könyvvel is az elmúlt 9 év
eredményeiről. Ez a cél.
Egyelőre egy alpolgármester jelöltet fog megnevezni, a második alpolgármester személyével
kapcsolatosan még kivár, megnézi, hogy a megválasztott alpolgármesterrel hogyan birkóznak
meg közösen a feladatokkal. Ha meg tudnak birkózni, akkor lehet, hogy nem fog ragaszkodni a
második főállású alpolgármesterhez, de ha érzi, hogy még mindig túlterheltek és ketten együtt
sem tudják optimálisan végezni a munkát, akkor fog sor kerülni a második főállású
alpolgármester megnevezésére.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 1 fő főállású alpolgármestert válasszanak, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
423/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 1
fő főállású alpolgármestert választ.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Fő állású alpolgármester lesz, és most javaslatot tesz az alpolgármester személyére. Ő Ecsedi
Jánost javasolja alpolgármesternek és az ő személyéről titkos szavazással döntenek, mivel a
törvény ezt így szabályozza. Ecsedi János képviselőt megkéri, hogy jelentse be személyes
érintettségét és kérje a döntéshozatalból történő kizárását, illetve nyilatkozzon arról, hogy
vállalja-e az alpolgármesteri jelölést.
Ecsedi János képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a jelölést, hozzájárul a nyílt üléshez. Bejelenti személyes érintettségét
és kéri a döntéshozatalból történő kizárását. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan kérdezi
Jegyző Asszonyt, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Vízműnél igazgatósági tag, és ebben az esetben
összeférhetetlenség van, viszont a jogszabály megengedi azt az időt, hogy a Képviselő-testület
megalakuljon. Nyilván a mai ülést meg kell, hogy várja és ezt követően meg fogja szüntetni az
igazgatói tagságát.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A jogszabály erre lehetőséget ad. A tisztség azáltal, hogy megválasztásra kerül az illető, illetve
az esküt leteszi, onnantól kezdve él a megbízatása és innentől kezdve számított 30 nap áll a
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jogszabály szerint arra, hogy ki-ki magát megvizsgálja az összeférhetetlenség szempontjából.
Köszöni, hogy Ecsedi János ezt jelezte. Természetesen ennek eleget kell tenni. Az egyebek
napirend előtt majd kíván még egy-két jogszabályból eredő kötelezettséget ismertetni a
Képviselő-testülettel és a bizottsági tagokkal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ecsedi János vállalta a jelölést. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Ecsedi Jánost a szavazásból
zárják ki, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett nem zárta ki Ecsedi Jánost a
szavazásból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Ecsedi János neve felkerüljön a szavazólapra,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
424/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
alpolgármester választáshoz a szavazólapra Ecsedi János alpolgármester jelölt
neve kerüljön fel.
Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság
Ügyrendi bizottság lebonyolítja a titkos szavazást.
Szünet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkéri Gál-Szalai Erika képviselőt, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás
eredményét.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Ismerteti a titkos szavazás eredményét. A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv jelen
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van. Gratulál Ecsedi János alpolgármesternek a tisztséghez.
Dr. Miluczky Attila polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 2 nem
szavazattal Ecsedi János képviselőt alpolgármesternek megválasztotta és az alábbi határozatot
hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
425/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) és 75.§(1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
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Ecsedi János képviselőt
főállású alpolgármesternek megválasztotta.
Határidő: 2014. október 22.
Alpolgármester eskütétele.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Alpolgármester személyében bekövetkezett változás, az Alpolgármester kijelölését az
SZMSZ-en is keresztül kell vezetni. Az ezzel kapcsolatos módosításról szavazni kell.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Több módosítás volt és most a teljes rendeletről kell szavazni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a teljes rendelet módosításával, az eddigi döntések tükrében egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2014. (X.22.) Önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(III.28.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(III.28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 23.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
23.§ A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében bizottságokat hoz létre
a bizottságok a képviselő-testület tevékenységéhez igazodóan működnek.
Működésük feltételeit, tevékenységük adminisztrálását a polgármesteri hivatal biztosítja.
Tevékenységük segíti a képviselő-testület meghatározó szerepének érvényesülését
- a stratégiai kérdések megalapozásában,
- az önkormányzati gazdálkodás alapelveinek meghatározásában,
- az ellenőrzési folyamatokban.
(1) A képviselő-testület a létrehozott bizottságok létszámát a következők szerint állapítja meg:
1. Ügyrendi Bizottság
2. Pénzügyi, Településfejlesztési Oktatási és Sport Bizottság
3. Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
(2) A bizottságok tagjainak névsorát az 2. sz. függelék tartalmazza.
(3) A képviselő több bizottság tagjának is megválasztható.
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(4) A bizottság a belső működési szabályait – a Mötv. és az SZMSZ. keretei között - maga
állapíthatja meg.
(5) Képviselő-testület indokolt esetben, meghatározott feladatok ellátására, ideiglenes
bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatainak elvégzéséig,
illetőleg az erről szóló jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.
(6) A bizottságok feladatkörüknek megfelelően végzik tevékenységüket.
2.§.
A Rendelet 29.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
29.§ A képviselő-testület egy főállású alpolgármestert választ a képviselő-testület tagjai közül
3.§
A Rendelet 1.függeléke helyébe jelen rendelettel elfogadott 1.függelék lép
4.§
A Rendelet 2. függeléke helyébe jelen rendelettel elfogadott 2. függelék lép
5. §.
Ez a rendelet 2014. október 22. napján lép hatályba.
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1. SZ. FÜGGELÉK
Képviselő-testület névjegyzéke

1.) Dr. Miluczky Attila

polgármester

Tisza út 31.

