EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. NOVEMBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2014. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. november 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi
ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1./ 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
30/2014.(XI.27.) sz. rendelet
2./ 55/2014. (III.13.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
435/2014.(XI.27.) sz. határozat
436/2014.(XI.27.) sz. határozat
3./ Munkahelyteremtő beruházás a Hemotrade Kft. elképzelése alapján
4./ Munkahelyteremtő beruházással kapcsolatosan felmerült igényről döntés (Szóbeli
előterjesztés)
437/2014.(XI.27.) sz. határozattól - 439435/2014.(XI.27.) sz. határozatig
5./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2014. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Murvai Ferencné ügyvezető
440/2014.(XI.27.) sz. határozat
6./ Egyeki Hírmondó felelős szerkesztőjének és kiadójának lemondása
441/2014.(XI.27.) sz. határozat
7./ Polgármesteri jelentés
442/2014.(XI.27.) sz. határozat
8./ Tájékoztató a járóbeteg szakellátás működéséről
Előadó: szakorvosok
443/2014.(XI.27.) sz. határozat
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9./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2014. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
444/2014.(XI.27.) sz. határozat
10./ Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről
445/2014.(XI.27.) sz. határozat
11./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására,
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés időtartamának
meghosszabbítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
446/2014.(XI.27.) sz. határozat
12./ Ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
31/2014.(XI.27.) sz. rendelet
13./ Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
447/2014.(XI.27.) sz. határozat
14./ Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
32/2014.(XI.27.) sz. rendelet
15./ A tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 9/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
33/2014.(XI.27.) sz. rendelet
16./ Rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
34/2014.(XI.27.) sz. rendelet
17./ Polgármester illetménye és költségtérítése csökkentésének kompenzálása (Szóbeli
előterjesztés)
448/2014.(XI.27.) sz. határozat
449/2014.(XI.27.) sz. határozat
18./ Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti Regionálils
Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő
feladatokról
450/2014.(XI.27.) sz. határozattól - 453/2014.(XI.27.) sz. határozatig
19./ Kérdések, interpellációk
20./ Egyebek
1./ Tájékoztatás területi operatív programról
454/2014.(XI.27.) sz. határozat
2./ Tájékoztatás az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos jogszabályváltozásról
455/2014.(XI.27.) sz. határozat
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3./ Döntés a vissza nem térítendő támogatások megelőlegezésére szolgáló hitelek lejárati
idejének módosításáról
456/2014.(XI.27.) sz. határozat
457/2014.(XI.27.) sz. határozat
4./ Előirányzat módosítás
458/2014.(XI.27.) sz. határozat
5./ Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
459/2014.(XI.27.) sz. határozat
6./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetőjének kérelme a könyvtár
nyitvatartási idejének módosítására
460/2014.(XI.27.) sz. határozat
461/2014.(XI.27.) sz. határozat
7./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetőjének kérelme a közalkalmazottak
kötelező továbbképzésének támogatásához
462/2014.(XI.27.) sz. határozat
8./ Morotva-Víz-Energia Kft. szerződésmódosítási kérelme
463/2014.(XI.27.) sz. határozat
464/2014.(XI.27.) sz. határozat
9./ Gyepmesteri telep közbeszerzési eljárása ajánlattételi felhívás jóváhagyása
465/2014.(XI.27.) sz. határozat
466/2014.(XI.27.) sz. határozat
10./ Gyepmesteri telep közbeszerzési eljárásához Bíráló bizottság választása
467/2014.(XI.27.) sz. határozat
11./ Gyepmesteri telep kialakításához vezetékes ivóvízhálózat bővítés tervezésére és
kivitelezésére árajánlat és fedezet biztosítása
468/2014.(XI.27.) sz. határozat
12./ Várossá nyilvánítás pályázati eljáráshoz határozati javaslat elfogadása
469/2014.(XI.27.) sz. határozat
13./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
470/2014.(XI.27.) sz. határozattól - 473/2014.(XI.27.) sz. határozatig
14./ Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
474/2014.(XI.27.) sz. határozat
15./ Kérelem megbízási díj biztosítására vérvételi feladatok ellátásáért
475/2014.(XI.27.) sz. határozat
16./ Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének támogatási kérelme
476/2014.(XI.27.) sz. határozat
17./ Egyeki Népdalkör támogatási kérelme
477/2014.(XI.27.) sz. határozat
18./ Bodnár Károly kérelme önkormányzat tulajdonában lévő csatornapart karbantartására
478/2014.(XI.27.) sz. határozat
19./ Települési adó bevezetéséről szóló rendelet
35/2014.(XI.27.) sz. rendelet
20./ Gyepmesteri telep közbeszerzési eljárásához ajánlattevők kiválasztása
479/2014.(XI.27.) sz. határozattól - 482/2014.(XI.27.) sz. határozat
21./ Javaslat laptop vásárlásra
483/2014.(XI.27.) sz. határozat
22./ Árajánlat a tűzoltóság épület új kazánház és kémény építés engedélyezési terveinek
elkészítésére
484/2014.(XI.27.) sz. határozat
23./ Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásának jóváhagyása
485/2014.(XI.27.) sz. határozat
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24./ 415/2014.(IX.25.) sz. határozat módosítása
486/2014.(XI.27.) sz. határozat
25./ Döntés felhalmozási célú hitel felvételéről
487/2014.(XI.27.) sz. határozat
26./ Előirányzat módosítás a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatosan
488/2014.(XI.27.) sz. határozat
27./ Kárpát-medencei Önkormányzati Szövetség létrehozásához kapcsolódó döntések
489/2014.(XI.27.) sz. határozat
28./ Krízis segélykeret megemelése (Szóbeli előterjesztés)
490/2014.(XI.27.) sz. határozat

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 8 képviselő
jelen van. Hajduné Holló Katalin képviselő késni fog.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Gál-Szalai Erika és Soltész Gábor 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 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1./ Települési adó bevezetéséről szóló rendelet
2./ Gyepmesteri telep közbeszerzési eljárásához ajánlattevők kiválasztása
3./ Javaslat laptop vásárlásra
4./ Árajánlat a tűzoltóság épület új kazánház és kémény építés engedélyezési terveinek
elkészítésére
5./ Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásának jóváhagyása
6./ 415/2014.(IX.25.) sz. határozat módosítása
7./ Döntés felhalmozási célú hitel felvételéről
8./ 55/2014. (III.13.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
9./ Előirányzat módosítás a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatosan
10./ Kárpát-medencei Önkormányzati Szövetség létrehozásához kapcsolódó döntések
11./ Előirányzat módosítás / Krízis segélykeret megemelése 100.000 Ft-tal és a
közmunkaprogram önerejére kellene átcsoportosítani 200.000 Ft-ot.
Javasolja, hogy elsőként tárgyalják:
-

2014. évi költségvetési rendelet módosítását
55/2014.(III.13.) sz. határozat hatályon kívül helyezését
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Javasolja napirendről levenni Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési
koncepcióját, ezt majd a december havi ülésen tárgyalják.
Hajduné Holló Katalin képviselő megérkezett az ülésre.
Jelen van 9 fő képviselő.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja a távolabbról érkezők napirendjét először tárgyalni.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta módosított napirendet.

Napirendek tárgyalása:
1./ 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
2014. évi költségvetési rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását az
alábbiakkal:
Az önkormányzat engedélyezett létszámába az 1 fő asszisztens létszáma helyére 1 fő
alpolgármester létszáma kerüljön betervezésre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottságok javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 30/2014.(XI.27.) sz. rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 22/2014. (VIII.28.) sz. rendeletének
módosításának és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény által biztosított források figyelembe
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vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1. §.

A 22/2014. (VIII.28.) költségvetési rendelet 3.§ - ának helyébe a következő rendelkezés lép:

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése az alábbi:

Költségvetési bevételek összesen:
1 032 522 eFt
Költségvetési kiadások összesen:
1 271 114 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:
238 592 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
- működési célra:
74 078 eFt
- felhalmozási célra:
14 556 eFt
Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Hitelek:
- Felhalmozási célú hitel felvétele:
220 127eFt
- Felhalmozási célú rövid lejáratú hiteltörlesztés:
44 390 eFt
- Felhalmozási célú hosszú lejáratú hiteltörlesztés:
25 779 eFt

2. §
I. Költségvetési bevételek
A költségvetési rendelet 4.§ ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi
forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkciónként a 2/1, 2/2, 2/3.
számú melléklet mutatja. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla
Könyvtár és Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kötelezően
ellátandó feladatonként, illetve önként vállalt feladatonként kormányzati funkció szerinti
bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a számú melléklet mutatja.
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3.§
II. Költségvetési kiadások
A költségvetési rendelet 5.§ -ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt elő
előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat, a
Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház önállóan működő
költségvetési szerv bevételeit kötelezően ellátandó feladatonként, illetve önként vállalt
feladatonként kormányzati funkció szerinti bontásban a 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 3/2, 3/2)a, 3/3,
3/3)a számú melléklet mutatja.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait
a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:








1 002 113 e Ft

Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Finanszírozási kiadások:

444 983 e Ft
71 712 e Ft
154 849 e Ft
133 492 e Ft
95 509 e Ft
101 568 e Ft

( 3 ) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési
szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen:
 Beruházások
 Felújítások
 Egyéb felhalmozási célú kiadások

238 638 e Ft
172 951 e Ft
63 800 e Ft
1 887 e Ft

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként,
felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
mérlegrendszerben a 7. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
(7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat7/84
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felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.
(8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
Létszám
5.§
A költségvetési rendelet 7.§ -ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát, az alábbiak szerint
állapítja meg:
- Polgármester
1 fő
- Polgármesteri Hivatal:
21 fő
- Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház:
5 fő
- Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata:
461 fő
- Tanyagondok:
1 fő
- Mezőőrség:
2 fő
- Háziorvosi asszisztens
1 fő

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő testület a 3.
számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 2/2, 2/2)a, 2/3, 2/3)a, 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 3/2,
3/2)a, 3/3, 3/3)a, 4, 5, 7, 8, 10, számú mellékletei helyére e rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 2/2,
2/2)a, 2/3, 2/3)a,, 2/4., 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 3/2, 3/2)a, 3/3, 3/3)a, 4, 5, 7, 8, 10, számú
mellékletei lépnek.
(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
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2./ 55/2014. (III.13.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az 55/2014. (III.13.) számú határozatát helyezze hatályon kívül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
435/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
55/2014. (III.13.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évi
költségvetési rendelet 14. számú melléklete szerint Egyek Nagyközség Önkormányzat saját
bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
2015. évi saját bevételek előirányzata: 61 372 ezer forint
2016. évi saját bevételek előirányzata: 61 372 ezer forint
2017. évi saját bevételek előirányzata: 61 372 ezer forint
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évre valamint,
az azt követő három évre az alábbiak szerint alakul:
2015. évi fizetési kötelezettség: 10 312 ezer forint
2016. évi fizetési kötelezettség: 9 798 ezer forint
2017. évi fizetési kötelezettség: 9 213 ezer forint
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
436/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2014. évi költségvetési rendelet 14. számú melléklete szerint Egyek
Nagyközség Önkormányzat saját bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
2015. évi saját bevételek előirányzata: 61 372 ezer forint
2016. évi saját bevételek előirányzata: 61 372 ezer forint
2017. évi saját bevételek előirányzata: 61 372 ezer forint
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
a költségvetési évre valamint, az azt követő három évre az alábbiak szerint
alakul:
2015. évi fizetési kötelezettség: 10 312 ezer forint
2016. évi fizetési kötelezettség: 9 798 ezer forint
2017. évi fizetési kötelezettség: 9 213 ezer forint
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