2.) Ecsedi János

alpolgármester

Csalogány u. 12.

3.) Bódi István Ferenc

képviselő

Fő u. 67.

4.) Czinege Zoltán

képviselő

Táncsics u. 33.

5.) Gál-Szalai Erika

képviselő

Vörösmarty út 2/a.

6.) Hajduné Holló Katalin Szilvia

képviselő

Béke u. 19.

7.) Soltész Gábor

képviselő

Tisza u. 45.

8.) Tardi Kálmán

képviselő

Baross u. 23.

9.) Vitéz Zsolt

képviselő

Széchenyi út 8.
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2. SZ. FÜGGELÉK
Képviselő-testület bizottságai és tagjai
a./ Ügyrendi bizottság: 3 fő
Elnöke:

Gál-Szalai Erika

Vörösmarty u. 2/a.

Tagjai:

Bódi István Ferenc

Fő u. 67.

Czinege Zoltán

Táncsics u. 33.

b./ Pénzügyi , Településfejlesztési, Oktatási és Sport bizottság: 9 fő
Elnöke:

Hajduné Holló Katalin Szilvia

Béke u. 19.

Tagjai:

Bódi István Ferenc

Fő u. 67.

Czinege Zoltán

Táncsics u. 33.

Tardi Kálmán

Baross u. 23.

Vitéz Zsolt

Széchenyi u. 8.

Kiss Sándor József

Fő u. 155.
(Béke u. 73.)

Murvai Ferenc

Fő u. 9.

Vigh József

Damjanich u.17.
(Óvoda u. 21.)

Zsólyomi Antal Zsolt

4031 Debrecen, István u. 93.VII/58.

(Dankó P. u. 42.)

c./ Szociális, Egészségügyi ,Gyermekvédelmi Közrend és Közbiztonsági bizottság: 5 fő
Elnöke:

Vitéz Zsolt

Széchenyi u. 8.

Tagjai:

Gál-Szalai Erika

Vörösmarty u. 2/a.

Soltész Gábor

Tisza u. 45.

Antal Attila Norbertné

Dózsa Gy. u. 60.

Kovács Sándorné Simon Mária Anna

Kossuth u. 1.
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8./ Az alpolgármester díjazásának megállapítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az előzetes tárgyalások folyamán az alpolgármester tisztségére bruttó 380.000 Ft-ot állapítottak
meg. Költségtérítése az illetmény 15%-a. Kérdezi, hogy van-e más javaslat?
Ecsedi János képviselő:
Személyes érintettséget jelent be és kéri a szavazásból való kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért Ecsedi János alpolgármester kizárásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett nem zárta ki a szavazásból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Más javaslat nem hangzott el, kéri, hogy aki egyetért a bruttó 380.000 Ft fizetéssel és a 15%
költségtérítéssel, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
426/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 80.§ (1) bekezdésében
foglaltak alapján 2014. október 22-től
Ecsedi János főállású alpolgármester
illetményét havi bruttó 380.000 Ft-ban,
költségtérítését havi bruttó 57.000 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2014. október 22. és folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
9./ Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Jogszabályból eredő kötelezettsége a Képviselő-testületnek azon túl, hogy az alakuló ülésen a
törvényi előírásoknak megfelelően a választási eljárások lezajlottak, az elkövetkezendő 5 év
működésére vonatkozó szabály felülvizsgálata válik szükségessé. Erre nézve a Képviselőtestületnek kell hozni egy döntést, amiben felkéri Polgármester urat, az Ügyrendi Bizottság
elnökét, illetve őt, hogy ezt a felülvizsgálatot végezzék el. Ugyanakkor a törvény ezt most már a
következő soros ülésre írja elő. Tehát amikor a Képviselő-testület az elkövetkezendő soros
ülésén tárgyal, akkor már számítani kell az SZMSZ felülvizsgálatára is. Ennek a technikai
oldalát most nem kívánja ismertetni. Majd a képviselőkkel és a bizottsági tagokkal e-mail
formájában le tudják bonyolítani és elkészül a rendelet tervezet. Egyelőre egy határozatot
kérnének erről, hogy ez a felülvizsgálat történjen meg.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a felülvizsgálat elrendelésével,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
427/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
megbízást ad a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
-

Ügyrendi Bizottságnak
Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőnek
Dr. Miluczky Attila polgármesternek

Az SZMSZ felülvizsgálatát el kell végezni, és azt a Képviselő-testület elé kell
terjeszteni.
Határidő: 2014. október 30.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ahogy a napirendek elején jelezte, az Egyebek napirendjei előtt ismerteti, azokat a jogszabályi
kötelezettségeket, ami valamennyi képviselőre, illetve a bizottsági tagokra is vonatkoznak.
Ugyanis a megválasztásukat követően, külső bizottsági tagokra is ugyanazok a jogszabályok
vonatkoznak, mint a Képviselő-testület tagjaira.
Három témában szeretne tájékoztatást adni. Az első téma az összeférhetetlenség. Ez a mai napon
már említésre került. Az összeférhetetlenséget 30 napon belül szükséges minden érintettnek,
esetlegesen jeleznie, illetve feloldania. Ez természetesen vonatkozik a polgármesterre, az
alpolgármesterre, a képviselőkön és a bizottsági tagokon túl. Az összeférhetetlenségi eljárással
kapcsolatosan amennyiben szükséges az intézkedéseket az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe
sorolja a jogszabály. Ez azt gondolja, hogy eddig is ismert volt mindenki előtt. Mindenki részére
kinyomtatásra került az összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabály, tehát annak alapján kéri,
hogy mindenki önmagát vizsgálja meg.
A következő és egy új szabály az Mötv. rendelkezései között, a méltatlanság kategóriája. A
méltatlanságot az Mötv. 38.§-a szabályozza. Ezt szintén mindenki részére eljutatta. Itt egy
nagyon fontos dologra szeretné felhívni mindenki figyelmét, hogy a megválasztástól számított
30 napon belül mindenkinek kezdeményeznie kell a felvételét a köztartozás mentes adózói
adatbázisba. Kéri, hogy erre mindenki fokozottan figyeljen oda, hogy ha esetleg köztartozással
rendelkezik, akár állami, akár önkormányzati adóhatóság felé, akkor ezt rendezze. Ugyanis
abban az esetben, ha ebbe az adatbázisba nem sikerül a felvételt megtenni a képviselőnek,
méltatlansági eljárást kell kezdeményezni. Ez nagyon fontos kitétele a mostani 2014-es
választásoknak. Ezt a jogszabály szintén mindenkinek a rendelkezésére bocsátotta.
A harmadik témakör a vagyonnyilatkozat tételi eljárás. Ez szintén kötelező. A megválasztástól
számított 30 napon belül kell megtenni mindenkinek, illetve a soron következő év január 1-i
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állapot szerint. Ehhez a kollegákkal készítettek már össze, vagyonnyilatkozat igénylőt, ami
mindenki meg kapott. Jó lenne, ha azt még a mai ülés végén mindenki kitöltené. Amennyiben ez
sikerül, akkor magát a vagyonnyilatkozat nyomtatványt is át tudják adni. E tekintetben is az a
kérés, hogy a határidőt, illetve a jogszabályt mindenki tartsa be. A vagyonnyilatkozat tételi
eljárás esetében is az Ügyrendi Bizottság lesz az illetékes.
Tehát minden ide vonatkozó jogszabály kinyomtatásra került, a birtokukban van és kér
mindenkit, hogy az elkövetkezendő időben ennek tegyen eleget. Ha bárkinek ezzel kapcsolatban
kérdése van, elbizonytalanodik, egyeztetni szükséges, akkor természetesen áll ő is és a kollegák
is rendelkezésre és lehet őket ezzel kapcsolatban keresni.
10./ Egyebek
1./ Munkaterv módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A következő soros testületi ülés október utolsó csütörtökén lenne, összesen kettő napirendi
pontot kellene tárgyalni. Ugyanakkor meg is lehetne tárgyalni ezt a kettő napirendi pontot, de a
meghívót időben nem sikerült kiküldeni, illetve biztos, hogy a folyamatban lévő pályázatok miatt
rendkívüli testületi ülés összehívására lesz szükség november hónap folyamán. Ezért az a
javaslatuk, hogy az október végén esedékes kettő napirendi pontot, a november végi soros
testületi ülésen tárgyalják. Ennyi a munkaterv módosításával kapcsolatos javaslat, de még
egyszer mondja, hogy 7 projekt zajlik egymással párhuzamosan. Ez a 7 projekt mind
megvalósítás alatt van és ezekkel kapcsolatban folyamatosan döntéshozatalra van szükség, tehát
rendkívüli testületi ülés biztosan lesz. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a munkatervbe rendkívüli testületi ülés keretében
tárgyaljon a munkahely teremtési beruházásokról. A kampány során elhangzott, hogy egy
érdekcsoport nagybefektetést kíván eszközölni térségünkben. Ez a nagy befektetés adott esetben
Egyek településnek is nagyon sok munkahelyet, lehetőségeket hozna. Ő már beszélt az
érdekcsoportban a munkálkodó emberekkel. Információi alapján a dolgok kezdenek felgyorsulni,
és ha halogatnák a megbeszélést, a döntésben való részvételt, az is előfordulhat, hogy nem
tudnak ebben a programban részt venni. Mindenképpen úgy ítéli meg, hogy egy rendkívüli
testületi ülés keretében megéri a Képviselő-testületnek megítélni, hogy tetszik neki ez a
lehetőség, akar csatlakozni hozzá, mert nem mindegy, hogy közmunkaprogramban vagy adott
esetben munkaviszonyban élő, adófizető polgárok élnek a településen. Nem beszélve arról, hogy
iparűzési adó bevételük többszörösére megemelkedik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Természetesen ezzel egyetértenek. A szünetben beszélgetett Farkas Sándorral, aki elmondta, ha