3./ Munkahelyteremtő beruházás a Hemotrade Kft. elképzelése alapján
4./ Munkahelyteremtő beruházással kapcsolatosan felmerült igényről döntés (Szóbeli
előterjesztés)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a Hemotrade Kft. munkatársát Dr. Hámori Gyulát, és Farkas Sándort a Hemotrade
Kft. megbízottját. Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, de a
közvéleményt talán érdekli, hogy miről is van szó. A Hemotrade Kft. tulajdonosa Dr. Fülöp
László kidolgozta a PI technológiát, melynek felhasználásával lehet élelmiszereket előállítani,
ami talán egészségesebb, és gyorsabb, hatékonyabb a termesztése, nagyobb a terméshozama.
Erről Dr. Fülöp László prospektusokat mutatott be és személyesen is tájékoztatást adott. A
Hemotrade Kft. mérlegfő összege 250 millió Ft, a cég tavaly is nyereséges volt 5 millió Ft-tal,
tavalyelőtt 25 millió Ft-tal. Tehát egy nyereséges cégről beszélnek, és az ügyvezető elmondta,
hogy szeretnének a településen beruházni, szeretnének munkahelyeket teremteni. A beruházás
konkrétan nem úgy fog megvalósulni, hogy ők hozzák ide a pénzüket, mert nekik sincsen,
amit ide be tudnának ruházni, hanem a Megyei Önkormányzat, a Magyar Állam és ilyenolyan pályázati rendszeren és egy befektető csoporton keresztül valósítanák meg ezt a
beruházást. Ezt a PI technológiát szabadalom nem védi, szerintük nem érdemes
szabadalmaztatni az eljárást, mert ha mások is hozzáférnének a technológiához, akkor esetleg
azt el is lehetne lopni. A Hemotrade Kft-vel kapcsolatban megfogalmaztak egy
szándéknyilatkozatot, melynek lényege, hogy ezt a PI technológiát az önkormányzat szeretné
támogatni, és a Hemotrade Kft. kérésének eleget téve azt is támogatják, hogy Farkas Sándor
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legyen a kapcsolattartó a Hemotrade Kft. és az önkormányzat között. Ezt egy
szándéknyilatkozatban meg is fogalmazták.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén erről egy döntést is
hoztak. Kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság álláspontjának
ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi nyilatkozatot:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy támogatja Dr.
Fülöp László, a Hemotrade Kft. ügyvezető igazgatójának szándékát, miszerint Egyek
közigazgatási területén létrejöjjön egy BCS PI zöldség feldolgozó és termeltető üzem és egy
BCS PI takarmány termeltető és feldolgozó üzem.
Támogatjuk, hogy Dr. Fülöp László elképzelése szerint Hajdú-Bihar Megye 600 mFt-al, a
Magyar Állam 1.500 mFt-al és a Dr. Fülöp László által szervezett pénzügyi befektető 1.400
mFt-al támogassa a beruházás megvalósulását.
Az önkormányzat vállalja, hogy 12 ha földterületet apportál a közösen létrehozandó üzemet
működtető gazdasági társaságba a két fél között létrejövő szerződés alapján.
A Képviselő-testület jelen helyzetben felhatalmazza a Polgármestert, hogy megbízza Farkas
Sándort kapcsolattartónak. Feladata a Hemotrade Kft. által előterjesztett projekt
megvalósulásának elősegítése. Megbízási díja 0 Ft. Sikeres projekt megvalósulása esetén
célprémium illeti meg, melynek összege további egyeztetéseket igényel. A megbízás
időtartama: 2014. november 27-től 2015. december 31-ig szól.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egy 3,5 milliárdos beruházásról van szó, ami munkahelyeket hozna létre, az előzetes
becslések szerint szó volt 600 fő és 800 fő foglalkoztatásáról. A település életében ez
mindenképpen nagy előre lépés lenne. Ez egy projektötlet szintjén van, akkor lesznek
lényeges lépéssel előrébb, ha konkrét tervek, szerződések alapján elindulhat ez az egész
beruházás. Meg sem tudja becsülni, de csak a tervek elkészítése több 10 millió Ft-ba fog
kerülni. Bíznak benne, hogy talán 1 év múlva arról beszélnek, hogy most már biztosan meg
fog valósulni.
Dr. Hámori Gyula:
Dr. Fülöp László magyar ember, úgy gondolta, hogy Magyarország előre menetele a
mezőgazdaság fejlődésével lesz reális. Ezt a technológiát, amelyik biotechnológia és egyedüli
olyan vonatkozásban, hogy nem csökkenti, hanem fokozza a hozamokat, ezt szeretné
elterjeszteni. Dr. Fülöp László úgy látja, hogy ez lesz a kulcs a zárba, ami az előrelépésüket
segíti. Megköszöni Egyek Nagyközség Önkormányzatának pozitív hozzáállást. Úgy gondolja,
hogy ha ez a beruházás elindul és megvalósul, akkor ennek még szerteágazó hatásai lesznek,
hiszen ez a technológia az állattenyésztésben is használható.
Farkas Sándor:
Azon kívül, hogy 800 fő dolgozik az üzemekben, ez a közvetlenül vonzása még legalább
1200 fő, ami az üzemnek az ellátásából keletkezik. Az előterjesztésből hiányzik egy rész,
amit Dr. Fülöp Lászlóval megbeszéltek és elfogadhatónak gondolják a továbblépéshez. Az
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pedig az, hogy a november 27-i ülésen, a kapcsolattartó személyében megválasztásra kerül,
azzal a kitétellel, hogy amint a beruházás megvalósításáról papírokat prezentálja Dr. Fülöp
László, akkor ez a megbízatás, alpolgármesterré változik. A viták azon mentek, hogy Dr.
Fülöp László november 27-el akarta, hogy az alpolgármesterséget megszavazza a Képviselőtestület. A feszültség elkerülése végett hozták ezt a kompromisszumos megállapodást, hogy
most 27-el kapcsolattartó legyen, ha utána a Képviselő-testület meg van róla győződve, hogy
tényleg egy olyan beruházás, ami megvalósulhat, akkor lép érvénybe az alpolgármesteri.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Ha körbe néznek, akkor látják a munkahelyek és foglalkoztatottak számát, bizony egy üde folt
lenne, ha Egyeken megvalósulna ez a beruházás. 50 km-es körzetben nincs
zöldségtermesztés, csak monokultúrában termelt növényeket termesztenek. 600 fő
foglalkoztatásához több ezer hektár zöldségtermesztés szükséges. Honnan tudják beszerezni
ezt a hatalmas mennyiséget, akár gyümölcsöt, akár zöldséget? Kitétel van, ami megcsapta a
fülét, hogy bioterméket kívánnak kibocsátani. Egy bio területté történő átállás kb. 3-4 évbe
telik, ő maga is csinálta annak idején.
Utolsó bekezdést ismerteti a kimenő nyilatkozatból. A Hemotrade Kft. valamit meg akar
határozni az önkormányzat felé, mert ebből a szövegezésből az derül ki?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a bekezdés, amire utalt, már nincs a nyilatkozatban, kivették belőle. Amit Hajduné Holló
Katalin képviselő felolvasott az szerepel benne, ezt cserélték ki arra, hogy kapcsolattartónak
választják meg Farkas Sándor urat és a jövő év során, ha megfogható fázisba kerül és számon
kérhető lesz a projekt, akkor változik át alpolgármesteri státusszá. Ez volt a gondolata a
Pénzügyi Bizottságnak.
A Hemotrade Kft. elmondása szerint 9 ezer hektár terület kell egy ilyen üzem
működtetéséhez. Biztos, úgy van, ahogy Murvai Ferenc bizottsági tag elmondta, hogy nem
fognak itt 9 ezer hektáron zöldséget és gyümölcsöt termeszteni, de feltételezi, hogy nem csak
Egyekben, hanem Egyek 40-50 km-es vonzáskörzetében gondolkodnak.
Farkas Sándor:
Jelen pillanatban is, Szlovákiában 30 ezer hektáron működik a PI technológia. 8 hónap alatt
felépül, onnantól számítva, ha minden papír rendben van, akkor 2016-ban ez már termel. A
térségben nem gondolja, hogy majdnem 1 millió hektárból nem tudnának 9 ezer hektárt
bevonni. Már most van egy 2000 hektár körüli visszajelzés, ami azt jelenti, hogy együtt
akarnak működni, a PI technológiát akarják alkalmazni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Farkas Sándort kérdezi, hogy amit elmondott, hogy ha menetközben megfoghatóvá válik a
projekt, majd akkor a megbízást átváltsák alpolgármesteri státusszá. Erről kéri, hogy most
szavazzanak?
Farkas Sándor:
Igen. Ez a feltétele Dr. Fülöp Lászlónak. Dr. Fülöp László ragaszkodott hozzá, hogy
november 27-én alpolgármesterré válasszák meg őt, de a viták elkerülése végett, köztes
rugalmas megoldásként 27-ével kapcsolattartó lesz, de azzal a kitétellel, hogy amennyiben a
Képviselő-testület meggyőződött róla és a szükséges dokumentumok be vannak nyújtva
tervezési szinten, kizárólagosan lehet mondani, hogy megvalósul, akkor legyen
alpolgármester. A határidő az, amikor ez rendelkezésre áll.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás javasolja, hogy 3 lépésben szavazzanak a napirendi
pontról.
A nyilatkozat első 3 bekezdése, utána a nyilatkozat 4. új bekezdése és harmadik szavazásként
pedig erről, amit Farkas Sándor elmondott, hogy abban a pillanatban, amikor a projekt
számon kérhetővé, megfoghatóvá válik, konkrét tervek vannak a kezükben, akkor Farkas
Sándor megbízását átváltják alpolgármesteri megbízássá.
Kéri, hogy aki a nyilatkozat első három bekezdésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
437/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy
támogatja Dr. Fülöp László, a Hemotrade Kft. ügyvezető igazgatójának
szándékát, miszerint Egyek közigazgatási területén létrejöjjön egy BCS PI
zöldség feldolgozó és termeltető üzem és egy BCS PI takarmány termeltető és
feldolgozó üzem.
Támogatjuk, hogy Dr. Fülöp László elképzelése szerint Hajdú-Bihar Megye
600 mFt-al, a Magyar Állam 1.500 mFt-al és a Dr. Fülöp László által
szervezett pénzügyi befektető 1.400 mFt-al támogassa a beruházás
megvalósulását.
Az önkormányzat vállalja, hogy 12 ha földterületet apportál a közösen
létrehozandó üzemet működtető gazdasági társaságba a két fél között létrejövő
szerződés alapján.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Felolvassa a nyilatkozat 4. bekezdését. Kéri, hogy aki a nyilatkozat 4. bekezdését elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
438/2014. (XI.27.) számú határozata:
A Képviselő-testület jelen helyzetben felhatalmazza a Polgármestert, hogy
megbízza Farkas Sándort kapcsolattartónak. Feladata a Hemotrade Kft. által
előterjesztett projekt megvalósulásának elősegítése. Megbízási díja 0 Ft.
Sikeres projekt megvalósulása esetén célprémium illeti meg, melynek összege
további egyeztetéseket igényel. A megbízás időtartama: 2014. november 27-től
2015. december 31-ig szól.
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Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A következő pont, hogy a Képviselő-testület vállalja, hogy ha ez a 3,5 milliárd Ft-os
munkahelyteremtő beruházás konkréttá válik, tervek állnak rendelkezésre, akkor a
kapcsolattartói megbízást, külsős alpolgármesteri megbízássá váltják át. Kéri, hogy aki ezzel
a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
439/2014. (XI.27.) számú határozata:
A Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a 3,5 milliárd forintos
munkahelyteremtő beruházás konkréttá válik, tervek állnak rendelkezésre,
akkor Farkas Sándor kapcsolattartói megbízását külsős alpolgármesteri
megbízássá váltja át.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy az utolsó részt is megszavazta a Képviselő-testület. Hangsúlyozza, hogy
arról döntöttek, hogy ha a konkrét tervek itt vannak előttük, és látják, hogy konkrétan mi az
elképzelés, akkor tudják ezt átváltani. A falu érdekében kívánja, hogy ez az elképzelés
megvalósuljon és ne csak ez, hanem ettől sokkal több.
5./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2014. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Murvai Ferencné ügyvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek, az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2014. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A mérleg abszolút pozitív képet mutat a Szöghatár Kft. gazdálkodásában. Tájékoztatásul
elmondja, hogy a Szöghatár Kft. a betonelemgyártó üzemcsarnokot megvalósította, a
használatbavételi engedélyét megkapták és már meg is kezdték az átköltözést a hivatal
udvaráról a másik üzemcsarnokba. Azt gondolja, hogy ez egy szép közös siker, Ügyvezető
Asszonnyal.
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Azt is nagyon pozitívnak tartja, hogy a vásárolt kazánokat sikerült beüzemelni. A tűzoltóság
és a Szöghatár Kft iroda épületének a fűtésére egy közös projekt keretében installáltak egy
kazánt, ami már napok óta próbaüzemben működik és hála a közmunkaprogramnak, innentől
kezdve, annak az épületszárnynak is ingyenessé válik a fűtése. Az új üzemcsarnok fűtése
szintén bálás kazánnal valósul meg.
Megköszöni Murvai Ferencné ügyvezetőnek, hogy ilyen nyugalom van a Szöghatár Kft.
körül. Az elmúlt 4 évben nem nagyon tapasztalt ennyi nyugalmat. Megköszöni Murvai
Ferencné ügyvezető munkáját.
Soltész Gábor képviselő:
Az elmúlt évben a Kft-nek mérleg szerint volt 9 millió Ft fölötti negatívuma, most ez 10,5
millió Ft eredményt mutat. Tehát ha ezt nézik, akkor a Kft. 1 év alatt 20 millió Ft eredményt
produkált. A Kft-nek jelenleg van kb. 16 millió Ft követelése van, és mindemellett van rövid
lejáratú kötelezettsége 59 millió Ft. Biztos, hogy ilyen szép ez a mérleg? Miből tevődik össze
ez az 59 millió Ft kintlévőség?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A mai napon, ha egy aktuális mérleget néznének meg, akkor egy teljesen más képet mutatna.
Ebben az 59 millió Ft-ban benne van a Fő tér beruházás miatt fizetendő 43 millió Ft. A Fő tér
beruházás miatt az önkormányzat, illetve a Szöghatár Kft. 43 millió Ft hitelt kapott a Magyar
Katolikus Egyháztól, a Debreceni- Nyíregyházi Egyházmegyétől. Ezt a 43 millió Ft-ot most
kapták meg az MVH-tól és vissza is utalták az Egyház számára. Ők a kölcsönt
kamatmentesen bocsátották a Szöghatár Kft. rendelkezésére. Most az 59 millió Ft rövid
lejáratú kötelezettség 43 millió Ft-tal kevesebb kell, hogy legyen. Így már azt mondja, hogy
abszolút barátságos a mérleg.
Murvai Ferencné ügyvezető:
A mérlegről a könyvelő tudna bővebbet mondani. Annyit tud, hogy ez a mérleg egy kicsit
torz, mert benne volt, amit Polgármester úr elmondott a Fő tér pályázati pénz, illetve amit az
önkormányzattól kölcsönt kaptak 4.880.000 Ft, ami szintén a Fő tér pályázathoz kellett. Így,
ahogy letisztázódnak a dolgok, összességében 3-4 millió Ft-os nyereség van a Kft-nél.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Megköszöni a jelenlegi ügyvezető munkáját. Ugyanis ő azt érzi, hogy eddig állandó
feszültség volt észlelhető a Kft. és a hivatal között, így azonban, hogy Polgármester úr ilyen
jól szót ért a jelenlegi vezetővel, saját magán is érzi, hogy mennyivel egyszerűbb és könnyebb
bármit is elintézni. Személyesen is megköszönni, hogy eddig bármilyen kéréssel is ment,
azonnal mindenben segítettek és soha nem kapott nemleges választ. Szeretné, ha ez így
menne tovább. Sokkal könnyebb így együtt dolgozni és sokkal zökkenő mentesebb minden.
További jó munkát kíván.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Tudja, hogy nagyon sokan ellenezték, hogy őt bízták meg. Annyit szeretne elmondani, hogy
július 11.-e óta, amióta meg van bízva, a Kft-nek minden számlája időben ki van fizetve,
késedelmi kamatokat 2015-ben biztos, hogy nem fognak fizetni, nem fognak ezért felszólító
leveleket kapni. Bárki hozzáment a műszaki csoporttól, hogy valamit vásárolni szeretett
volna, mindig volt pénz, mindig megoldották. Nem gondolja, hogy a Kft-nél nagyobb gond
lenne, vagy olyan dolgok lennének, ami jellemző volt az előző években, hogy
fizetésképtelenek, nem tudnak fizetni.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Lehet, hogy valaki nem tudja, hogy Murvai Ferencné ügyvezető miért mondja ezt. Az előző
Képviselő-testületnek tavasszal a költségvetés elfogadásakor bizonygatta, hogy legyenek
nyugodtak, mert a Kft-nek olyan a költségvetése, hogy 5 millió Ft-tal kedvezőbb a helyzet,
mint a tavalyi helyzet és már tavaly is tudták pozitív eredménnyel zárni az évet. Az akkori
ügyvezető bizonygatta, hogy fizetésképtelenné, működésképtelenné válik a Kft. A Képviselőtestület elfogadta a helyzetet, meg is szavaztak mindent, ami a település, az önkormányzat és
a Szöghatár Kft. javát szolgálja. Azt gondolja, hogy ezek a számok teljesen igazolják, hogy
amit év elején láttak vissza köszön a mérlegben is. Az igazán pozitív eredmény az, hogy
sikerült a Fő tér beruházást lezárni. Ebben azért nagy érdemei vannak az előző
ügyvezetőknek, Magyar Évának és Széles Szilviának. Szép dolog, hogy az üzemcsarnokot is
meg tudta a Kft. valósítani. Azt gondolja, hogy az önkormányzatnak egy olyan telephelye
lesz, ahová tudják tenni az ömlesztett árut, mint a zúzott kő, sódert, földet. Ezzel az új
telephellyel egy rendezetlen területből egy rendezett területet alakítottak ki. Szeretné, ha azon
a területen még további ilyen lépések valósulnának meg. Még egyszer pozitívan emeli ki,
hogy önerőből tettek egy lépést előre és modernizálták a fűtésrendszerüket és ebből a
Szöghatár Kft-nek és a tűzoltóságnak is több 100 ezer Ft megtakarítása kell, hogy legyen.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatát és elfogadja a Szöghatár Kft. 2014.
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
440/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy elfogadja az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2014. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6./ Egyeki Hírmondó felelős szerkesztőjének és kiadójának lemondása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának
ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek
az Egyeki Hírmondó felelős szerkesztőjének és kiadójának lemondását.
Javasolja a bizottság, hogy az Egyeki Hírmondó felelős szerkesztője és kiadója az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetője, jelenleg Murvai Ferencné legyen.
Egyébként sajnálattal vették a lemondást, mert jó külcsíne lett az újságnak. Tartalmával is
egyetértett, bár voltak kifogások egyesek részéről, de szerinte ez szépen tudott volna tovább
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menni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Murvai Ferencné ügyvezetőt, hogy nyilatkozzon, vállalja-e ezt a megbízást.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Ideiglenesen vállalja a megbízást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Fel szeretné hívni a Képviselő-testület tagjainak a figyelmét, különösen Soltész Gábor
képviselő figyelmét, hogy nem csak szerkesztőként, hanem képviselőként joguk van az
újságba cikkeket írni, ennek a tartalmát gazdagítani és olyan építő jellegű
megfogalmazásokkal a közvéleményt formálni, ami egy kicsit a jövőbe mutató és a település
érdekét szolgálja.
Kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
441/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
tudomásul veszi az Egyeki Hírmondó felelős szerkesztőjének és kiadójának
lemondását.
Az Egyeki Hírmondó felelős szerkesztője és kiadója az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetője, jelenleg Murvai Ferencné legyen.
Határidő: 2014. december 1. és folyamatos
Felelős: Murvai Ferencné ügyvezető
7./ Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzat szervere tönkrement kb. 2 hete nem tudnak e-maileket fogadni. Ez egy
nagy baj, és a jövőben szeretné, ha egy olyan rendszert tudnának felállítani, ami az ilyen
zavarokat teljesen kizárja a működéséből.
Tudják, hogy az idősek bentlakásos otthonát a Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató
Központ keretein belül működik. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Balmazújvárosi Kistérség
Humánszolgáltató Központjától Balmazújváros Önkormányzata a bentlakásos Idősek
Otthonát visszavette működtetésre. Ez biztos, hogy a Balmazújvárosi Önkormányzatnak plusz
költséget fog okozni, mert a normatívája csökkent, de ők azzal indokolják a döntést, hogy
állítólag így majd Tiba országgyűlési képviselő úr több pályázati pénzt tud odavinni az idősek
otthonához. Holnap lesz társulási ülés, és ott fognak erről beszélni.
Újszentmargita polgármesterével ma délelőtt egyeztettek a tűzoltósággal kapcsolatban. A
bírósági eljárás előtt próbált vele egyeztetni. Újszentmargita polgármestere is elmondta az
érveit, hogy nekik erre egyszerűen nincsen pénzük, és ők annak idején szívességként jöttek az
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Egyeki Tűzoltóság működési területéhez, hogy meg legyen a szükséges működési területe.
Évente adtak 300.000 Ft-ot, most elmondta, hogy akár 500.000 Ft-ot is meg tudnának fizetni,
de az elmúlt időszakban rájuk eső 2 millió Ft-ot nem tudják megfizetni. Kérni fogják, hogy a
működési területből őket vonják ki, mert nem akarnak Egyekhez tartozni, át akarnak menni
egy állami tűzoltósághoz, mert ott nem kell fizetniük. Próbált Újszentmargita
polgármesterével egy olyan egyezséget kötni, hogy csak azt vállalja be, hogy a működéshez
szükséges költségeket minden évben beépíti az ÖNHIKI igényeibe, és ha megkapja az
ÖNHIKI-t, akkor ezt elsőként teljes összegben kifizeti. Még gondolkodási időt kért. Azt
gondolja, hogy Egyeknek már ez is nagy előrelépés lenne, mert akkor már biztosítva látná,
hogy Újszentmargita is megfizeti a rájuk eső részt. Egyébként talán nem is bennük van a hiba,
hanem az egész rendszerben van a hiba, mert nem tudja, hogy miért állítják szembe az
önkormányzatokat. Tiszafüreden senkinek nem kell fizetni semmit, mert a hivatásos
tűzoltóság költségét az állam teljes mértékben lefedezi. Egyeknek, mivel nem hivatásos a
tűzoltóság, hanem önkormányzati tűzoltóság van, hozzá kell járulni, de nem elég, hogy
Egyeknek, még Tiszacsegének és Újszentmargitának is. Ez konfliktusokat okoz az
önkormányzatok között, mert nem mindenkinek olyan fontos az, hogy Egyeken tűzoltóság
legyen. Könnyen mondják, hogy valamelyik közeli hivatásos tűzoltóság is megfelelne az
ottani feladatok ellátására. Egyeknek viszont fontos, hogy itt legyen a tűzoltóság. Egyébként
Újszentmargita polgármestere korrekt módon felajánlotta, hogy az utcabútorok elkészítésében
segítséget fognak nyújtani. 12 m3 fűrészelt fát fognak vásárolni, és kéri, hogy
csoportosítsanak át a közmunkaprogram önerejére kb. 700.000 Ft-ot, ami a gyalulási
költségekhez kell. Ebből a 12 m3 fából tudnak utcabútorokat készíteni, virágos ládákat,
asztalokat, padokat, úgy ahogy azt Újszentmargitán csinálják. A festékre a költség szintén
rendelkezésre áll, a közmunkaprogramon belül ezt be tudták tervezni.
Időközben a védőnői szolgálat épületének ünnepélyes átadása megtörtént. Azt gondolja, hogy
egy szép siker az önkormányzat életében. A visszajelzések mind abszolút pozitívak voltak.
Az önkormányzat törekszik arra, hogy vegyék vissza a földeket a bérlőktől. A bérlő
szerződése október 1-én járt le. Az önkormányzatnak, ahhoz, hogy megkapják a földalapú
támogatást, szeptember 1-ig kell jelezni az MVH felé. Mivel van egy átfedés a bérleti
szerződésben, elképzelhető, hogy egy évre nem kapják meg, a kb. 30 hektár utána a földalapú
támogatást. Legközelebb nagyon meg kell gondolni, hogy mikor, milyen határidőkkel és
milyen feltételekkel adják oda bárkinek is bérbe az önkormányzat földjeit, mert a visszavétel
is nagyon döcögősen megy.
Az önkormányzat szennyvizes projektjével kapcsolatban elmondja, hogy a gerinchálózatot
100%-osan szeretnék a településen lefedni és szeretnének egy új szennyvíztisztító telephelyet
kialakítani, a Kétöklű sarkában, a Szöghatári kanyar után. A kampányban büszkén elmondta
és őszintén örült neki, hogy a Magyar közlönyben megjelent, hogy nyert a projekt, majd jött
egy levél az önkormányzathoz, hogy jó a pályázat, de újra kell pályázni, mert nincs rá pénz.
Pontosan nem emlékszik mire hivatkoztak. Kedden délelőtt volt egy tájékoztatás Budapesten,
amin Bóta Barbara aljegyző vett részt. Megkéri Bóta Barbara aljegyzőt, hogy egy rövid
tájékoztatást adjon.
Bóta Barbara aljegyző:
Körülbelül 3 éve kezdték el ezt a projektet, akkor még az előkészítés szakaszát valósították
meg, ami rendben le is zárult az idei évben. Viszont tavaly a megvalósításra már beadták a
pályázatot, tehát több mint egy éve várnak a szennyvizes projekt ügyében döntésre.
Szeptemberben megörültek, hogy szerepeltek abban a bizonyos miniszteri rendeletben, a
kedvezményezettek között. Ezután nem sokkal kaptak egy levelet. Szó szerint az szerepelt
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benne, hogy jó volt a pályázatuk, de a források kimerülése miatt nem tudnak már támogatást
adni a KEOP-os projektből. Levelet kaptak a múlt héten, hogy egy tájékoztatót fognak ezzel
kapcsolatban tartani. Ezen a tájékoztatón örömmel elmondták azt, hogy igaz, hogy a KEOP
projekt kimerült, de az új költségvetési ciklus megkezdődött 2014-ben és 2020-ig tart és
ebben kidolgozták a támogatások feltételeit és az ún. KEHOP projekt keretében fognak
támogatásban részesülni, annak is a 2-es prioritásai között szerepelnek, és mint olyan
önkormányzat, akire nézve már miniszteri döntés is van, az elsők között fognak támogatásban
részesülni. Olyan pályázatot kell benyújtani, ami megfelel a pályázati kiírásnak és más
önkormányzatokkal, más pályázókkal már nem is kell versenyezniük. Tehát amennyiben a
pályázatuk a KEHOP-os kiírásnak megfelel, akkor támogatásban fognak részesülni. Annak
érdekében, hogy a pályázat megfeleljen ennek a kiírásnak egy személyes egyeztetést
javasoltak. Ezzel kapcsolatban ő már felvette velük a kapcsolatot és december hónapban
várhatóan megtörténik ez a személyes egyeztetés és a tájékoztatásuk szerint valamikor még az
év elején, az év első hónapjaiban már támogatási szerződést is tudnak kötni. Bíznak benne,
hogy ez a terveknek megfelelően fog alakulni.
Tardi Kálmán képviselő:
Amikor képviselő és alpolgármester volt a kistérség működésében észlelhető volt valamilyen
formában, hogy Balmazújváros dominált folyamatosan és talán a beruházások és a kistérség
munkákból lényegesen több előnyt tudott kamatoztatni, mint a kistérségben szereplő többi
település. Véleménye szerint szerencsésebb volna, ha a kistérség vezetése rotációban körbe
menne a választási ciklusban, hogy ne mindig Balmazújvárosi legyen a kistérség elnöke,
hanem legyen Egyek, Tiszacsege és Újszentmargita is. Úgy ítéli meg, hogy akkor ez az
egyoldalúság javulhatna, minden település előnyökkel élvezhetné a kistérségi működést. Kéri,
hogy ebben gondolkozzon el Polgármester úr és beszéljen a polgármesterekkel, szerinte jobb
pozícióba kerülhetne minden település.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a gondolat már benne is megfogalmazódott 4 évvel ezelőtt is. Folyamatosan mérlegelte, de
ennek a kistérségi feladatok szervezése, irányítása ott van Balmazújvároson, és a kistérség
működtetéséhez nincsen külön apparátus, ezt az önkormányzati apparátusnak kell elvégeznie.
Nekik van a legtöbb köztisztviselőjük, a legtöbb kapacitásuk, a legnagyobb energiájuk.
Egyek, Tiszacsege és Hortobágy település együtt véve is kevesebb, mint Balmazújváros.
Éppen ezért ha szeretnének irányítani és dominálni nem megy, de Balmazújváros javára
legyen mondva, hogy a kistérségi üléseken soha nem hátráltattak semmit, soha nem
akadályoztak meg semmit. Oda-vissza egymást segítve, támogatva, mindig megszavaztak
egymásnak mindent.
Ott van a probléma, hogy az nem mindegy, ki ül a parlamentben. Ha a Balmazújvárosi
polgármester ott ül a parlamentben, akkor mindent oda visz Balmazújvárosra. Az lenne a jó,
ha gondolna Egyekre, Tiszacsegére és Újszentmargitára is. Ez sajnos nem így van. Nem ott
dőlnek el a kérdések, hogy a kistérséget ki irányítja, hanem ott dőlnek el, hogy a
parlamentben ki ül, és ki van benne a legbelső körben. Nekik az lenne az érdekük, ha
Egyekről tudnának egy országgyűlési képviselőt delegálni, de sokkal nehezebb bejutni egy
Egyekinek a Parlamentbe, mint egy Hajdúszoboszlóinak, egy Püspökladányinak, vagy egy
nagyobb településről. Ha még be is jutnának a Balmazújvárosi Kistérség, egy másik választó
kerület. Ennek, amit Tardi Kálmán képviselő elmondott, lehet így lenne jó, mint ahogy az
Európai Unióban is rotálnak, de ott rotál vele együtt az apparátus, viszont itt nincsen
apparátus.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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Igaz, hogy korábban már jelezte és választ is kapott rá, mert Polgármester úr felvette a
kapcsolatot az E.ON-nal, az ügyben, hogy a pillanatnyi áramszünetnek mi az oka. Erre kaptak
egy olyan választ, hogy a szárnyukat bontogató kis gólyák okozzák a problémát. Azóta is
előfordul, nyílván kevésbé gyakori ez a probléma, de az elektromos készülékekre komoly
veszélyt jelent. Ezt a problémát nem kellene annyiban hagyni, mert valószínű, hogy az is
közrejátszott, de nem ez az egyedüli ok. Jön a tél, amikor a hóra, meg a jégre lehet fogni a
dolgot. Minden évszaknak megvan az a sajátossága, amivel el lehet ütni ezt a problémát, de a
lakkosságot ez rendkívül bosszantja és érinti, mert az elektromos készülékeket a biztosító
nem minden esetben téríti meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt úgy tudnák megfogni, ha feljegyeznék a napot és az időpontot, amikor vannak ezek a
pillanatnyi áramszünetek. Amikor szóvá teszi, rögtön azt kérdezik, hogy mikor volt.
Mindannyian jegyezzék fel, gyűjtsék az információt. Vállalja, hogy ezeket az információkat
gyűjti és jelzi az E.ON felé.
Bódi István képviselő:
Az iskolában 11 db multimédiás tábla működik 11 db projektorral, ami rögzíti azt, hogy ha a
projektor nem az előírásoknak megfelelően van leállítva. Viszont azt meg kell nézniük, hogy
az időpontot is rögzíti vagy csak a hibaüzenetet, hogy nem szabályosan lett leállítva. Az
iskolában ez eddig közel 120.000 Ft-ba került. Naponta 2-3 áramszünettel nem tudnak mit
csinálni, az oktatásnak folynia kell, mivel ezek pályázati eszközök a százalékot teljesíteni kell
az órákon az eszközök használatával. Ez óriási pénzekbe kerül, mert az izzók visszahűtése
miatt az élettartama csökken. Meg fogja nézni, hogy a projektor az időt is rögzíti-e az
áramszünet idején.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
442/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8./ Tájékoztató a járóbeteg szakellátás működéséről
Előadó: szakorvosok
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
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szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a járóbeteg szakellátás
működéséről szóló tájékoztatókat.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az Egészségház átadása kapcsán, illetve az azt támogató pályázatnál vállalta az
önkormányzat a fül-orr-gége szakrendelés bevezetését. Ez azonban több ok miatt nem
valósult meg. Az előző Képviselő-testület hozott egy olyan döntést, hogy a fül-orr-gége
szakrendelést váltsák ki pszichiátria szakrendelésre. Ennek az előkészítése folyamatban van,
az Országos Tiszti Főorvosi Hivatallal, az OEP-pel szükséges egyeztetni és itt szükség van
ún. kapacitás átcsoportosításra. Amit a fül-orr-gége szakrendelésre kaptak 3 órát, ezt kell
kérelmezni a pszichiátria szakrendelésre, átcsoportosítani. Tulajdonképpen idáig úgy néz ki
minden irat rendelkezésre áll, egy megállapodás idáig az akadálya, még pedig az, hogy
keresni kell egy olyan egészségügyi szolgáltatót, aki vállalja, hogy az egyeki betegeket fülorr-gége szakrendelés szempontjából ellátja. Tulajdonképpen ez meg is valósul, hiszen ez
Balmazújvároson történik meg, de még is szükséges ezt írásos formában rögzíteni. Egyelőre
telefonos és e-mailes kapcsolattartással ez ügyben nem jutottak előre. Abban maradtak
Polgármester úrral, hogy egy személyes találkozót fognak kezdeményezni. Bízik benne, hogy
ez az egy megállapodás nem fogja gátját vetni annak, hogy ez a pszichiátria szakrendelés
elkezdődjön. Illetve a kardiológiai szakrendelésnél született egy olyan döntés, hogy a heti 4
órás magánrendelésből, 2 óra OEP finanszírozottá váljon, ehhez minden dokumentumot az
illetékes szervhez elküldtek, egyelőre várják onnan is a döntést.
Tardi Kálmán képviselő:
Az anyagokat olvasva a járóbeteg szakrendeléseknél azt tapasztalta, hogy két szakrendelésnél
is leírták, hogy a számítógépes rendszerrel problémák vannak. Kinek a feladata volna, hogy
jól működő programjuk legyen? Az önkormányzatnak kellene ebben segíteni, hogy
vásárolnak egy programot vagy az üzemeltető orvosnak?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem látja az önkormányzat szerepet. Mindig a felhasználó tudja eldönteni, melyik számára a
jó program. El tudja képzelni, hogy amikor volt az Egészségház beruházás és építettek be
programot, azt ingyen rendelkezésükre bocsátotta az önkormányzat, de ha az nekik nem jó,
akkor arról nekik kell gondoskodni.
Vitéz Zsolt képviselő:
Tavaly Juhász doktornak volt egy pályázata az önkormányzat felé és pont arról szólt a dolog,
hogy informatikai fejlesztést próbál ebből megvalósítani. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági
irodavezető tud ebben segíteni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Munkahelyteremtő támogatásra gondol Vitéz Zsolt képviselő. Ez úgy történt, hogy az Egyek
Fejlesztéséért Alapítványnak adta át az önkormányzat. Tehát a támogatottnak az alapítvány
felé kell elszámolnia, és majd az alapítványnak kell a Képviselő-testület felé kell
beszámolnia, hogyan lett ez a pénz oda adva a támogatottaknak. Feltételezi, hogy Juhász
doktor úr felhasználta, arra, amire kérte, ő majd beszámol az alapítványnak a támogatás
felhasználásáról és az alapítványnak tudják majd ezt a kérdést feltenni. Nekik innen nincs
rálátásuk, hogy mire használta fel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Négyen pályáztak és ebből hárman meg is kapták a kért összeget. A Vízmű Zrt. nem kapta
meg, mert az volt a feltétel, hogy az önkormányzat felé ne legyen fennálló tartozása. Ha
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rendezte volna a tartozását feléjük, akkor ő is jogosult lett volna a támogatás odaítélésére.
Bódi István képviselő:
Bátorítja az orvosokat, hogy a szoftverhibát jelezzék a fejlesztőknek, akik ezt szívesen veszik
és javítják a hibát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a járóbeteg szakellátás működéséről szóló tájékoztatót elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
443/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a járóbeteg szakellátás működéséről szóló tájékoztatókat tudomásul
veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2014. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek
2014. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testületének
444/2014. (XI .27.) számú határozata
Az Önkormányzat 2014. évi harmadik negyedéves gazdálkodás helyzetéről
szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról
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Egyek Nagyközség Önkormányzata a 2014. évi harmadik negyedéves gazdálkodás
helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési
előirányzatainak harmadik negyedéves alakulása
1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak harmadik
negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése
Bevételek
Finanszírozási bevételek / intézményi
finansz.nélkül/
Központi, irányítószervi támogatás
Bevételek főösszege:
Kiadások
Finanszírozási és pénzforgalom nélküli
kiadások/ intézményi finansz.nélkül/
Központi irányítószervi támogatás folyósítása
Kiadások főösszege:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2014.
harmadik
negyedéves
teljesítés
780 919