lesz rá idő, akkor összehívnak egy rendkívüli testületi ülést, vagy ha csak 2-3 nap áll
rendelkezésre, akkor összehívnak egy informális ülést, vagy egy rendkívüli testületi ülést, mert a
rendkívüli testületi ülésnél egy kicsit gyorsabban lehet intézni a dolgokat. Ebben azt gondolja
teljes az egyetértés, erről nem is kell szavazni. A munkaterv módosításról kell szavazni, mert az
tartalmazza a soros testületi ülés menetrendjét. Gyakorlatilag az a javaslat, hogy az október végi
átkerüljön a november végére.
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Kéri, hogy aki a munkaterv módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
428/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2014. október 30-i soros ülését nem tartja meg, az októberre tervezett 2 napirendi
pontot a novemberi soros ülésén tárgyalja meg. Szükség esetén rendkívüli ülést
tart.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Előirányzat módosítások
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Két előirányzat módosításról lenne szó. Az egyik a „Védőnői szolgálat épületének külső-belső
felújítása” című projekthez kapcsolódik. A projekten belül többek között eszközök beszerzése is
megvalósul. Mivel a pályázat készítésekor és a megvalósítás során beszerzett árajánlatok
eltérnek, ezért 79 835 Ft-os kiadást kell saját forrásból teljesíteni és erről szól a határozati
javaslat, hogy ez a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból kerül átcsoportosításra. Tehát
pluszforrást nem fog eredményezni. Ennyi kiadást jelent, hogy át lesz csoportosítva egy másik
kiadás előirányzatára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az átcsoportosítással egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
429/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
„Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása” című, ÉAOP-4.1.2/A-122013-0068 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó eszközök beszerzésének
fedezetére 79 835 forint előirányzatot biztosít a Polgármesteri Hivatal dologi
kiadásainak terhére.
Határidő: 2014. december 10.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A másik előirányzat módosítás egy november 3-án induló közfoglalkoztatási program önerejéhez
kapcsolódik. 90 %-os támogatási intenzitású a program és a személyi jellegűhöz, illetve a
munkaadókat terhelő járulékokhoz szükséges átcsoportosítani, a közfoglalkoztatás önerejére
betervezett dologi kiadásokból. Ez mindhárom kiadás előirányzat, ezért szükséges testületi
határozat formájában a döntés. 23 ezer Ft-tal csökken a dolog kiadások előirányzata, 10 ezer Fttal nő a személyi juttatások és 13 ezer Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az átcsoportosítással egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
430/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Önkormányzat költségvetésében szereplő, Közfoglalkoztatási mintaprogram
kormányzati funkción tervezett dologi kiadások előirányzata csökken 23 ezer
forinttal, ugyanezen kormányzati funkció személyi juttatások előirányzata 10 ezer
forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 13 ezer forinttal
növekszik.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
3./ 4K Stúdió Kft. megbízása gyepmesteri telep kiviteli tervének elkészítésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elmondta ezt a jó hírt, hogy a gyepmesteri telep megvalósításával kapcsolatosan megérkezett a
támogató határozat. Mielőtt a közbeszerzési eljárást meghirdetik, a gyepmesteri telep kiviteli
terveit el kell készíttetni. Erre egy árajánlat érkezett, bruttó 2.838.450 Ft értékben. Az engedélyes
terveket szintén a 4K Stúdió Kft. készítette és javasolja, hogy a három árajánlat bekérésétől
tekintsenek el, mert a kiviteli tervek elkészítése egy kicsit kötött pályás feladat, mert ha az
engedélyes terveket ez az építész végezte, az ő terveit már a kiviteli tervekhez, annak ellenére,
hogy már megvásárolták nem teljesen használhatják fel, vannak szerzői jogi védelmek. Kicsit
érthetetlen ez a dolog, de sajnos évek óta ezt így kell, hogy csinálják, hogy aki az engedélyes
terveket készíti, vele kell a kiviteli terveket készíttetni. Éppen ezért, amikor az engedélyes
terveket elkészíttetik, már akkor ajánlatot kérnek a kiviteli tervek vonatkozásában is. Itt ez most
meg lett erősítve. Javasolja, hogy ezt fogadják el. A pályázatban egyéb költségekre kb. bruttó 5
millió Ft körüli összeg van. Ez fedezi a kiviteli terveket.
Bóta Barbara aljegyző:
Kicsit pontosítja a Polgármester úr által elmondottakat. Nem bruttó, hanem nettó 5.200.000 Ft
van egyéb elszámolható költségre. Itt számolhatják el a műszaki ellenőrzés költségét, a
közbeszerzési költségét, a nyilvánosság költségét és a tervezés költségét. A délután folyamán
kolléganőjével leült, hogy megnézzék ezeket a várható költségeket, hogy ez az árajánlat ebbe a
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költségbe belefér-e. Megnyugtat mindenkit, hogy így is határon belül vannak. Marad még kb.
90-100 ezer Ft, ami még szabadon felhasználható. Tulajdonképpen az árajánlat nettó összege
100%-ban támogatott, itt az önerő csak az áfa lesz.
Soltész Gábor képviselő:
Kéri, hogy Polgármester úr vagy egy illetékes mondja el, hogy a megvalósuló gyepmesteri telep
mit fog takarni? A helyben befogott kóbor kutyák befogadását jelenti vagy egy x számú
településen befogott kóbor kutyák befogadását jelenti? Mekkora lesz ennek a telepnek a
kapacitása, mert egy gyepmesteri telepen előfordulhat, hogy 2000 kutya fog ugatni. Mi lesz
ezeknek a további sorsa? Igazából ő személy szerint erről nem tud.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Négy évvel ezelőtt találkozott a Képviselő-testület azzal a problémával, hogy a településen
rengeteg kóbor kutya van. Négy évvel ezelőtt még a Balmazújvárosi kistérség munkavállalói
jártak ki Egyekre kutyákat befogni. Ezért az egyeki önkormányzat pénzt fizetett. Ő ugyan nem
látta, de voltak olyan pletykák, hogy az Egyeken befogott kutyákat alkalmanként 8-10 kutyát,
elvitték egy dobozos autóval és másnapra az elszállított kóbor kutyák ugyanitt szaladgáltak a
településen. Tehát kérdéses, hogy azok hogyan kerültek vissza. Rossz nyelvek szerint már
Ohaton elengedték őket, de neki erre bizonyítéka nincs. Tény, hogy a Balmazújvárosi kistérség
keretein belül a feladat nem volt megoldva. Előfordult olyan is, hogy 1-2 embert leszedtek a
csapatba verődött kóbor kutyák a kerékpárról. Olyan is előfordult, hogy egy kis iskolást
veszélyeztetettek, talán meg is haraptak. Szerencse, hogy olyan komoly baleset ebből nem
adódott. A Képviselő-testület átérezve ezt a feladatot, és addig-addig kutakodott, hogy egyrészt
elindított egy ebrendészeti képzést, amire pályázatot nyújtottak be és kb. 3-4 millió Ft-ért, amit
szintén pályázatból finanszíroztak, 11 fő lett Egyeken ebrendésznek kiképezve. Tették ezt azért,
hogy rendelkezzenek olyan szakemberekkel, akik ezt a feladatot el tudják látni. A kóbor kutyák
befogása utáni teendőket a is nagyon részletesen szabályozza törvény, azt sem lehet csak úgy a
vakvilágba végezni. Tehát a történet egyik lába az volt, hogy kiképezték a szakembereket, a
másik lába a történetnek, hogy találtak egy tatárszentgyörgyi vállalkozót, aki Budapest mellől
járt ki a településre alkalmanként 15-20 kóbor kutyát szedett össze és alkalmanként 200-250 ezer
Ft-ot vitt el. Éves szinten ennek a vállalkozónak 7-800 ezer Ft-ot vagy akár 1 millió Ft körüli
összeget is kifizettek. Azért, mert a környéken nem volt olyan, aki ezt a feladatot elvállalta volna
vagy megoldotta volna. A tatárszentgyörgyi vállalkozó szerinte jól végezte a feladatát, csak az
eredmény nem tetszett, hogy elvitte a településről a pénzt. Időközben a 11 fő ki lett képezve és
összeállítottak egy projektet, aminek az a lényege, hogy itt a településen legyen egy saját
gyepmesteri telep. Kiírtak egy pályázatot a LEADER helyi csoportok közötti együttműködést
megcélozva. LEADEREK közötti együttműködés keretében lehetett pályázni, 50 millió Ft
erejéig. Az önkormányzat ezen a területen pályázott és a régi lőtér helyére van a gyepmesteri
telep kigondolva, ami már kellő távolságra van a lakott területtől, mert ott a legközelebbi lakott
épület kb. 3-400 méterre van, illetve a régi lőtér körül van egy kis földemelvény, amit, hogy ha
kellően bővítenék és egy L alakot alakítanak ki, akkor a település felé a hangszigetelést még
erősebbé lehet tenni. Ennek a telepnek a befogadó képessége a tervek szerint 70-80 kutya, ennyi
kennel van kialakítva a kutyák tartására. Ez nem egy menhely, nem egy sintér telep lenne, hanem
elgondolása szerint ez a kettő közötti átmenet lenne. A cél, hogy a befogott kutyák közül minél
több kerüljön vissza a lakosság köreibe, minél több kerüljön befogadásra. Amelyik kutyának
nincs esélye, hogy visszakerüljön, beteg, agresszív, azokat sajnos el kell altatni. Ezzel a 80
férőhellyel úgy kell gazdálkodniuk, hogy ott lehetőleg mindig legyen egy pár üres kennel, mert
ha érkeznek az újonnan befogott állatok, akkor azokat 15 napon keresztül karanténban kell
tartani. Egy ilyen gyepmesteri telep működtetését Egyek település önmagában nem tudja
fenntartani. Ezzel kapcsolatosan már írtak alá szerződést Tiszadorogmával és Tiszacsegével,
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hogy megfeleljenek a pályázatnak, de a valós cél, hogy Egyek 40-50 km-es körzetében más
településen is elvégezzék ezt a szolgáltatást. Tehát a következő feladat nem csak az, hogy a
közbeszerzési eljárást elindítsák, hanem egyenként meg kell keresni a környező települések
polgármestereit és meg kell nyerni őket, az ottani önkormányzatokat a közös működés
érdekében. Az a cél, hogy a környező településről befolyt bevételekből közösen tartsák fent ezt
az ebrendészeti, gyepmesteri telepet, mert nagy dolog az, hogy Egyeken a szakemberek
rendelkezésre állnak, az infrastruktúra rendelkezésre áll. Ezt a környező településen senki nem