Teljesítés
alakulása
(%)

504 840

1 032 522

76

297 483

308 761

12 636

4

95 938
898 261
635 342

101 568
1 442 851
1 139 384

65 062
858 617
641 680

64
60
56

165 981

201 899

50 791

25

95 938
898 261

101 568
1 442 851

65 062
757 533

64
53

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a harmadik negyedéves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a harmadik negyedéves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

4. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2014. harmadik
negyedéves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
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Előirányzat megnevezése
Összesen:
Ebből:
személyi jellegű kiadások
munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
- központi irányítószervi támogatás

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

592 781

1 002 314

2014.
harmadik
negyedéves
teljesítés
700 408

Teljesítés
alakulása
(%)
70

146 370

444 983

340 626

77

28 467

71 712

52 791

74

102 955
127 964
91 087
95 938

154 849
133 492
95 710
101 568

104 004
83 887
54 038
65 062

67
63
56
64

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2014. harmadik negyedéves
teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Összesen:
Ebből:
- beruházások
- felújítások
- egyéb felhalmozási célú kiadások
- hitelek kölcsönök
- felhalmozási célú tartalék

Eredeti
előirányzat
305 480
75 008
62 604
1 887
14 405
151 576

Módosított
előirányzat
440 537
172 951
63 800
1 887
70 169
131 730

2014.
harmadik
negyedéves
teljesítés
57 125
53 831
3 194
100
50 791

Teljesítés
alakulása
(%)
13
31
5
5
72

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését
kiemelt előirányzatonként a 2. számú mellékletek szerint fogadja el.