tudja felmutatni. Azt gondolja, hogy itt ezt a feladatot olyan színvonalon tudják majd elvégezni,
hogy ami itt most probléma és itt meg fog oldódni, más településen is meg fog oldódni.
Hallomásból tudja, hogy egyik-másik településen milyen viszonyok uralkodnak. Vannak olyan
helyek, ahol állítólag megmérgezik a kutyákat, vagy a vadászokkal lelövetik. A XXI. században
nem szabad így kinéznie a felelős ebtenyészetnek. Ezt is kulturált keretek közé kell terelni. Nem
megengedhető az a magatartás, hogy a kutyákat kirakják az utcára, hogy had vaduljanak el, és
had rángassák lefelé az embereket a kerékpárról. Arra fogja bíztatni a Képviselő-testületet, hogy
ezt a magatartást ne tűrjék el. Az ilyen emberek büntetésre számíthatnak, és megakadályozzák
azt, hogy ilyen felelőtlenül bánjanak a kutyáikkal. Ennek a gyepmesteri telepnek az lesz a
feladata, hogy Egyeken és 40-50 km-es körzetében a kutyatartást kulturáltabb keretek közé
tereljék. Ez nem ingyen lesz, ezért az önkormányzatnak, vagy a lakosságnak fizetni kell egy
bizonyos összeget, hogy itt ez a probléma megoldódjon. Eddig éves szinten az önkormányzat kb.
1 millió Ft-ot fizetett. A tervek szerint ezen a telephelyen akár 20 ember is munkát találhat. 20
ember foglalkoztatása kb. 50 millió Ft, plusz vannak egyéb költségek is, mint pl. az üzemanyag.
Azt irreális elgondolni, hogy a környező települések majd össze fognak dobni 50 millió Ft-ot.
Amire reálisan számíthatnak egy településről az 1-2 millió Ft, amennyit Egyek önkormányzata is
kifizet érte.
Ennek a telepnek a működését úgy tudja elképzelni, hogy lesz egy fő állású vezetője, neki lesz
egy fő állású helyettese. Ennek a telephelynek nemcsak az a része, ami a gyepmesteri telep
működtetéséhez feltétlenül szükséges, hanem része egy kis állatkereskedéssel foglalkozó
állateledel forgalmazásával foglalkozó üzlethelyiség is. Ennek az üzlethelyiségnek az lesz a
célja, hogy szintén a település lakosságát, de ennek a telephelynek a működtetését is, az
állattartáshoz való hozzávalókkal, felszerelésekkel ellássa. A cél, hogy ennek az üzlethelységnek
a működtetése önfenntartó legyen. Nem az a cél, hogy ezen meggazdagodjanak, a cél, hogy egy
nonprofit Kft. jelleggel a feladat a lehető legmagasabb színvonalon legyen elvégezve. A
választott gazdasági forma még nem teljesen van kikristályosodva, hiszen még most nyerték meg
a pályázatot, még most döntenek a kiviteli tervek elkészítéséről. A választott gazdasági formája
egy egyeztetés után fog kiderülni. Első megközelítésben neki a nonprofit Kft. merült fel. Ennek a
feladatnak az ellátásának egyik pillére mindenképpen a közmunkaprogram lesz. Ezen a
telephelyen nem lehet olyan óriási bevételre számítani, hogy 20 embernek munkát biztosítani.
Soltész Gábor képviselő:
Polgármester úr említette, hogy 70-80 férőhelyes ez a telep. Ennyi kóbor kutya sajnos itt is van.
Tavasszal oltás idején, szerinte 100 kutya is van. Lehet, hogy kicsi lesz ez a telep. A másik, hogy
említette, hogy 40-50 km-es körzet, ez egy óriási volumen. Ez nagyszámú kóbor kutya létszámot
feltételez, és nem biztos, hogy tudják ezt teljesíteni. Tehát kötnek egy megállapodási szerződést
a Tisza túloldalán lévő kis falvakkal, és pl. évi 500.000 forinttal hozzájárulnak a telep
üzemeltetéséhez, és ennek fejében is befogadják ezeket a kutyákat. Ha nem lesz hely, mert az
egyeki kóbor kutyák megtöltik ezt a telepet, akkor nem tudják vállalni a szerződésben vállalt
kötelezettségeiket, és akkor a környező települések jogosan mondhatják, hogy ők sem adják az
üzemeltetéshez kialkudott összeget. Van itt egy nagyobb fajsúlyú dolog, a tűzoltóság. Három
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településből Egyek erőn felül teljesít, Tiszacsege tisztességesen teljesíti a feladatát,
Újszentmargita viszont nem fizet. Tudják, hogy ez milyen financiális gondokat okoz. Attól fél,
hogy ha túl sokan fognak ehhez a telephez tartozni, a finanszírozási fegyelem miatt borulhat az
egész projekt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor mi a végkövetkeztetés, mondják vissza a pályázatot?
Soltész Gábor képviselő:
Nem. Attól fél, hogy egyrészt kicsi a telep, másrészt nehogy utána megint az önkormányzat
nyakába szakadjon ennek az üzemeltetési költsége és megint erőn felüli vállalást kell, hogy
tegyen az önkormányzat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A végkövetkeztetés, hogy a gyepmesteri telepre szükség van. Ki kell járniuk az útját, hogy mi az,
ami működőképes. Egyébként a 70-80 férőhely az nem kevés, mert kb. évente 4 alkalommal
hívják ki a vállalkozót és egy alkalommal kb. 20 kutyát tud összeszedni. Amikor összeszednek
15-20 kutyát, egy-két hónapig nyugalom van. A gyepmesteri telep feladata nem csak az, hogy
befogják a kutyákat. Most már minden kutyában lennie kell beépített transzpandernek.
Ellenőrizniük kell, hogy be van-e építve a transzpander, ha nincs beépítve, azért megint büntetni
kell. Ez eddig a Jegyzőnek lett volna a kötelessége, de neki nincs arra kapacitása, mert
hiányoznak az ebrendész képzettséggel rendelkező köztisztviselők, akik körbementek volna a
megfelelő transzpander azonosító készülékkel és vizsgálták volna ezeket a kutyákat. Tehát azt
mondja, hogy ha ezeket kicsit rendezettebb körülmények közé terelik és híre megy annak, hogy
nem érdemes Egyeken a kutyákat csak úgy eleregetni és eleve ellenőrzik ezek az emberek, hogy
van-e transzpander, akkor kicsit felelősségteljesebb lesz a kutyatartás. Eleinte valóban félő, hogy
kicsi lesz a telephely, de ahogy elmondta itt 15 napig kell tartani a kutyákat. Ha látják, hogy meg
van telve a telephely, és nem megy a lakosság a kutyákért, akkor sajnos ezeket a kutyákat el kell
altatni. Mert arra megint nem rendezkedhet be a település, hogy csinálnak egy 2000 férőhelyes
telephelyet és ott tartják a kutyákat, a lakosság pedig éhezik. Gazdaságosan nézve és más
telephelyekkel összehasonlítva ez a 70-80 férőhely elég.
Bódi István képviselő:
Megkereste Jegyző Asszonyt, hogy az iskola udvarán van egy fekete kutya, és több gyerek
egészsége és testi épsége forog kockán. Nagyon nagy szükség van erre a telepre, szinte
elengedhetetlen dolog. A Fő utcán, ahol ő lakik, rengeteg kóbor kutya van az úton. A
transzpander ellenőrzését nagyon tudná támogatni, mivel szerinte senki nem ellenőrzi
mindaddig, amíg valakit meg nem harap. Talán a tartási intervallummal lehetne ezt szabályozni,
hogy mennyi kutya legyen a telepen, a törvényességet betartva természetesen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens szokta ezeket az akciókat intézni, ő áll
kapcsolatban ezzel a tatárszentgyörgyi vállalkozóval. Éppen a héten kérte meg, hogy hívja fel ezt
a vállalkozót. Lement a közgazdasági irodavezetőhöz és megkérdezte, hogy mekkora forrás van
még erre. Ebben az évben még kb. 500.000 Ft áll rendelkezésre. Ő is azon a véleményen van,
hogy nem szabad várni jövő év május 31-ig, amíg átadják a telephelyet. Sűveges Sándorné
környezetvédelmi referens már intézkedett ennek vonatkozásban, nem tudja mikor, de kérte,
hogy a lehető leghamarabb hívja ki a vállalkozót és külön felhívta a figyelmét erre a fekete
kutyára.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
Azt tudják, hogy 15 napig tartható a kutya, utána elaltatásra kerül. 15 nap után hová kerülnek?
Milyen költsége van?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a kistérség feladatain belül látják el. A Balmazújvárosi Kistérség közösen finanszíroz egy
állati hulla elszállítót. Úgy tudja, hogy Hajdúböszörményben van egy ilyen telephely, ahová
ezeket szállítják és az Egyekről elszállított állati hulladékokat is oda szállítják. Ha Egyeken
bárhol állati hulla van, akkor ezt a kistérségnél lehet jelezni. Ők kijönnek érte. Úgy tudja, hogy
erre is van valami szabály, hogy kisebb házi jószágot, elvisznek ingyen, vagyis az önkormányzat
fizet érte, de ha nagyobb állatról van szó, mint pl. a ló, akkor azért a tulajdonosnak is fizetni kell
valamennyit. Ha a gyepmesteri telep működni fog, akkor az állati hullák Hajdúböszörménybe
kerülnek, nem ingyenesen, valamennyit fizetni kell érte. Azt, hogy 15 napig lehet tartani, ezt a
törvény írja elő. Örök életükbe is tarthatják a kutyát, ha látják, hogy aranyos és biztosan gazdája
lesz, akkor elviheti onnan a lakosság. Ez nem menhely, ott egy állatot sem pusztítanak el.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezzel kapcsolatosan egy eb nyilvántartást kell vezetni az önkormányzatnak. Főleg azóta, mióta a
chipelés, ami jogszabályban íródott és törvényi kötelezettsége mindenkinek. Egy alkalommal ezt
a nyilvántartást felülvizsgálva már volt helyszíni ellenőrzés kb. 50 helyen. Képviselő úrnak
mondaná, hogy gyakran a kóbor kutya, nem is biztos, hogy kóbor kutya. Arra kér mindenkit,
hogy ha olyan esetről van szó, hogy tudják ki a gazdája, akkor azt vállalják, jelentsék, jelezzék
akár telefonon is és egy feljegyzés formájában már tudják is továbbítani a járási hivatalnak és
szabálysértési eljárást tudnak ellene kezdeményezni. Sajnos a tapasztalat az, hogy nem igazán
vállalja ezt a lakosság, de ezúton is kér mindenkit, hogy ha ilyet tapasztal, akkor nyugodtan
tegye meg és a szabálysértési eljárást kezdeményezni fogják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezért lesz jó, ha lesznek ebrendészeik, mert nekik ez lesz a feladatuk, ők nem tehetik meg, hogy
ezeket a helyzeteket nem vállalják fel.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy eltekintsenek a 3 árajánlat
bekérésétől és csak a 4K Stúdiótól kérjenek árajánlatot, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
431/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Egyek volt lőtér területén kialakítandó gyepmesteri telep Hrsz: 0327/4. építés
kivitelezési
tervdokumentáció
elkészítése
érdekében
eltekint
a
kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakma teljesítés
hatásköri rendjéről szóló 1190/2012. szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól,
azaz a három árajánlat bekérésétől.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Oldal: 30 / 34