5. Az önkormányzat működési bevétel előirányzatainak 2014. harmadik negyedéves
teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Összesen:
Ebből:
működési célú támogatások á.h.-on
belülről
- közhatalmi bevételek
működési bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök
- működési célú maradvány igénybe vétele
- Központi irányítószervi támogatás

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

592 781

1 010 982

2014.
harmadik
negyedéves
teljesítés
746 302

Teljesítés
alakulása
(%)
74

343 321

729 242

594 258

81

68 920
10 524

72 446
26 493
7 155
74 078
101 568

64 208
20 499
2 275

89
77
32

65 062

64

74 078
95 938

Az önkormányzat felhalmozási bevétel előirányzatainak 2014. harmadik negyedéves
teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
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Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összesen:
305 480
Ebből:
felhalmozási célú támogatások á.h.-on
80 979
belülről
- felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1 096
- felhalmozási célú maradvány igénybe
14 556
vétele
- hitel kölcsön felvétele áll.h. kívülről
208 849

Módosított
előirányzat
431 869

2014.
harmadik
negyedéves
teljesítés
112 315

Teljesítés
alakulása
(%)
26

196 082

99 655

51

8
1 096

8
16

100
1

14 556
220 127

12 636

6

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételeinek teljesítését
kiemelt előirányzatonként a 2. számú mellékletek szerint fogadja el.
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10./ Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről szóló
beszámolót.
Soltész Gábor képviselő:
A beszámolóból nem tűnik ki, mennyibe kerül a szennyvíztisztító telep nem megfelelő
működése a lakosság számára, mennyi az a bírság, amiért a fennmaradási engedélyeket
folyamatosan megkapják? Az, amit az igazgató szennyvíztisztás címszó alatt az leír a
beszámolójában, az nem igaz, ez ő is elmondta annak idején, és ezért felháborítónak tartja,
hogy egy ilyen volumenű anyag kapcsán nem jelent meg a Vízmű Zrt. részéről senki az
ülésen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nagy Miklós védelmében el kell mondani, hogy ő kezdeményezte tőle a bizalom megvonását.
A héten a közgyűlés meg is vonta tőle a bizalmat, új vezérigazgató van, Kanyuk János. Mivel
ő előre látta, hogy ez így fog történni, ezért kérte, hogy ne hívják meg Nagy Miklóst. Viszont
nem volt benne teljesen biztos, hogy megválasztják-e az új vezérigazgatót, ezért azt sem
mondta, hogy neki viszont küldjenek. Az, hogy ők nem ülnek itt személyesen az nem az ő
hibájuk, ha erre igény van, meg tudják hívni a legközelebbi ülésre. Ez a cég felszámolás alá
fog kerülni. Havonta 13 millió Ft veszteséget produkáltak, és ez az önkormányzati vagyon
feléléséből fedeződött. Ezért kellett ezt a helyzetet megállítani, hogy az önkormányzati
vagyont ne tudják teljes mértékben felélni. Az egy pozitívum, hogy még most nincs a Vízmű
Zrt-nek hitele, és bízik benne, hogy a felszámolás végéig nem is lesz. Bízik benne, hogy ha
így a felszámolás alá kerül, akkor legalább azokat a bérleti díjakat, ami után az áfát is
megfizették, azokat az önkormányzat megkapja. Ez kb. 14 millió Ft.
Soltész Gábor képviselő:
A beszámolóban a 4. oldalon ivóvíz önköltségi kimutatás Egyek és Egyek-Telekháza
viszonylatában, 9 hónap alatt 2.700.000 Ft igazgatási költség rakódott a vízdíjra. A szennyvíz
igazgatási költsége is több mint 2,5 millió Ft. Ha megnézik csak ebből a faluból 9 hónap alatt
elvittek 5 millió Ft igazgatási költséget vízfej fenntartási költség címén, úgy hogy leírják azt a
beszámolóban, hogy több anyag jelenléte az ivóvízben jóval meghaladja az egészségügyi
határértéket, a vízminőségi határértéket. A szennyvizet nem kezelik megfelelően. Ez egy
olyan beszámoló, aminek nem is itt kellene lenni, hanem egy másik szerv előtt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a beszámoló sokkal feszesebb beszámoló, mint ami eddig volt. Az 5 millió Ft-ra azt
mondja, hogy sok, de eddig kb. 10 millió Ft volt. Most van egy előre lépés, ugyanakkor azt
mondják, hogy most sem elégedettek. Kicsit kesze-kusza a kép, mert tényleg megváltozott a
jogszabályi környezet és 70 Ft-ot ki kell fizetni minden méter vezeték után. Nem látja
értelmét ide hívni. Annak van értelme, hogy amikor az üzemeltetési szerződést fogják
tárgyalni és a végső döntést meghozzák róla, akkor az új cég vezérigazgatóját hívják meg. A
Hajdúvíz vonatkozásában a felszámolás menetéről, menetrendjéről kell tárgyalni. Banki hitel
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ugyan nincs, de az önkormányzatok felé több százmillió forintos fennálló tartozása van.
Egyek felé 14 millió Ft, de valahová jóval többel vagy kevesebbel tartoznak. Nekik az a
céljuk, hogy ezek az önkormányzatok mind megkapják az őket megillető bérleti díjat, és ha
ezen felül a cég eszközeiből, a cég forrásából marad, akkor azokat a tulajdonosi arányoknak
megfelelően osszák szét. Egyekre 13,39% jön, de nem nagyon tudja biztatni saját magukat,
hogy ebből jut nekik valami, de bízik benne, hogy jut. A vezérigazgatónak 2 évvel
visszamenőleg ezt látni kellett volna, figyelmeztetnie kellett a tulajdonosi kört, de mindig
próbálta pozitívan bemutatni a helyzetet, hogy még van remény arra, hogy lesz állami
kompenzáció. Volt állami kompenzáció, de abból csak az állami cégek részesültek.
Prognosztizálni lehetett, hogy jövő év májusában a Vízmű Zrt. fizetésképtelenné válik.
Mindenkinek az volt a célja, hogy a lakosságot megvédjék ezektől a háttér problémáktól. A
lakosságot csak egy dolog érdekli, hogy ha kinyitja otthon a csapot, abból iható tiszta víz
folyjon és normális legyen a számlázás. A Hajdúvíznél olyat is megengedtek maguknak, hogy
az egyik településre 6 hónapig nem küldték ki a számlát, utána pedig 60-70-80 ezer Ft-os
számlákat kapott a lakosság.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén felmerült ez a dolog, a
beszámolóból érzékelhető, hogy a korábbi évekhez képest takarékosabb a gazdálkodás. Ha ezt
a fajta gazdálkodást korábban elkezdik, akkor talán menthető lett volna, de ez már későn
történt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy fogadják el a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről szóló
beszámolót, mert nem tudnak mást tenni. Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
445/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására,
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés időtartamának
meghosszabbítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek az Ale Gergely helyi vállalkozóval 2014. július 1-től 2014. december
31-ig megkötött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására,
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását 2015.
január 1-től 2017. december 31-ig 3 év időtartamra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
446/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Ale Gergely helyi vállalkozóval 2014. július 1-től 2014. december 31ig megkötött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
elszállítására, ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási
szerződést meghosszabbítja 2015. január 1-től 2017. december 31-ig 3 év
időtartamra.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
12./ Ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi,
Közrend és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletet.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az ebrendészeti hozzájárulásról
szóló rendeletet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzatnak évek óta nagy problémát jelent, a kóbor kutyák témája. Ezt a helyzetet
úgy próbálták orvosolni, hogy évente kb. 4 alkalommal hívtak Tatárszentgyörgyről egy
ebrendészt. Alkalmanként 250-350 ezer Ft-ot vitt el. Nem egészséges beállni erre, hogy
negyedévente kijön valaki és összeszedi a kutyákat. Ha a probléma ezzel meg lenne oldva,
akkor azt mondaná, hogy jó, ez évente kb. 1 millió Ft-ba kerül, vegyék tudomásul. Az a baj,
hogy ezzel nincs megoldva a probléma, mert a sintér egy pár kutyát visz magával, amelyik
éppen kint van az utcán. Egyes alkalmak után 1-2 héttel már jöttek a lakosok és panaszkodtak
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az újabb kóbor kutyák miatt. Tehát a probléma nem volt megoldva. A probléma több rétű,
mert a törvény nagyon szépen szabályozza ezt a felelős kutyatartói magatartást. Mindenkinek
chipet, elektromos transzpondert kellene a kutya nyakába beültetni, ami alapján a kutya
igazolható lenne. Ha odamegy az ebrendész a megfelelő készülékkel, leolvassa annak a
kódját, abból tudja, hogy ez a kutya honnan kóborolt el és ki kutya tulajdonosa, be van-e
oltva. Ez mind utána nyomozható lenne. De sokan a településen nem ültetik be az elektromos
transzpondert és felelőtlen módon tartják a kutyákat. Tisztelet a kivételnek. Kell Egyekre egy
telephely, ahol össze tudják gyűjteni ezeket a kutyákat, ahol szakemberek tudják ezt a
helyzetet kezelni, és akik rendszeresen ellenőrzik a kóbor kutyák helyzetét és a kutyatartókat.
Ha nincs transzpander, nincs beregisztrálva, akkor meg kell bírságolni.
Szakemberek képzésére az önkormányzat pályázott, a pályázatot megnyerték. 11 fő ebrendész
ki van képezve a településen. A telephely a régi lőtéren fog megvalósulni. 50 millió Ft-ot
nyert az önkormányzat a telepre, még valamennyit az önkormányzatnak mellé kell tennie és
nagyon szép kulturált európai színvonalú gyepmesteri telepük lesz, ahol egy kis üzlet is be
lesz állítva, ahol a kisállattartással kapcsolatos kiegészítőket lehet megvásárolni. Azzal a
céllal, hogy egy kis bevétellel hozzájárulnak a gyepmesteri telep fenntartásához. Eddig az
önkormányzatnak ez a feladat 1 millió forintjába került, ahhoz hogy ezt a telephelyet
fenntartsák és valóban megoldják a problémát, ez többe fog kerülni. Nem helyes, hogy
mindent az önkormányzat fizessen ki, a lakosságot is be kell vonni, a felelős kutyatartás
irányába kell terelni. Kutyánként 1.000 Ft, de maximum 5.000 Ft-ot kell fizetni. Bíznak
benne, hogy onnantól kezdve a nyilvántartás is rendben lesz. Lesz a gyepmesteri telepen egy
olyan nyilvántartás, amivel az embereket és az állattartást is felelősség teljes irányba tudják
terelni. Szerinte 1.000 Ft abszolút méltányos, mert más településen, erre a célra 5-6 ezer Ft-ot
is elkérnek. Ezt is csak azért tudják megoldani, mert van a közmunkaprogram. A
közmunkaprogram keretin belül erre a feladatokra embereket tudnak csoportosítani, de oda
kell főállású irányító is, akinek a bérét ki kell fizetni. A környező településeket 40-50 km-es
körzetben is szeretné megnyerni arra a célra, hogy a gyepmesteri telepet közösen
működtessék. Ha feláll ez az egész rendszer, ez olyan lesz, ami nem csak Egyeken tudja ezt a
feladatot ellátni, hanem legalább 10 másik hasonló településen is. Az egyeki embereknek
munkájuk lesz. Bízik benne, hogy a környező települések is csatlakozni fognak. Az nem elég,
ha Egyeken mentesítik a települést a kóbor kutyáktól, ha a környező településekről pedig
áramlanak ide a kóbor kutyák. Jó lenne, ha itt a környező települések polgármesterei is
hajlanának erre a célra. Tiszacsege már hajlik, vele már beszélt. Még a gazdasági formát nem
tudják. Azt gondolja, hogy ezt az 1.000 Ft-ot megszavazni, teljesen jó dolog.
Soltész Gábor képviselő:
Az ebrendészeti hozzájárulásból, a tisztességes, jogkövető magatartást tanúsító kutyatartók
fogják finanszírozni azoknak az állattartóknak a ráirányuló plusz költségét, akik képtelenek
erre. Javasolja, hogy ezt előzze meg egy korrekt ebösszeírás. Ha ez megvalósul és mivel ez
adók módjára behajtható köztartozás lesz, és ha minden egyes ebtulajdonostól be tudják
hajtani ezt a pénzt, akkor azok az ebtulajdonosok, akik egyébként jogkövető magatartást
tanúsítanak, úgymond jobb szájízzel fogják ezt az összeget befizetni. Gondolják meg ennek a
lehetőségét, hiszen ennyivel tartoznak azok számára is, akik beültették a transzpandert és
úgymond állatjóléti dolgokat figyelembe véve tartanak ebeket a ház körül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy ezt az emberek el fogják fogadni, ha mindenkinek egységesen meg kell
fizetni, mert ők is átérzik, hogy ez valóban probléma és szeretnének ettől a problémától
megszabadulni. Javasolja, hogy március 1-jén, amikor indítják az új közmunkaprogramot,
akkor a végzett ebrendészeket, akiket egyébként júliustól oda akarnak tenni a telephelyre,
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őket állítsák rá erre a feladatra. Azt is össze kell írni, ahol gyanús kutyák voltak, amiknek úgy
néz ki, hogy nincsen gazdájuk, mert azokra külön figyelmet kell fordítani, mert a lakosság
körében egy réteg letagadja a kutyát. Aki ilyen felelőtlen és nem tudja felvállalni, hogy a
kutyát be kell oltani, transzpondálni kell, az ne tartson kutyát.
Bódi István képviselő:
Javasolja, hogy a közmunkaprogramban résztvevő ebrendészeket szereljék fel transzponder
leolvasóval, ha van rá lehetőség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez benne van a pályázatban, ez kb. április 30-val lesz meg. Nem tudja, hogy van-e rá
lehetőség, hogy egy kicsit hamarabb megvegyék. Arra odafigyelve, hogy az ebösszeírás
megfelelő módon történjen meg előtte, kéri, hogy aki támogatja a bizottságok javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2014.(XI.27)
önkormányzati rendelete az ebrendészeti hozzájárulásról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
állatok védelméről és kíméletérő szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. §-ában és 48/A. §
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)E rendelet hatálya arra az eb tulajdonosra terjed ki, aki Egyek közigazgatási területén ebet
tart.
(2)Az eb tulajdonosának az év első napján az oltási könyvben tulajdonosként feltüntettet
természetes vagy jogi személyt jogi személyiség nélküli szervezetet kell érteni.
2. §
Az ebrendészeti hozzájárulás mértéke:
1000.-Ft/eb/év de maximum 5.000.-Ft/év háztartásonként
3. §
(1)Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az eb tulajdonos minden év április 15.
napjáig értesítést kap.
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(2)Az ebrendészeti hozzájárulást az eb tulajdonos minden naptári év május 15. napjáig
köteles megfizetni Egyek Nagyközség Önkormányzata részére
4. §
(1)Az önkormányzat az eb tartózkodási helyén háromévente eb összeírást végez
(2)Az eb összeírás pontos módjáról és idejéről a lakosság a helyben szokásos hirdetmény
útján értesül.
(3)Az eb összeírás során az Ávt. 42/A.§ (4) bekezdésében meghatározott adatokat kell
rögzíteni
(4)Az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt adatokról elektronikus nyilvántartást vezet
(5)Az eb tulajdonosa és tartója köteles a (3) bekezdés szerinti adatokat – az eb összeírás
során – az önkormányzat által megbízott összeíró rendelkezésére bocsátani.
5.§
(1) Az eb tulajdonjogában bekövetkezett változást:
a. az eb eladása esetén az eladó,
b. az eb vásárlása esetén a vásárló,
c. az eb elhullását az ebtulajdonos,
a változást követő 15 napon belül bejelenti az önkormányzathoz.
(2)Az eb tulajdonos -15 napon belüli - bejelentési kötelezettsége kiterjed a négy hónapos kort
betöltött eb szaporulatra.
(3)Az Ávt. 42/C. § (4) bekezdése szerinti mentességet az eb tulajdonos haladéktalanul, de
legkésőbb az ebrendészeti hozzájárulás mértékéről szóló értesítés kézhezvételét követő 10
napon belül bejelenti az önkormányzatnak és mellékeli:
a. a törzskönyv másolatát vagy;
b. a mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az
ilyen tartás célját rögzítő orvosi igazolást vagy;
c. a fegyveres szerv nyilatkozatát, hogy az ebet nemzetbiztonsági szolgálatban vagy
közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazza vagy;
d. az állatorvos ivartalanítási igazolását vagy;
e. állatvédelmi szervezet igazolását vagy;
f. Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági
vizsgaigazolványt
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6. §
Az ebrendészeti hozzájárulás tekintetében a Képviselő-testület további kedvezményt,
mentességet nem állapít meg.
7.§
(1)Az ebrendészeti hozzájárulás megállapításáról a jegyző dönt.
(2)A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó
köztartozás.
(3)Aki a rendeletben foglaltakat nem tartja be azzal szemben állatvédelmi bírság kerülhet
kiszabásra.
8.§
(1)

Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba

13./ Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának
ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek
Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti
Együttműködési megállapodást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
447/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodást elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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14./ Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási
és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Szervezeti és Működési
Szabályzatot az alábbi módosítással:
IV.
A hivatal működési rendje
(7) A hivatal ügyfélfogadási rendje
b.) A települési képviselőket és a nem képviselő bizottsági tagokat soron kívül,
munkaidőben bármikor fogadni kell.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
szervezeti és Működési Szabályzatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Szervezeti és működési Szabályzatot az alábbi
módosításokkal:
- A Polgármester 1000 ezer Ft értékhatárig dönthessen a szerződések megkötéséről,
amennyiben van a feladatra elkülönített összeg a költségvetésben, a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság pedig 1000 ezer Ft értékhatártól 5000 ezer Ft
értékhatárig dönthessen a szerződések megkötéséről, amennyiben van a feladatra elkülönített
összeg. 5000 ezer Ft fölött a döntés a Képviselő-testület hatásköre.
- A Polgármester fogadónapja előre egyeztetett időpontban minden hónap első hétfői napján
legyen 9-12 óráig. Az alpolgármester fogadónapja előre egyeztetett időpontban minden hónap
harmadik hétfői napján 9-12 óráig legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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15./ A tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 9/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítása
Előadó:Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi,
Közrend és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 9/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítását.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a tanyagondnoki szolgáltatásról
szóló 9/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottságok javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2014.(XI.27.) Önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló
9/2009.(II.12.) rendeletének módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő- Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.tv. 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában foglalt jogkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 60. §.ának (4) bekezdésében, valamint a 92. §. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása
alapján a tanyagondnoki szolgálatról a következőket rendeli el:
1.§.
A tanyagondnoki szolgáltatásról 9/2009. (II.12) számú rendelet (a továbbiakban. Rendelet) 1.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya kiterjed az Sztv.-ben meghatározott személyek körére.”
2. §
A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A tanyagondnoki szolgáltatás Egyek-Félhalom,
településrészekre terjed ki.”
3. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„3. § (2) A tanyagondnok közreműködik a következő szociális alapellátási feladatok
biztosításában
a./ házi segítségnyújtás: melynek során a tanyagondnoki szolgáltatás biztosítja a házi
gondozó ellátotthoz való szállítását, illetve a házi gondozó munkájába tartozó – nem
szakmai jellegű - feladatok ellátásába besegít ( pl: gyógyszerkiváltás, bevásárlás)
b./ szociális információs szolgáltatás: az e szolgáltatást biztosító munkatárs szállítása,
információ nyújtás-közvetítés, nyomtatványok, kérelmek átvétele, továbbítása.
A tanyagondnok e tevékenysége során észlelt tapasztalatokat, továbbítja a szociális
információs szolgáltatást ellátó munkatárs felé.”
4. §
A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (6) Napi iskolába szállítás külső településrészekről.”
5. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
(1) Művelődési, sport, szabadidős tevékenység segítése.
(2) Lakossági szolgáltatások igénybe vételének segítése (pld.: háztartási gépek javításának
intézése, nagy bevásárlások szervezése, családi eseményekre történő szállítás).
(3) Közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában ( pl.: személyek szállítása, áru
beszerzés, hivatalos ügyek intézése, segítése, iratok szállítása). ”
6. §
A Rendelet 5. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (3) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.”
7. §
A Rendelet 7. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához az önkormányzat 1 db mikrobuszt
biztosít.
A tanyagondnok feladatait közalkalmazottként látja el. Kinevezése és felmentése a
képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.”
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8. §

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
9. §
A Rendelet a következő paragrafussal egészül ki:
„8. § A tanyagondnoki szolgáltatás megszűnik:
- a szolgáltatás jogutód nélküli megszűnésével,
- az ellátást igénybe vevő lemondásával,
- az ellátást igénybe vevő halálával.”
10.§
A Rendelet számozása során a 8. § 9. §-ra változik.
11.§
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 23/2014. (VIII.28) számú
önkormányzati rendelet.
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1. számú melléklet
A tanyagondnoki szolgáltatás
időbeni és területi beosztása

1./ Ellátott terület:
Ssz.

Településrész
megnevezése

Távolság a
központtól

Megközelíthetőség

1.

Egyek-Félhalom

3 km

kövesúton

2.

Ohat-Pusztakócs

9 km

kövesúton-vasúton

3.

Ohat

11 km

kövesúton

4.

Gyermekek
szállítása
iskolába, óvodába
Egyéb feladatok

5.

Lakosok
száma

Tanyanapok

178 fő csütörtök 8-15 óráig
6 fő szerda 8-15 óráig
101 fő hétfő 8-15 óráig
hétfőtől-péntekig
7.00-8.00
péntek

16./ Rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló rendeletet.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló rendeletet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki megadja Dr. Tóth Sándornak a szót, kézfelemeléssel
jelezze.
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A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett nem adta meg a szót Dr.
Tóth Sándornak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 35.§-ban kapott felhatalmazás alapján
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§.
A Képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester és az alpolgármester
kivételével – Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai (továbbiakban:
képviselő) valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjai részére.
2.§.
(1) Képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj)
(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja
- több bizottsági tagság esetén is – az alapdíjon felüli havi tiszteletdíja

70.000.-Ft
21.000.-Ft

(3) A bizottság elnökének havi tiszteletdíja
- több tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapdíjon felül
(4) A bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja

42.000.- Ft
21.000.- Ft

3.§.
(1)
(2)

A képviselők, bizottsági tagok egyéb juttatásra nem jogosultak.
A képviselőknek a Képviselő-testület képviseletében, vagy megbízásából végzett
tevékenységével összefüggő költségeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX törvény 35.§(3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kell
megtéríteni.
4.§

(1). A képviselő-testületi tag kötelezettsége:
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a.)

köteles részt venni a képviselő-testület munkájában, illetve abban a bizottságban,
amelynek tagja.
b.) a képviselő-testületi tagigazolással való hiányzását a testületi ülés előtt minimum egy
nappal, rendkívüli ülés esetén pedig legkésőbb az ülés megkezdéséig köteles
bejelenteni a polgármesternél.
c.) bizottsági tag igazolással való hiányzását a b.) pont szerint teheti meg az illetékes
bizottság elnökénél.
d.) igazolt távollétnek elfogadható: külföldi távollét, temetés, házasságkötés,
halaszthatatlan családi esemény, halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltság, betegség és
más rendkívüli esemény.
(2). E Rendeletben megállapított havi tiszteletdíj egésze a jogosultakat abban az esetben illeti
meg, ha az adott hónapban tartott rendes Képviselő-testületi ülésen, illetve a személy szerint
illetékes bizottság rendes ülésén részt vettek.
(3). Amennyiben a rendes ülésen nem, vagy az ülésről előzetes bejelentés nélkül és
indokolatlanul eltávozott a díjazásukat arányosan csökkenteni kell az alábbiak szerint:
a.) testületi ülésről történő hiányzás esetén 25%-al a képviselői alapdíj összegét
b.) bizottsági ülésről történő hiányzás esetén 20%-al a bizottsági tagságért járó pótdíj
összegét.
(4) A hiányzás tényét - a jelenléti ív és a jegyzőkönyv másolatával alátámasztva - a
jegyzőkönyvvezető jelzi a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének, aki köteles
intézkedni a havi tiszteletdíj csökkentése iránt. A hiányzás következményei alól a képviselő,
illetve a bizottsági tag a polgármesterhez vagy a bizottsági elnökhöz előzetesen megtett
bejelentése esetén mentesül.
(5) A vitatott igazolások elbírálásáról az Ügyrendi Bizottság dönt.
5.§
A képviselő valamint a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjának egészéről vagy egy
részéről lemondhat. Lemondás esetén nyilatkoznia kell, hogy visszavonásig tiszteletdíját nem
kívánja felvenni, azaz tiszteletdíjáról lemond. A lemondással érintett összeg az önkormányzat
költségvetésének részét képezi melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
6.§.
(1)
(2)

Ez a rendelet 2014. december 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 27/2010.(X.18.) rendelet,
a 29/2010.(XI.25.) és a 16/2011.(VI.14.) rendelet hatályát veszti.
Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17./ Polgármester illetménye és költségtérítése csökkentésének kompenzálása (Szóbeli
előterjesztés)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
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Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Polgármester részére háromhavi illetményének megfelelő jutalom kerüljön kifizetésre a 2014.
évi költségvetésben betervezett 3 havi végkielégítés terhére.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Polgármester részére 2014. október 12-től biztosítsák a cafetériát és a jövő évi költségvetésbe
is kerüljön betervezésre.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester részére háromhavi illetményének megfelelő
jutalom kerüljön kifizetésre a 2014. évi költségvetésben betervezett 3 havi végkielégítés
terhére.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester részére 2014. október 12-től biztosítsák a
cafetériát és a jövő évi költségvetésbe is kerüljön betervezésre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Személyes érintettséget jelent be, és kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
Kéri, hogy aki ki kívánja őt zárni a szavazásból, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen 6 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett nem zárta ki a
Polgármestert a szavazásból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Két határozatot kell hozni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottságok javaslatával a jutalmat
illetően, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
448/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Polgármester részére háromhavi illetményének megfelelő jutalom
kerüljön kifizetésre a 2014. évi költségvetésben betervezett háromhavi
végkielégítés terhére.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a bizottságok javaslatával egyetért, a cafetériát illetően, kézfelemeléssel
jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
449/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Polgármester részére 2014. október 12-től biztosítja a cafetériát és a
jövő évi költségvetésbe is kerüljön betervezésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
18./ Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti Regionálils
Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő
feladatokról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Összesen 4 határozati javaslat született. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését,
egyenként és akkor egyenként tudnak erről szavazni.
Az előterjesztés egyébként arról szól, hogy mivel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt. végelszámolás előtt áll, kell egy új szolgáltatóhoz orientálódni. A tulajdonosi kör
egyhangú véleménye alapján ez a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. lesz. Azért
gondolják, hogy jobb lesz, mint eddig, mert ez egy állami cég. Az állam, az állami cégekbe
szórja a milliárdokat, az önkormányzati cégek pedig egyik a másik után dobja be a törölközőt.
Igazából nem is nagyon van választási lehetőség, ez szinte egy kényszerpálya. Ha továbbra is
kardoskodnak és kitartanak a Hajdúvíz mellett, akkor az önkormányzat vagyonát emésztik fel
vele.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2012. május 07. napján, Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt.-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött
szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A szerződés megszűnése TRV Zrt.vel kötött szerződés hatályba lépésének napja.
Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert a tárgyalások lefolytatásra, továbbá a szerződés
aláírására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
450/2014. (XI.27.) számú határozata
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Egyek Nagyközség Önkormányzat
tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetése
A Képviselő-testület elhatározza, hogy a 2012. május 07. napján, Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek
üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.
A szerződés megszűnése TRV Zrt.-vel kötött szerződés hatályba lépésének napja.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tárgyalások lefolytatásra, továbbá a szerződés
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja,
hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében
rögzített feltételnek megfelelően Egyek Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete
járuljon hozzá a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft
névértékű részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához az
MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglaltak
alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg az Egyek Nagyközség
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési
szerződés.
A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére,
aláírására, a vételár kiegyenlítésére.
Soltész Gábor képviselő:
Minden társult önkormányzatnak ugyanannyi vagyonhányada lesz?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, mindenkinek 7.200 Ft értékű részvény plakettje lesz, ez egy kb. 10 milliárd Ft-os
mérlegfő összegű cégnél, gyakorlatilag jelképesen lesznek tulajdonosok, ugyanúgy, mint az
összes többi önkormányzat.
Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
451/2014. (XI.27.) számú határozata
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvásárlásáról
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített
feltételnek megfelelően Egyek Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft névértékű
részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához az MNV Zrt.
által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglaltak
alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg az Egyek Nagyközség
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési
szerződés.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére,
aláírására, a vételár kiegyenlítésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a
vagyonértékelés elvégzésével kapcsolatos versenyeztetési eljárás lefolytatása tárgyában a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megbízási szerződést kössön, továbbá a Megbízás
teljesítése során a Megbízott részére a szükséges jóváhagyásokat megtegye.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
452/2014. (XI.27.) számú határozata
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelésének lefolytatása
tárgyában
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a
vagyonértékelés elvégzésével kapcsolatos versenyeztetési eljárás lefolytatása tárgyában a
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Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megbízási szerződést kössön, továbbá a Megbízás
teljesítése során a Megbízott részére a szükséges jóváhagyásokat megtegye.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, határozza el, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért felelős a
kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező vízi-közművek (ivóvíz- és szennyvízközművek) működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és
szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési
szerződést köt 15 évi terjedő határozott időtartamra a Magyar Állam többségi tulajdonában
lévő, ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-216) vízi-közmű szolgáltatóval.
A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés tartalmának Víziközműszolgáltatóval történő egyeztetésére, valamint a szerződés megkötésére.
Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja a szolgáltató részére kiadott működési engedély
jogerőre emelkedését követő hónap első napja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ígéretet tett a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén, hogy mielőtt
aláírná a szerződést, behozza a Képviselő-testület elé.
Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
453/2014. (XI.27.) számú határozata
az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése
tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről
A képviselőtestület elhatározza, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért felelős a kizárólagos
tulajdonát, törzsvagyonát képező vízi-közművek (ivóvíz- és szennyvíz-közművek)
működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési
szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 évi
terjedő határozott időtartamra a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő, ivóvíz- és
szennyvíz-szolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti
Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth
Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-közmű
szolgáltatóval.
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Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés tartalmának Víziközműszolgáltatóval történő egyeztetésére, valamint a szerződés megkötésére.
Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja a szolgáltató részére kiadott működési engedély
jogerőre emelkedését követő hónap első napja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
19./ Kérdések, interpellációk
Tardi Kálmán képviselő:
Ecsedi János alpolgármestert kérdezi, hogy miben nyilvánul meg a közmunkások irányítása
és a közmunkások felügyelete?
Ecsedi János alpolgármester:
7 órától tartják az eligazítást a csoportvezetőkkel, megbeszélik a napi tevékenységet.
Helyszíni ellenőrzések, operatív tevékenységek, ügyfélfogadások, a beütemezett feladatok
ellenőrzése, helyszínen való részvétel. A gépjármű forgalmat is próbálják koordinálni.
Tardi Kálmán képviselő:
Azért kérdezte, mert azt tapasztalta, hogy a Tisza u. mellett környezetrombolás folyik az
önkormányzat tudtával, hozzájárulásával. A környezet rombolás abban nyilvánul meg, hogy a
több éves akácfanövések, melyeknek egy része eléri a kb. 10-15 cm-es törzsátmérőt, kivágják
az odairányított közmunkások, haza viszik tüzelőnek és hagynak helyettük ujjnyi vagy
valamivel vastagabb hajtásokat. A szervezettségnek annyiban látszik nyoma, hogy
szervezetten rakják le, amit este haza visznek. Ismerteti, mire hivatottak az oda ültetett fák.
Több lakó panaszkodott neki e miatt.
Az eperfa karbantartása is szinte bűncselekmény számba megy. Az ágakat fejszével vágják le,
van olyan eperfa, aminek egy ágát hagytak meg. Ismerteti, hogyan kellene metszeni a fákat.
Megpróbált beavatkozni, de a területen nem volt brigádvezető, akin számon kérte volna, hogy
hogyan folynak ezek a munkák.
A közmunkaprogram általános mentalitásával kapcsolatos tapasztalata, hogy kis csoportokba
összebújva, dideregve toporognak, de produktív munkát nem végeznek. Úgy gondolja, hogy
joggal elvárható volna, hogy értéket teremtsenek. Eső után kapával vezethetnék el a vizet,
gereblyével az út széléről a morzsás anyagot kaparhatnák vissza a lyukakban. Találni lehetne
munkákat, csak gondolkozni kell és akkor a falu is szebb lenne és a településen lakókban sem
keltetne ellenszenvet ez a típusú munkához való hozzáállás. Ebben érdemi változásokat vár,
főleg úgy, hogy egy felelős alpolgármestert neveztek ki ennek a munkának az irányítására.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri Tardi Kálmán képviselőt, hogy holnap reggel fél nyolckor találkozzanak és menjenek ki
a helyszínre. Természetesen, ha valóban olyan nagymértékű fakitermelés volt, nem fog
következmény nélkül maradni. Napi tevékenységgel kapcsolatosan, hogy kuporognak,
megállnak. Reggel felveszik, a szerszámot délután leadják. 18 brigádvezető van és közel 30
helyen dolgoznak. Türelmet kér, úgy gondolja, hogy egy folyamat elején vannak.
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Tardi Kálmán képviselő:
Elfogadja, hogy folyamat elején vannak, de ha következetesen nem kérik számon a munkát,
nem kérik számon a brigádvezetőktől, nem ellenőrzik a brigádokat, nem nézik a napi
teljesítményt, akkor nem fog változni semmi. Arra bátorítja Alpolgármester urat, hogy ezzel a
típusú mentalitással álljon hozzá, hogy kérje számon a munkát. Neki is és mindannyiuknak
meg kell dolgozni, minden egyes forintért. Jegyző Asszonytól a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén azt hallotta, hogy a hivatalban többen
minimálbérért dolgoznak, akkor a közmunkásoktól is joggal elvárható, hogy produktív
munkával, értékkel jussanak ahhoz a jövedelemhez, amihez hozzájutnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Alpolgármester úrnak mondja, hogy vegye ezt a kritikát pozitívan, mert egy folyamat elején
vannak. Ő maga is felháborítónak tartja, hogy így dolgoznak emberek. Most is kb. 500 ember
van, ennyi emberrel nagyon nehéz. Azért is nehéz neki, mert még csak 3 hete alpolgármester,
a másik pedig, hogy most egy olyan időszakban lett alpolgármester, hogy megszűnt kb. 250
ember munkaviszonya, ez rengeteg papírmunka, most megint felvettek kb. 200 embert, 2
tanfolyamot indítanak. Bennük itt van a jóindulat, hogy jussanak az emberek jövedelemhez. A
sok negatív példa mellett, vannak pozitív csalódások is. Volt olyan is, hogy azon lepődött
meg, hogy milyen ügyesen oldották meg a feladatot.
Arra kér mindenkit, hogy aki ilyeneket tapasztal, szóljon, jelezze Alpolgármester úrnak, mert
ő is akkor tud intézkedni, ha tud a dolgokról.
Czinege Zoltán képviselő és Tardi Kálmán képviselő kimentek az ülésről.
Jelen van 7 fő képviselő.
Gál-Szalai Erika képviselő:
A vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének mindenki határidőn belül eleget tett és az
Ügyrendi Bizottság fogadta ezeket.
Érkezett Soltész Gábor képviselőtől egy másik e-mail, melyben jelezte, hogy a komolyabb
fajsúlyosabb témákat, melyeket ma ebéd után kaptak meg e-mailben, az elkövetkezendőkben
igyekezzenek, hogy hamarabb kapják meg. Erről az előző ciklusban is szó volt, ezt mindenki
így is próbálja, de sajnos vannak ilyen esetek, amikor ilyenkor kapják meg, de ebben az
esetben azt tudja javasolni, hogy halasszák el, máskori tárgyalásra kerüljön sor.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Alapvetően egyetért azzal, ami Gál-Szalai Erika képviselő mond, de néha olyan helyzetbe
kerülnek, hogy kénytelenek tárgyalni dolgokat. Azt javasolja, hogy úgy járjanak el, ahogy
Gál-Szalai Erika képviselő mondja, de ha mégis úgy alakul inkább tartsanak egy hosszabb
szünetet, olvassák el az előterjesztést, tárgyalják át, mert az nem lenne jó, ha megkötnék
magukat, hogy nem tárgyalják. Az esküjük arról szól, hogy a település érdekében minden
döntést meghoznak, és előre viszik a dolgokat. Az sem szolgálja a település érdekét, hogy
megkötnék magukat, hogy márpedig nem, de az sem szolgálja a település érdekét, hogy
felkészületlenül, felelőtlenül döntéseket hozzanak. Meg kell találni az arany középutat, hogy
jól működjön a dolog, felelősségteljesen jó döntéseket hozzanak.
Vitéz Zsolt képviselő:
Lakossági jelzés történt felé, hogy a Petrpál gondozói szolgálat megszűnésével kb. 100 idős
ember ellátatlanul maradt. Megkérték, hogy járjon utána, mi a helyzet ezzel kapcsolatosan
vagy esetlegesen a működő szolgálatok átvegyék a helyét a megszűnőnek. Jegyző Asszonnyal
egyeztetett is ez ügyben.
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Időközben azt hallotta, hogy újabb szolgálat szerveződik Egyeken. Erről van-e bármilyen
információ?
Jegyző Asszonnyal abban maradtak, hogy a jelenleg meglévő szolgálatok vezetőit meg fogják
keresni és közösen a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottsággal valami konszenzusra próbálnak jutni, hogy az idősek ne maradjanak ellátatlanok.
Ecsedi János alpolgármester:
Az alakuló új szolgálattal kapcsolatban nincs információja. Aba Horváth úr szervezésével volt
egy közmunkaprogram, ami november 7-el járt le és ez most újra indul. December 1-től 20
fős program indul. Az hogy hány gondozottat fed le, azt nem tudja.
Vitéz Zsolt képviselő:
Jegyző Asszonynak mondja, hogy ettől függetlenül egy egyeztető eljárás szükséges lenne,
nehogy valaki kimaradjon a körből, aki ellátatlan marad és akkor most már egy nagyobb
körben próbálnak erről beszélni, Ecsedi János alpolgármesterrel is és a szolgálat vezetőivel.
20./ Egyebek
1./ Tájékoztatás területi operatív programról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerette volna kiküldeni a területi operatív programot, de nem tudta, mert a szerver kb. 2 hete
nem működik. Ebben a Területi operatív programban a településnek a következő Európai
Uniós ciklusra vonatkozó fejlesztési tervei vannak felsorolva, kb. 30 program. A gazdasági
programjukat 6 hónapon belül kell tárgyalni. Kéri, hogy a Gazdasági Program tárgyalására
minden képviselő fogalmazza meg, mi az, amit magas prioritással a település vonatkozásában
fejlesztési célnak értékel. Ebben a Területi operatív programban javarészt az ő gondolatai
vannak benne.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatást tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
454/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a területi operatív programról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Tájékoztatás az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos jogszabályváltozásról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az elkülönített hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos jogszabályváltozásról szóló tájékoztatást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
455/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos jogszabályváltozásról
szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
3./ Döntés a vissza nem térítendő támogatások megelőlegezésére szolgáló hitelek lejárati
idejének módosításáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését. Itt több határozati javaslat van, kéri a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elnökét, hogy egyenként olvassa fel.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a számlavezető pénzintézetnél, a Tiszafüred és
Vidéke Takarékszövetkezetnél, a „Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelő rendszer
kialakítása” vissza nem térítendő támogatás finanszírozása célú 13.723.000 Ft összegű
felhalmozási hitel lejárati időpontjának meghosszabbítását, 2015. június 30. időpontra a
szerződés többi pontjának változtatása nélkül.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a
hitelszerződés módosításával kapcsolatos szerződés aláírására.
Czinege Zoltán képviselő és Tardi Kálmán képviselő visszajöttek az ülésre.
Jelen van 9 fő képviselő.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
48/84

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. NOVEMBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
456/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél, a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezetnél, a „Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelő
rendszer kialakítása” vissza nem térítendő támogatás finanszírozása célú
13.723.000 Ft összegű felhalmozási hitel lejárati időpontjának
meghosszabbítását, 2015. június 30. időpontra a szerződés többi pontjának
változtatása nélkül.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
a hitelszerződés módosításával kapcsolatos szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a számlavezető pénzintézetnél, a Tiszafüred és
Vidéke Takarékszövetkezetnél, az Új Széchényi terv Észak Alföldi Operatív Program keretén
belül: „ Egészségügyi alapellátás, egészségházak, és járóbeteg-szakellátás fejlesztés tárgyú
felhívásra „ ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0068 azonosítószámú „Védőnői szolgálat külső-belső
felújítása” című pályázat finanszírozása célú 4.971.000 Ft összegű felhalmozási hitel lejárati
időpontjának meghosszabbítását, 2015. február 28. időpontra a szerződés többi pontjának
változtatása nélkül.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a
hitelszerződés módosításával kapcsolatos szerződés aláírására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
457/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél, a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezetnél, az Új Széchényi terv Észak Alföldi Operatív Program
keretén belül: „ Egészségügyi alapellátás, egészségházak, és járóbetegszakellátás fejlesztés tárgyú felhívásra „ ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0068
azonosítószámú „Védőnői szolgálat külső-belső felújítása” című pályázat
finanszírozása célú 4.971.000 Ft összegű felhalmozási hitel lejárati
időpontjának meghosszabbítását, 2015. február 28. időpontra a szerződés többi
pontjának változtatása nélkül.
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Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
a hitelszerződés módosításával kapcsolatos szerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
4./ Előirányzat módosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /066020/
Kormányzati funkció Részesedések értékesítése bevételi előirányzatát 40 ezer forint
előirányzattal emelje meg. Ugyanezen, kormányzati funkción az egyéb felhalmozási célú
támogatások háztartásoknak államháztartáson kívülre kiadási előirányzatát 40 ezer forint
előirányzattal növelje.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
458/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /066020/
Kormányzati funkció Részesedések értékesítése bevételi előirányzatát 40 ezer
forint előirányzattal megemeli. Ugyanezen, kormányzati funkción az egyéb
felhalmozási célú támogatások háztartásoknak államháztartáson kívülre kiadási
előirányzatát 40 ezer forint előirányzattal növeli.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5./ Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési
tervét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
459/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervét
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
6./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetőjének kérelme a könyvtár
nyitvatartási idejének módosítására
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Kis módosítást szeretne kérni, elírás történt, szombaton 13.00 óráig kéri a nyitva tartást, mert
így jön ki a heti 40 óra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, járuljon hozzá ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház nyitvatartási ideje 2014. december 01-től az alábbiak szerint módosuljon:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

ZÁRVA
8-17
8-17
8-17
12-20
8-13

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Először a módosító indítványról kellene szavazni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs kéri, hogy aki egyetért a nyitvatartási idő módosításával,
hogy csökkenjen a nyitva tartás szerdán és szombaton, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
460/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy hozzájárul a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház szerdai és
szombati nyitvatartási idejének csökkentéséhez.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
461/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hozzájárul ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
nyitvatartási ideje 2014. december 01-től az alábbiak szerint módosuljon:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