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. OKTÓBER 22. NAPJÁN TARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki elfogadja a 4K Stúdió Kft. árajánlatát a kiviteli terv elkészítésére, amire van
pályázati fedezet, és aminek viszont az önerejét, az áfát az önkormányzatnak kell állnia,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
432/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Egyek volt lőtér területén kialakítandó gyepmesteri telep Hrsz: 0327/4. építés
kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére a 4K Stúdió Kft. (4024 DEBRECEN,
NAP UTCA 5. II/8.) árajánlatát fogadja el 2.235.000 + Áfa összegben, és
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4./ Kovács Ügyvédi Iroda megbízása gyepmesteri telep közbeszerzési eljárásának
lebonyolítására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kovács Ügyvédi Irodától érkezett árajánlat, ami 850.000 Ft+áfa. A pályázat keretin belül erre is
van fedezet. Talán az új képviselők között van olyan, akinek soknak tűnik ez az összeg. Egy
közbeszerzési eljárásban rengeteg buktató van, és éppen ezért a közbeszerzési eljárást bonyolító
vállalási árat a projekt nagyságához szokták igazítani. Szerencsére a pályázat kiírói is elismerik
ezeket a költségeket, erre szintén meg van a fedezet a pályázat keretein belül. Itt szintén az áfát
az önkormányzatnak kell önerőként állni.
Tardi Kálmán képviselő:
A Kovács Ügyvédi Irodának van-e biztosítása, hogy ha a munkássága kapcsán olyan hiba miatt a
közbeszerzés meghiúsul, a keletkezett károkért helyt tudjon állni?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Úgy tudja, hogy van, de megkérdezi.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A 4K Stúdió Kft árajánlata 60 napig érvényes és a dátum 2013. november.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Polgármester úr mondta, hogy az árajánlatot továbbra is fenntartja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amikor kérték az árajánlatot annak idején az engedélyes tervre, már akkor kértek a kiviteli
tervhez is. Ha nem kérnék, akkor most előjöhetne olyan varázslatos számokkal, mint 5-6 millió
Ft. Ha tudják, hogy ennyit fog kérni a kiviteli tervért, akkor nem kérnek tőle engedélyes tervet
sem, mert akkor kérnek mástól. Itt a szerzői jogokkal egy kicsit vissza lehetne élni, de
szerencsére elmondhatja, hogy a 4K Stúdió Kft, ami egyébként Kótai Csaba építészt takarja, már
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2007. óta dolgozik az önkormányzatnak, a településrendezési tervet is ő készítette el. Azt
gondolja, hogy szép munkái vannak. Legutóbb ő készítette például a védőnői épület terveit, a
rendőrőrs felújításának terveit, a betonelem gyártó üzem csarnokét. Bízik benne, hogy a védőnői
szolgálat épülete az átadáskor el fogja nyerni az új Képviselő-testület tetszését is. Ennek az
ünnepélyes átadása valószínűleg november 14-én, pénteken lesz.
Bóta Barbara aljegyző:
A Kovács Ügyvédi Iroda árajánlatával kapcsolatban mindenképpen el akarja mondani, hogy
nettó 1 millió Ft alatt van az árajánlat összege, és ez igazából nem lenne Képviselő-testületi
hatáskör, mert a hatályos szabályzata szerint nettó 500.000 Ft és 1 millió között a hatáskör a
Pénzügyi Bizottságé, de a Pénzügyi Bizottság még most került megválasztásra és nagyon sürget
az idő. Az egyik verzió az lett volna, hogy ma megtárgyalja ezt a Képviselő-testület, a másik
pedig az, hogy jövő héten már ülésezik rendkívüli ülésen a Pénzügyi Bizottság. Most ezt
választották. A probléma az volt, hogy a Kovács Ügyvédi Iroda is tavaly a pályázat
benyújtásához adta ezt az árajánlatot. Küldtek Kovács ügyvéd úrnak ezzel kapcsolatban egy emailt, hogy fenntartja-e még ezt az árajánlatot, de sajnos még nem kaptak visszajelzést, de
bíznak benne, hogy fenntartja.
Úgy kellene a Képviselő-testületnek elfogadni, hogy Polgármester úr csak akkor írhatja alá a
szerződést a Kovács Ügyvédi Irodával, ha tartja az árajánlatát, vagy ha ennél alacsonyabb
összegben határozza meg az ajánlatát. Amennyiben ezt nem tartja, akkor kénytelenek lesznek a
jövő héten bizottsági ülést tartani.
Tardi Kálmán képviselő:
Mindenképpen javasolná, hogy legyen vagyonbiztosítása. Ez is legyen benne ebben a feltétel
rendszerben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Bóta Barbara aljegyző által elmondottak szerint
támogatja a Kovács Ügyvédi Iroda megbízását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
433/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Egyek volt lőtér területén kialakítandó gyepmesteri telep Hrsz: 0327/4.
létesítéséhez, mint építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lebonyolítására a Kovács Ügyvédi Iroda (4026 Debrecen, Darabos u. 37.)
árajánlatát fogadja 850.000 Ft+Áfa összegben.
A Polgármester abban az esetben kötheti meg a szerződést a Kovács Ügyvédi
Irodával, amennyiben az ajánlatot adó árajánlatot fenntartó nyilatkozatában a fenti
összegnél (850.000,- Ft+Áfa) nem magasabb árat határoz meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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5./ Dr. Gaál Péter háziorvos kérelme
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Dr. Gaál Péter egy kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Ő az új háziorvos, akit hosszas
eljárás után, de végül is a településre sikerült hozni, ő tölti be a 3. számú háziorvosi praxisban a
háziorvosi feladatokat. Elképzelhető, hogy esetleg már többen hallottak a médián keresztül az
orvosoknak juttatott úgy nevezett letelepedési támogatásról. Doktor úr is ezt kívánja
megpályázni és ehhez kéri, hogy módosítsák a feladat ellátási szerződését olyan formában, hogy
egy 4 éves határozott idő kerüljön bele. Tehát 2018. december 31-ig a feladat ellátási szerződése
hatályos lesz. Jelen pillanatban határozatlan idejű van. Nyílván mindkettőnek meg van az előnye
és a hátránya is. Úgy gondolja, hogy célszerű lenne méltányolni doktor úrnak a kérését, ha ezzel
lehetőséget kap és nyer a pályázaton, azt gondolja, hogy ez mindenkinek csak jó. A másik dolog
pedig, hogy akkor ezzel viszont garantáltan 4 évig itt lesz Egyeken. Ennyiről szól ez a kérelem,
ezt a módosítást kellene jóváhagyni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja Dr. Gaál Gyula Péter kérelmét,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
434/2014. (X.22.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
PEVIA Bt-ét (4026 Debrecen, Pesti u. 59. sz.) képviselő Dr. Gaál Gyula Péterrel a
3. számú háziorvosi praxis feladatainak ellátására megkötött feladatellátási
szerződést az alábbiak szerint módosítja:
„13) Feladatellátási szerződés 2. számú módosítása az aláírás időpontjában lép
érvénybe és 2014. június 1. napjától hatályos a megállapodás. A Feladatellátási
szerződés 2018. december 31.-ig tartó időtartamra szól.”
Határidő: 2018.12.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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A 2014. OKTÓBER 22. NAPJÁN TARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 17:40 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Czinege Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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