ZÁRVA
8-17
8-17
8-17
12-20
8-13

Határidő: 2014. december 1-től folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
7./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetőjének kérelme a közalkalmazottak
kötelező továbbképzésének támogatásához
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, járuljon hozzá ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház 2015 évi költségvetésben 100 000.-Ft. továbbképzési célra betervezése kerüljön.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
462/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hozzájárul ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015 évi
költségvetésben 100 000.-Ft. továbbképzési célra betervezése kerüljön.
Határidő: 2015. február 28. és folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Gábor Istvánné könyvtárvezető
8./ Morotva-Víz-Energia Kft. szerződésmódosítási kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a bizottságok nem tudták tárgyalni, mert felmerültek olyan kérdések, melyeket nem
tudtak teljesen tisztázni. Felkéri Bóta Barbara aljegyzőt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos
újabb információkat ismertesse.
Bóta Barbara aljegyző:
A keddi bizottsági ülésen azzal váltak el a bizottságtól e témában, hogy egyeztetni fog
Ügyvéd úrral, mert ez a kérelem, amit a Morotva-Víz-Energia Kft. eljuttatott az
önkormányzatnak nagy valószínűséggel nem felel meg a Kbt. előírásainak. Ebben Ügyvéd úr
is egyetértett vele, hiszen szerződést módosítani csak olyan indokkal lehet, ami előre nem
látható. Az, hogy novemberben esős időjárás következik be, nagy valószínűséggel előre
látható, illetve ha esetleg túlságosan is esős volt az időjárás, akkor azt ki kellene számolni,
hogy pontosan hány nap volt, ez mennyi késedelmet okozott, és csak annyi időre
meghosszabbítani a szerződést, amennyi feltétlen indokolt. Ezen a témán a kérelem
megérkezése óta gondolkodnak Ügyvéd úrral, hiszen el kell ismerni azt, hogy miután átadták
a munkaterületet a Morotva-Víz-Energia Kft-nek, valóban volt egy kb. 1,5 hónapos kiesése a
Morotva-Víz-Energia Kft-nek, mivel a terveket át kellett dolgozniuk, hogy a tervnek
megfelelően végrehajtható legyen. Ez a 1,5 hónapos késedelem Ügyvéd úr tájékoztatása
szerint nem igényel szerződésmódosítást, ehhez elegendő egy jegyzőkönyv felvétele is,
amelyben az önkormányzat elismeri, hogy ha a Morotva-Víz-Energia Kft. nem teljesít
határidőre, akkor mennyi az, az időpont, ameddig ezt ő kötbér megfizetése nélkül megteheti.
Ha ez kb. 1,5 hónapos késedelem, ami azért történt, mert a tervek nem készültek el időben,
vagy áttervezés volt szükséges, akkor mondhatja azt az önkormányzat, hogy ha december 15ig kellett volna készen lennie, akkor még január 31-ig kötbérrel nem terheli a Morotva-VízEnergia Kft-t. Azt kérte Ügyvéd úr, hogy adjon neki felhatalmazást a Képviselő-testület, arra
hogy ezt a jegyzőkönyvet elkészítse a Polgármester úrnak pedig arra, hogy később ezt
aláírhassa. A jegyzőkönyvben csak annyi határidő hosszabbítás fog szerepelni, ami nem
kötbérterhes. Ami a kivitelezőnek esetlegesen felróható, az nem fog benne szerepelni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az valóban nem állja meg a helyét, hogy nem volt előre látható dolog, hogy esetleg ősszel
esős idő várható, mert a szokásosnál nem volt esősebb az ősz. Illetve az sem meglepetés,
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hogy decemberben hideg van, ez is előre látható volt. Mi volt az oka, hogy a terveket át kellet
dolgozni?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kiviteli tervhez elkészült egy költségvetés, amit közreadtak, hogy ez alapján pályázzanak a
kivitelezők. Az eredeti kiviteli terv szerint a járda megvalósításához 300 m3 föld oda
szállítása szerepel, de a terveken szereplő járda megvalósításához nem 300 m3 hanem 3000
m3 föld odaszállítása lett volna szükséges. A tervező és a geodéta valamit nagyon benézett.
300 m3-ből ezt nem lehet megoldani, ahhoz kellett volna 3000 m3. Ezt jelezte felé a
kivitelező, gondolkozott rajta, hogyan tudnák megoldani. A végén eszébe jutott, hogy miért
gondolkodik rajta, holott a tervező szállította a terveket. Jelezte a tervező felé és kihívta egy
helyszíni egyeztetésre, ott volt a kivitelező is és akkor belátták, hogy hiba történt, és vállalta,
hogy nagyon rövid határidővel módosítja a terveket. A járda a villanyoszlopoknak az út felőli,
oldalára essen, úgy ahogyan időközben már meg is épül és így nem kellett a több ezer m3
földet odaszállítani. A több ezer m3 föld odaszállítása számításaik szerint 7-8 millió Ft-ba
került volna. Abban biztos volt, hogy a Képviselő-testület erre a célra most nem tud
megszavazni 7-8 millió Ft-ot, ezért kellett ezeket a terveket átterveztetni. Semmi sem
változott, a műszaki paraméterek nem változtak, csak annyi a változás, hogy a járda nem
villanyoszlopok Válykos felőli oldalán van, hanem a villanyoszlopoknak a Válykostól
távolabbi oldalán.
Ez a folyamat az önkormányzat oldalán kb. 1,5 hónapig tartott, amíg odáig jutottak, hogy meg
lehet kezdeni a munkákat, mert így jó lesz.
Soltész Gábor képviselő:
Ha a tervező ekkorát hibázott, ezt milyen módon kompenzálja az önkormányzat felé? Ez a
beruházás - ha a tervező jól megcsinálja - akkor 1 hónapon belül befejeződött volna. Ha
december 15-én nem fejeződik be, akkor az önkormányzatnak van naponta 300.000 Ft-ja a
kötbérekből. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak kötelessége felelésségre vonni a
tervezőt, a tervező felé akár anyagi kártérítést benyújtani, azért mert nem lett kész időben,
vagy pedig a következő munkánál ezt beszámítják a munkadíjába.
Egyébként ez nem Egyeki sajátosság, ez sajnos országos sajátosság. Azt látják, hogy a
kivitelező cégek, a lehető legrövidebb határidőt adják meg és ezek a hihetetlenül kifeszített
határidő, mind arra jó, hogy ebből sok vita legyen, ahhoz hogy az önkormányzat kötbérigényt
nyújt be egy vállalkozás el nem készülése miatt. A kivitelező sok indokot fog felhozni, amit
Hajduné Holló Katalin képviselő is elmondott, hogy december és hideg van, erre nem
gondoltak. Szerinte legközelebb ilyen volumenű munkánál, a pályázatnál ne vegyék
figyelembe azokat a cégeket, akik legfeszítettebb határidőket adják meg, mert ebből mindig
csak a vita van. Emlékeznek, hogy amikor a szennyvíz második üteme készült el, akkor a
kivitelező egy olyan nyár után, ahol gyakorlatilag az egész faluban oda lett a termés az aszály
miatt, a bőséges esőzésekre való hivatkozással menekült meg a kötbérezés alól.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Abból, amit Soltész Gábor képviselő elmondott mindent megértett és egyetért is vele,
ugyanakkor annyit változott a helyzet, hogy most már állami oldalról is pörgetik a dolgokat,
nincsenek olyan hosszú határidők. Már az önkormányzatnak nincs is meg az a lehetősége,
hogy megadják, hogy kiadja meg a legrövidebb határidőre a dolgokat, mert az
önkormányzatnak meg kell szabni a határidőt, hogy addig kész kell lenni, mert egyébként
nem tudnak elszámolni. Itt is ez volt a helyzet, hogy az önkormányzat adta meg a határidőt,
hogy mikorra kell elkészülni ezzel a projekttel és a kivitelezőnek nem volt választási
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lehetősége, vállalja vagy nem vállalja. A projektek elbíráláskor nem volt pontozási szempont
a határidő, egyetlen egy szempont alapján döntöttek, hogy ki adja a legolcsóbb árajánlatot. Az
elmúlt 4 év tapasztalata alapján ezt szeretné javasolni a Képviselő-testületnek, hogy ezt a
gyakorlatot kövessék a jövőben is. Onnantól kezdve, hogy elkezdenek pontozni, súlyozni,
beengednek szubjektív paramétereket, megtámadják őket és időt vesztenek vele. Példaként
felhozza a belvizes pályázat esetét.
Kiírnak egy pályázatot, adnak kb. 2 hetet, a beadására. Éppen Hajduné Holló Katalin
képviselő mondta, hogy ne kapkodjanak. Teljesen igaza volt, de kapkodtak, nem csak az
önkormányzat, hanem a tervező is. Becsúszott ez a hiba. A tervező az önkormányzatnak akart
szívességet tenni, hogy gyorsan megcsinálja a tervet, hogy be tudják adni a pályázatot. Ezért
később őt megkötbérezni, azért nem lenne szerencsés, mert most is mikor szóltak neki, ebből
a 1,5 hónapból 4-5 hét azzal ment el, hogy honnan szerezzenek be több ezer m3 földet és
hozzá 7-8 millió Ft-ot, hogy ezt meg tudják valósítani. Amikor elérkezett a probléma és
eljutottak odáig, hogy szóljanak a tervezőnek, hívják egyeztetni, ami rajta állt, azt egy 1 héten
belül megoldotta. A tervező nem tartotta fel ezt a folyamatot, de becsúszott neki ez a hiba. Jó,
kapkodtak, de beadták a pályázatot. A hatóságok ezen a beadott pályázaton kb. fél évet ültek
– a gyepmesterin 1 évet. Hónapig nem tesznek semmit, utána megérkezik a támogató
határozat, örülnek és utána rájönnek, hogy 2-3 hónap van a kivitelezésre.
A gyepmesteri telepre beadták a pályázatot, vártak eltelt egy jó fél, akkor hiánypótlási
időszak volt, utána várták a támogató határozatot, megint eltelt egy fél év. Most megérkezik a
támogató határozat és az van benne, hogy május 31-ig ezt meg kell valósítani. Örül a
gyepmesteri telepnek, de hogyan valósítják ezt meg május 31-ig? Mire lemegy a
közbeszerzési eljárás, szépen megszavaznak mindent, jelentkeznek, pályázatot adnak be, mire
a munkát elkezdhetik január. Jogerős használatba vételi engedély kell. Ahhoz, hogy ez
meglegyen, ahhoz már április 30-án legkésőbb készen kell lenniük. Melyik lesz az a
vállalkozó, aki 4 hónap alatt ezt mindet meg tudja valósítani? Meg lehet, csak majd télen
extra költségei lesznek.
Ez a baj a pályázati rendszerekkel, hogy nem az van, mint amit annak idején megtapasztaltak
a Bodkő Kft-nél, hogy volt bőven idő a megvalósításra, hanem egyszerűen a magyar
társszervek, illetve a hatóságok jótékony tevékenységének köszönhetően, most üröm került az
örömükbe, mert 4 hónap alatt kell megvalósítani és garantált, hogy lesznek problémák.
Ugyanakkor ki az, aki azt mondja, hogy hagyják az egészet és küldjék vissza az 50 millió Ftot. Eleve úgy mennek neki a történetnek, hogy nincs választási lehetőség, meg kell valósítani,
de, nagyon oda kell figyelni és ki kell hangsúlyozni a határidőket minden szinten, mert ebből
megint csak a problémák lesznek.
Bóta Barbara aljegyző:
Valóban nagyon szűkösek a határidők és valamilyen szinten kényszerpályán van az
önkormányzat. Ahhoz, hogy meg tudják valósítani a beruházást, nagyon komolyan oda kell
bizonyos lépésekre figyelni. Azt említette Soltész Gábor képviselő úr, hogy a tervezőn
lehetne érvényesíteni a károkat. Ezzel kapcsolatban kára nem keletkezett az
önkormányzatnak. Kára akkor keletkezett volna az önkormányzatnak, ha határidőn túl
valósította volna meg a kivitelező a beruházást és nem tudtak volna kifizetési kérelmet
benyújtani. Szerencsére a Válykos esetében ez nem fordulhatott elő, mert december 31-ig
szólt az eredeti határozat szerint a megvalósítási határidő, de egy rendeletmódosítás kapcsán
ezt a határidőt 2015. március 31-ig meghosszabbították. Tehát ebben az esetben erről szó sem
lehet. Egyetlen egy kötelezettségük van, december 31-ig az egyes számú kifizetési kérelmet
be kell adni, amit nagy valószínűség szerint meg is tudnak tenni. A másik, amit Soltész Gábor
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képviselő említett, hogy kötbértől esik el az önkormányzat. Kötbértől nem eshetnek el, mert
kötbért csak akkor köthetnek ki, ha az a kivitelező hibájának tudható be. Olyan dolog miatt,
ami nem a kivitelező hibája, hanem esetleg egy ilyen tervezői elszámolás, nem
kötbéreztethető. Ha ilyen miatt kötbért kötnének ki, akkor a kivitelező beperelné az
önkormányzatot és nagy valószínűség szerint meg is nyerné ezt a pert.
Tardi Kálmán képviselő:
Aljegyző Asszony előterjesztését el tudja fogadni, hogy azon a módon átdolgozni, mint
ahogyan mondta és ezt érvényesíteni, csak azt vélelmezi, mert pletyka szinten mondták a
települési lakók, hogy a CKT betonnak, amit a burkoló alá csinálnak, annak elméletileg 10-12
cm-esnek kellene lennie, és sok helyen 2-3 cm-es beton van, vagyis a műszaki tartalom nem
valósul meg. Megnézte és úgy érzi nincs meg a 12 cm betonvastagság. Kéri, hogy a műszaki
ellenőr nagyobb figyelmet fordítson a műszaki tartalomra. Ma is csak 3-4 embert látott
dolgozni. Szerinte a kivitelező nem mozgat meg annyi embert, hogy megvalósulhasson ez a
beruházás. Minél hamarabb menjen neki a határozat, és lássa, hogy mozogni kell, mert a
kötbér el fogja vinni a hasznot.
Ez a probléma, amit Polgármester úr említett, hogy hosszú ideig rajta ülnek az
engedélyezéseken, ezt érdemes lenne országgyűlési képviselőkkel megosztani, és limitálni az
időt, amit az elbírálásra fordítanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha fajsúlyosabb leveleket ír és az rá is tartozik, másolatban elküldi Bodó Sándor
országgyűlési képviselőnek, azért, hogy tudjon róla. Arról az illúzióról, hogy ő majd segít és a
parlamentben számára kedvező döntéseket hoznak, erről lemondott, ott egy országgyűlési
képviselő nem akármikor mondhatja el a véleményét. Ott szavazógépezet működik,
frakciófegyelem van, és ha ő nincs benne abban az erős magban, akkor nem nagyon lehet
ilyen partizánakciókba, egyéni elgondolásokat megvalósítani. Próbálkozik, meg lehet, hogy
vannak kivételek is, de sajnos most ez a szavazógépezet működik.
A tűzoltósággal kapcsolatban is legalább 4-5 levelet írt. Javukra legyen mondva, hogy mindig
jön lesz rá válaszlevél, de konkrét cselekedetek nem nagyon születnek.
Azt mondja Tardi Kálmán képviselő, hogy legyen határidő. Van határidő, a törvény által
meghatározott határidők vannak, amit úgy kerülnek ki, hogy novemberben küldenek egy
levelet, visszadátumozva júliusra. Ez konkrétan a térfigyelő rendszer pályázatnál volt. A
térfigyelő rendszer pályázat kapcsán kb. 14 millió Ft, azért áll, mert nem tudnak normális
módon választ adni. Ebben a rendszerben kell eredményeket elérniük, mert a lakosság nem
kíváncsi arra, hogy ő most mit magyarázkodik, nekik csak az kell, hogy valósuljon meg.
Ugyanúgy, ahogy Tardi Kálmán képviselő megfogalmazta, hogy vannak elvárások a
közmunkaprogrammal kapcsolatban. Legyenek is, de azt is látni kell, hogy a
közmunkaprogramban nem azok a kiemelkedő szakmunkások dolgoznak, akik mesterfokon
művelik a szakmájukat, mert azok kint dolgoznak Ausztriában, Németországban, keresnek
havonta 500-600-700 ezer Ft-ot. Nekik sokszor olyan emberekkel kell együtt dolgozni, olyan
emberekből kell eredményt kicsikarni, értékteremtő munkát, akiknek életükben nem volt
munkaviszonyuk. Az első munkaviszonyuk a közmunkaprogram. Így ebben a körülményben
nem egyszerű.
Egy dolgot kell szem előtt tartani a végeredményt. A lakosság a végeredményt várja. Ebben
az esetben azt javasolja, hogy a műszaki ellenőrt mindenképpen állítsák rá, mert ez a
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végeredmény része, és abban hiba nem lehet. Köszöni ezt a jelzést. Egyébként pedig, amit
Bóta Barbara aljegyző javasolt, azt fogadják el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki Bóta Barbara aljegyző előterjesztését elfogadja és támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
463/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy felhatalmazza Dr. Kovács Tibor ügyvédet, hogy (4026 Debrecen, Darabos
u. 37.) „Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút kialakításának
LEADER pályázata – MVH 210/0905/4/11/2014 sz. határozata alapján” tárgyú
projekt kapcsán készítse el a jegyzőkönyvet, melyben az önkormányzat
elismeri, hogy amennyiben a Morotva-Víz-Energia Kft. (4100 Berettyóújfalu,
Babits u. 12.) nem teljesít határidőre, mennyi az, az időpont, amit kötbér nem
terhel.
Felhatalmazza a Polgármestert a jegyzőkönyv aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a kérelem elutasításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
464/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Morotva-Víz-Energia Kft-el (4100 Berettyóújfalu, Babits u. 12.) kötött
„Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút kialakításának
LEADER pályázata – MVH 210/0905/4/11/2014 sz. határozata alapján” tárgyú
projekt vállalkozói szerződésének módosításához nem járul hozzá.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9./ Gyepmesteri telep közbeszerzési eljárása ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata –
MVH 284/1501/211/13/2013. sz. határozata alapján” c. projekt ajánlattételi felhívását.
Bóta Barbara aljegyző:
A bizottság által elfogadott ajánlattételi felhívás már módosult. Két időpont módosult, a
megvalósítás kezdő és befejező időpontja. Az eredeti anyag szerint január 15-én adták volna
át a munkaterületet, és akkor kezdődött volna el a munka, és május 15-ig tudott volna munkát
végezni a kivitelező. Viszont, mikor leegyeztették az MVH-val, hogy mi minősül a projekt
befejezésének, azt mondta, hogy jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezni kell már a
projekt megvalósításakor, aminek a végső határideje május 31. Hosszabbításra biztos, hogy
nem lesz lehetőség, mert ez már eleve egy meghosszabbított határidő. Akkor van rá esély,
hogy jogerős használatbavételi engedély legyen május 31-re, ha legalább 1 hónappal
korábban befejezik az építési kivitelezési munkálatokat, ezért a kivitelezés május 15-i
határidejét április 30-ra módosították Ügyvéd úrral közösen, a kezdő időpontot pedig, január
1-re. Ez egy nagyon szűkös határidő. A tervezővel egyeztettek, és azt mondta, hogy nagyon
sok erőforrást kell ahhoz a kivitelezőnek átcsoportosítania, és idehoznia, hogy ezzel 4 hónap
alatt elkészüljön. Itt nagyon nagy hangsúly helyeződik majd a kivitelező kiválasztására is,
mivel itt határidő hosszabbításra egész biztos, hogy nem lesz lehetőség.
Az ajánlattételi felhívást azzal a módosítással kérné elfogadni, hogy a kezdő időpont január 1re, a végteljesítési határidő április 30-ra módosuljon.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy először szavazzanak a módosított határidőkről. Kéri, hogy aki a módosított
határidőkkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
465/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata – MVH
284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” c. projekt ajánlattételi felhívás 6.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
2015. 01. 01.- 2015. 04. 30.
A fenti változás kerüljön átvezetésre valamennyi dokumentumon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most tudnak szavazni az ajánlattételi felhívásról. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy
aki az eredeti ajánlattételi felhívást az előbb elfogadott módosítással elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
466/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata – MVH
284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” c. projekt ajánlattételi felhívását
a módosítással együtt elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10./ Gyepmesteri telep közbeszerzési eljárásához Bíráló bizottság választása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Bíráló Bizottság tagjainak javasolja megválasztani, Dr. Kovács Tibor ügyvédet, a
közbeszerzési eljárás bonyolítóját, Kótai Csaba építészmérnököt, aki a terveket szállította
ebben az esetben is, Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt, Bóta Barbara aljegyzőt és Szekeres
Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt.
Mivel más javaslat nincs a Bíráló bizottság tagjainak megválasztásához, kéri, hogy egyenként
nyilatkozzanak.
Dr. Kovács Tibor ügyvéd, Kótai Csaba építészmérnök mindketten írásban nyilatkoztak, hogy
vállalják a tagságot, hozzájárulnak a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs velük szemben
összeférhetetlenség.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Dr. Kovács Tibor ügyvéd a Bíráló bizottság tagja legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Kótai Csaba építészmérnök a Bíráló bizottság tagja
legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt nyilatkozzon arról, hogy vállalja-e a tagságot,
hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
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 Csepreginé Kocsis Nóra jegyző a Bíráló bizottság tagja
legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Bóta Barbara aljegyzőt nyilatkozzon arról, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a
nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Bóta Barbara aljegyző:
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 Bóta Barbara aljegyző a Bíráló bizottság tagja legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt nyilatkozzon arról, hogy vállalja-e a
tagságot, hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben
összeférhetetlenség.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
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 Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető a Bíráló
bizottság tagja legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki összességében egyetért a bizottság összetételével, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
467/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata – MVH
284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” c. projekt közbeszerzési
eljárásához az alábbi Bíráló Bizottságot hozza létre:
-

Dr. Kovács Tibor ügyvéd
Kótai Csaba építészmérnök
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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11./ Gyepmesteri telep kialakításához vezetékes ivóvízhálózat bővítés tervezésére és
kivitelezésére árajánlat és fedezet biztosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a gyepmesteri telep kialakításához vezetékes ivóvízhálózat
bővítés tervezésével és kivitelezésével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-t bízzák
meg. Az anyagköltséget a környezetvédelmi alapból biztosítsák, amennyiben lehetséges.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Vízmű Zrt. felszámolás előtt van, de az apparátus még ott van, a fizetésüket még felveszik,
tehát ezt meg kell tervezniük a még meg nem fizetett bérleti díj terhére. A környezetvédelmi
alap terhére megvásárolják az ivóvíz vezetéket, a földmunkát pedig a közmunkaprogram
keretein belül végzik el. Tiszacsege Város Önkormányzatától fogják a földmunkagépet hozzá
kölcsön kérni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ez a projekt így
megvalósuljon, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
468/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a gyepmesteri telep kialakításához vezetékes ivóvízhálózat bővítés
tervezésével és kivitelezésével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-t
bízza meg. Az anyagköltséget a környezetvédelmi alapból biztosítja,
amennyiben lehetséges.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
12./ Várossá nyilvánítás pályázati eljáráshoz határozati javaslat elfogadása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze Egyek (nagy)község várossá nyilvánítását az
erről szóló mellékelt dokumentumok alapján, valamint a területszervezési eljárásról szóló
321/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelete értelmében vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén
ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket,
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megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
A képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a várossá nyilvánítási kezdeményezést a
kormányhivatal útján terjessze fel az illetékes miniszterhez.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az elmúlt ciklusban választott a Képviselő-testület egy külsős céget, aki ezt a pályázati
anyagot készíti. Ez a mellékelt dokumentum, maga a várossá nyilvánítás pályázati anyaga
lenne. Ennek a munkaverziója elkészült. Szinte a településen lévő összes szervezet,
intézmény, szolgáltatási, gazdálkodási adatok, és amit csak el lehet képzelni, tartalmaz ez a
pályázati anyag. Ez több képviselő előtt lehet ismert, hiszen 2005-ben és 2007-ben is
nyújtottak be várossá nyilvánítási pályázatot. A környező települések, Megyei önkormányzat,
ERNÖ és egyéb szervektől a támogató nyilatkozatok beszerzése megtörtént. A munka
anyagot kellene helyben áttekinteni, ez folyamatban van, meglehetősen terjedelmes anyag.
Ütemtervet kért a pályázatkészítőtől ma, hogy a határidőket tartani tudják, de választ még
nem kapott. Ez egy forma határozat, amit mellé csatolnak az anyaghoz, ezt mindenképpen jó
lenne, ha a Képviselő-testület tudná támogatni. A végleges anyag az elkészülte után,
természetesen megtekinthető.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
469/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy kezdeményezi Egyek (nagy)község várossá nyilvánítását az erről szóló
mellékelt dokumentumok alapján, valamint a területszervezési eljárásról
szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelete értelmében vállalja, hogy a
várossá nyilvánítás esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére
jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtásának
szervezeti és személyi feltételeit.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a várossá nyilvánítási
kezdeményezést a kormányhivatal útján terjessze fel az illetékes miniszterhez.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
13./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
-

Pillangó u. 41.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Pillangó u. 41. szám alatti ingatlant helyszíni szemle során
tekintsék meg, és a látottak alapján döntsenek a vételárról amennyiben minden tulajdonos
nyilatkozik az ingatlan eladásáról.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén történt egy javaslat arra
vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a képviselői képzésre utazás előtt tekintse meg az
ingatlant, de késleltetett indulás miatt, ez a szemle meghiúsult. Tehát a felolvasott javaslat
megállja a helyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
470/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Pillangó u. 41. szám alatti ingatlant helyszíni szemle során tekintsék
meg, és a látottak alapján döntsenek a vételárról amennyiben minden
tulajdonos nyilatkozik az ingatlan eladásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
-

Ady E. u. 29.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Ady E. u. 29. szám alatti ingatlant forráshiány miatt 1.000.000
Ft összegért ne vásárolja meg, mivel jelenleg az önkormányzat csak 500.000 Ft-ig vásárol
ingatlant.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
471/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Ady E. u. 29. szám alatti ingatlant forráshiány miatt 1.000.000 Ft
összegért nem vásárolja meg, mivel jelenleg az önkormányzat csak 500.000 Ftig vásárol ingatlant.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
-

Fasor u. 57.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Fasor u. 57. sz. alatti ingatlant 500.000 Ft összegért vásárolja
meg, amennyiben az eladáshoz minden tulajdonos hozzájárul.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
472/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Fasor u. 57. sz. alatti ingatlant 500.000 Ft összegért vásárolja meg,
amennyiben az eladáshoz minden tulajdonos hozzájárul.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
-

Petőfi u. 86.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Petőfi u. 86. szám alatti ingatlant 4.400.000 Ft összegért
forráshiány miatt ne vásárolja meg. Tájékoztassák az ingatlan felajánlóit, hogy az
önkormányzat jelenleg csak 500.000 Ft-ig vásárol ingatlanokat.
Nyílván ez az ingatlan állapotának figyelembevételével nem minősül ajánlattételnek, csak
tájékoztatásnak. Méltánytalan lenne.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
473/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Petőfi u. 86. szám alatti ingatlant 4.400.000 Ft összegért forráshiány
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miatt nem vásárolja meg.
Tájékoztatja az ingatlan felajánlóit, hogy az önkormányzat jelenleg csak
500.000 Ft-ig vásárol ingatlanokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
14./ Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a pályázat kiírása környezetvédelmi alapra c. napirendet a
december havi ülésén tárgyalja, ugyanis december 31-ig kell az előző évi támogatási
összegekkel elszámolni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
474/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a pályázat kiírása környezetvédelmi alapra c. napirendet a december havi
ülésén tárgyalja.
Határidő: 2014.12.18.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
15./ Kérelem megbízási díj biztosítására vérvételi feladatok ellátásáért
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság, illetve a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kovács Sándorné Simon Mária Anna
asszisztens részére a vérvételi feladatok ellátásáért 2014. november 1-től biztosítson havi
bruttó 20.000 Ft összeget plusz járulékait a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások
terhére.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Kovács Sándorné Simon Mária Anna asszisztens részére a
vérvételi feladatok ellátásáért 2014. november 1-től biztosítson havi bruttó 20.000 Ft összeget
plusz járulékait a 3. sz. háziorvosi körzetben tervezett 1 fő asszisztens bérének terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
475/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Kovács Sándorné Simon Mária Anna asszisztens részére a vérvételi
feladatok ellátásáért 2014. november 1-től havi bruttó 20.000 Ft összeget plusz
járulékait biztosít a 3. sz. háziorvosi körzetben tervezett 1 fő asszisztens
bérének terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal és 9 tartózkodással szavazott a Szociális,
Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság javaslatáról.
16./ Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének támogatási kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete (4025 Debrecen, Széchenyi u. 35-37.) kérelmét, és a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház helyiségét havi kétszeri ügyfélfogadó óra megtartásához térítésmentesen
bocsássa rendelkezésre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
476/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete (4025
Debrecen, Széchenyi u. 35-37.) kérelmét, és a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház helyiségét havi kétszeri ügyfélfogadó óra megtartásához
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
17./ Egyeki Népdalkör támogatási kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Népdalkör támogatási kérelmére a 2015. évi
költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza.
Javasolja a bizottság, hogy addig a Népdalkör indítsa el a civilszervezetté válás folyamatát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
477/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Népdalkör támogatási kérelmére a 2015. évi költségvetés
tárgyalásakor tér vissza.
Javasolja a Képviselő-testület, hogy addig a Népdalkör indítsa el a
civilszervezetté válás folyamatát.
Határidő: 2015.02.28.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Gábor Istvánné könyvtárvezető
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18./ Bodnár Károly kérelme önkormányzat tulajdonában lévő csatornapart
karbantartására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa Bodnár Károly kérelmét, és részére az Egyek
külterület 067/4, 095 és 0141/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő csatornapart
kaszálását és karbantartását 2015. január 1-től 2020. december 31-ig engedélyezze azzal,
hogy amennyiben bálázáshoz tud területet felajánlani, azt köszönettel veszi az önkormányzat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
478/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja Bodnár Károly kérelmét, és részére az Egyek külterület 067/4,
095 és 0141/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő csatornapart kaszálását
és karbantartását 2015. január 1-től 2020. december 31-ig engedélyezi azzal,
hogy amennyiben bálázáshoz tud területet felajánlani, azt köszönettel veszi az
önkormányzat.
Határidő: 2015.01.01.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elérkeztek a plusz napirendi pontokhoz. Az plusz napirendi pontoknál 1. és a 4. ugyanazt
takarja. Az 1. a Települési adó bevezetéséről szóló rendelet, a 4. Javaslat útkarbantartási
hozzájárulás bevezetésére. Mivel az elnevezés illetve a jogszabályi háttér nem volt teljesen
kikristályosodva, a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ebben a
vonatkozásban nem hozott konkrét döntést, a döntést rá bízta a Képviselő-testületre. A
Képviselő-testület előtt van az útadóról szóló rendelet. Kérdezi a Képviselő-testület, hogy
van-e valaki, aki ezt nem tudta átolvasni, mert ha van ilyen, akkor elrendel 5 perc szünetet.
Szünet.
1./ Települési adó bevezetéséről szóló rendelet
2./ Javaslat útkarbantartási hozzájárulás bevezetésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Sikerült tanulmányozni az útadóval kapcsolatos előterjesztését. Ez személyesen az ő
előterjesztése, nem kell a képviselőknek egymásra mutogatni. Ezt az előterjesztést, abban a
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hiszemben teszi meg, hogy a település és a közösség érdekét szolgálja. A gazdák bármilyen
erősek a településen, egyenként gyengék, de ha összefognak és közösen képeznek egy alapot,
ami a település fejlődését szolgálja, azzal az egész település fog nyerni, ezért is terjesztette
elő, hogy a földtulajdonnal járó társadalmi felelősséget kihangsúlyozva, javasolja, hogy
hektáronként 1.000 Ft-ot szedjenek be a földtulajdonosoktól az úthálózat fejlesztésére. Bízik
benne, hogy ennek az előterjesztésnek a következményeként, valamikor a távoli jövőben, nem
csak az egyeki gazdák egyenként lesznek erősek, hanem az egyeki gazdák közössége ki fog
emelkedni a környező települések közül és itt lesznek a legjobb minőségű utak, külterületen
és belterületen is, ezzel elősegítve hatékony gazdálkodásukat. Ezért is javasolja a Képviselőtestületnek, hogy fogadják el ezt a rendeletet.
Belátja, hogy vannak hiányosságai a rendeletnek, lehetett volna több időt ráfordítani, de
tudják azt, hogy egy új törvényről van szó. Mivel év közben nem lehet újabb adónemet
bevezetni, most van rá lehetőségük, hogy január 1-től bevezessék. Arra van lehetőség, hogy
év közben eltöröljék ezt az adót. Éppen ezért azt javasolja, hogy most döntsenek arról, hogy
ezt bevezetik. Ennek az esedékessége jövő év október 15-ig lenne. Ha a március havi soros
testületi ülésen ezt a napirendi pontot újra tárgyalják, lehetőségük lesz az idő közben
felmerülő újabb információk birtokában ezt a rendeletet módosítani vagy teljes mértékben
eltörölni. Tehát javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy márciusban újra tárgyalják, illetve az
első bekezdést javasolja úgy módosítani, hogy az útadót az önkormányzat a földhasználóra
veti ki, abból a célból, hogy az általuk használt gépjárművek által bejárt utak minőségének
javításához a fedezetét biztosítsa.
Az így befizetett összeget egy elkülönített számlán fogják kezelni és az önkormányzati utak
karbantartására, felújítására fogják fordítani, illetve legelőször a földhasználati lapok
beszerzésére fogják fordítani. Mivel a földhasználati lapok nem állnak az önkormányzat
rendelkezésére, ezért nem tudják ellenőrizni a mezőőri járulékok megfizetésének rendjét sem.
Éppen ezért egy olyan visszás helyzet alakult ki, hogy a településen élő gazdáknak a kb. 60%a tisztességesen, korrekt módon fizeti a mezőőri járulékot, és van egy másik 40%, aki nem
fizet és teszi ezt évek óta büntetlenül. Azt gondolja, hogy ez nem korrekt magatartás a
településen élő gazdatársakkal szemben. Nekik itt is be kell avatkozni, ezért is javasolja, hogy
ezt a rendeletet fogadják el.
Tardi Kálmán képviselő:
Úgy gondolja, hogy a rendelet nincs kellően előkészítve, úgy találja, hogy diszkriminatív. Az
utakat nem csak a mezőgazdasági gépjárművek használják, hanem mindenféle gépjármű
használja. Az utakon esetlegesen keletkezett károkat egyetemlegesen okozzák. Ha ilyen
jellegű adót vetnének ki minden egyeki bel-és külterületi utakat használó gépjárművet kéne
adóztatni. Most ebben az alternatívába csak a mezőgazdasági földtulajdonnal rendelkező
egyének fizetnének adót. Sérelmezi, hogy ez kedvezőtlen helyzetbe hozná őket. Ugyan az
egyeki gazdák már eddig is szervezettebbek, mint más településen. A külterületi utakat
maguknak már szinte egy évtizede folyamatosan karbantartják. Erre nincs példa sem
Tiszacsege, sem Tiszafüred környékében. Utalt rá Polgármester úr, hogy a gazdák tőkeerősek.
Gyakorlatilag egy erősödő gazdatársadalom van kialakulóban. Az emberek nagy része a
rendszerváltáskor jutottak a földterülethez. Nem történelmi alapokon nyugszik, mint a nyugat
európai társadalmakban, hogy apáról fiúra száll, és csak működtetni kell a vagyont.
Gyakorlatilag még most kezdik el azokat a termelőeszközöket megszerezni, ami a vagyon
működtetéséhez szükséges, vagyis nem tőkeerősek még, hanem erősödnek és próbálnak
tőkeerőssé válni. Ezért elhamarkodottnak találja az útadó rendeletet, javasolja, hogy később
térjenek rá vissza.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén még útkarbantartási
hozzájárulás és egyéb úton-módon próbálták a témát megközelíteni, e tekintetben
felhatalmazó rendelkezést nem talált jogszabályt illetően. Polgármester urat annyiban
pontosítaná, vagy inkább úgy fogalmazna, hogy nincs egységes jogértelmezési gyakorlata a
bevezetést illetően. A stabilitási törvényből adódóan kétféleképpen értelmezik az
adóbevezetést. Súlyosbítás, egyik része a bevezetést is annak tekinti, - súlyosbító adóteher hiszen mégis csak egy plusz terhet nyom a lakosságra, vagy az adott adóalanyi körre. A másik
értelmezés szerint az év közbeni bevezetés azt jelenti, hogy már egy meglévő pl. egy 7.000
Ft-os kommunális adót nem lehet 8-9-10 ezer Ft-ra emelni.
A települési adóra vonatkozó jogszabály teljesen friss és hatályos. Szövegét a tegnapi nap
folyamán tudta áttanulmányozni. Nagyon szűken szabályozza ezt a kérdéskört. Ő maga is
érzi, hogy nem feltétlen 100 %-os ez a rendelettervezet, de ez a rendelettervezet a
Kormányhivatalhoz beküldésre kerül, neki kötelessége is vizsgálni ezeket a rendeletek,
amennyiben észrevételt tesz, akkor a jogszabályoknak megfelelően ezt korrigálni kell. A
Kormányhivatal addig is elmehet, hogy Alkotmánybíróságig viheti, tehát ha ez nem állja meg
a helyét, akkor ő maga fogja hatályon kívül helyeztetni. Úgy gondolja, hogy e köré nem kell
különösebb pánikot fűzni, mert ha meg is alkotja a Képviselő-testület, de olyan mértékű
törvényességi aggály van vele szemben, akkor még ha ők nem akarnák, a Kormányhivatal
akkor is megírná, hogy nem engedi alkalmazni. Ez egy kísérleti rendelet. Több település
próbálja a megyében a települési adót bevezetni, az is lehet, hogy elsők lesznek e tekintetben.
Ha nem keltenek pánikot ebben a témakörben, különösebb következménye nem lehet.
Az is lehet esetleg egy álláspont, hogy várják meg a Kormányhivatal véleményét, mikor ez az
anyag bemegy, akkor esetleg érdemes a gazdákat összehívni, vagy ugyanúgy összejöhetnek, a
vélemény alapján újratárgyalhatják. Döntés kérdése.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kormányhivatal mikorra fogja ezt véleményezni?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A jegyzőkönyvet 15 napon kell elküldeni, és amikor a jegyzőkönyv beérkezik az anyaggal
együtt, x napja van, hogy ezt áttanulmányozza, de ha ez ennyire égető, akkor jövő hét elején
átküldi. Lehet, hogy nem hivatalos állásfoglalás lesz róla, mert egy hivatalos írásos
állásfoglalás kiadásához több időt szánnak, de egy előzetes kontrollra lehet tőlük számítani,
hogy mit mondanak a rendeletre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy veszi ki Jegyző Asszony szavából, hogy ha ezt a rendeletet elfogadják azzal a
módosítással, amit javasolt a 2. pont első bekezdésével kapcsoltban, illetve azzal a
kiegészítéssel, hogy a március végi soros testületi ülésen újra tárgyalják, akkor nyitva hagyják
maguk előtt a lehetőséget, hogy ezt a rendeletet élesítsék, vagy pedig hatályon kívül is
helyezhetik, ha a Kormányhivatal részéről olyan észrevétel érkezik, ami ezt nem teszi
lehetővé.
Soltész Gábor képviselő:
Előfordulhat, hogy miután Jegyző Asszony elküldi a rendelettervezet, a Kormányhivatal azt
mondja, hogy törvényességi szempontból megfelel. Attól még ez diszkriminatív, mert csak és
kizárólag a földtulajdonosok közösségére vonatkozó adóteher. Attól, hogy egy rendelet
törvényes, attól még diszkriminatív. A belterületi utaknál nagyon kevés olyan út van, amit a
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gazdák tesznek tönkre. Tardi Kálmán képviselő úrral ért egyet, ez a rendelet véleménye
szerint társadalmi elégedetlenséget okozna a faluban, ami nem lehet céljuk, hogy közösséget
egymás ellen hangoljanak. Decemberben egy közmeghallgatást mindenképpen megér ennek a
rendeletnek a következő beterjesztése. Egy közmeghallgatás után, ahol széles lakossági réteg
tud erről véleményt alkotni számukra. Ne felejtsék el, hogy őket a választók küldték ide, azok
a választók, akik erről véleményt alkothatnak. Egy közmeghallgatás a lehető legjobb
lehetőség arra, hogy erről véleményt alkossanak és az ott elhangzottak számukra
iránymutatónak kell, hogy legyenek. Nem teljes egészében, de nyilván a döntésükben jelentős
mértékben befolyásoló. Ő jelen formában ezt a rendelettervezetet nem tudja támogatni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az hogy a faluban, mi lesz ennek a visszhangja, ki, hogyan fog hangulatot kelteni, az
nagymértékben pont a Képviselő-testület tagjain fog múlni. Az, hogy vannak emberek, akik
felirkálják a közösségi oldalra, hogy ezt csak azért vezették be, hogy ki tudják fizetni az
alpolgármester bérét, akkor lehet hangulatot kelteni. Lehet ezt így is kommunikálni. Lehet
úgy is kommunikálni, hogy diszkriminatív, még akkor is, ha ezt a Kormányhivatal
törvényességi szempontból elfogadja. Az előbb is elfogadtak, - ezzel a logikával követve egy diszkriminatív rendeletet, az ebrendészeti hozzájárulást. Az sem az egész lakosságra
vonatkozik, hanem azokra az emberekre, akik kutyákat tartanak. Ezzel a logikával, minden
törvény diszkriminatív, mert nincs olyan adóelőírás, ami mindenkire vonatkozna. Ezt az
érvelést és ezt az indoklást nem tudja elfogadni, hogy ez diszkriminatív lenne. Ha véletlenül
tévedne, és a Kormányhivatal megállapítja, amikor március végén ezt újra fogják tárgyalni,
lesz rá lehetőségük, hogy ezt hatályon kívül helyezzék vagy hatályban tartsák. Azért azt érzik,
hogy a település útjai, kül- és belterületen egy rohamosabb tempóban javulnának ennek a
rendeletnek köszönhetően. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy ha ezt nem fogadják el,
akkor dolgozzanak ki hasonló javaslatokat, rendeleteket, aminek az lesz az eredménye, hogy a
jövőbe mutató tartalmuk alapján, a település kiemelkedjen a környező települések közül és
egy kicsit fejlettebb település legyen.
Tardi Kálmán képviselő:
Hibás álláspont volna azt gondolni, hogy a mezőgazdaság húzhat ki egy települést az adott
helyzetéből. Soha nem a mezőgazdaság húzott ki egy települést sem, hanem a működő
üzemek, iparok és erre példa lehet majd a jövőbeni munkahelyteremtő beruházás, amire
valamilyen szinten megteremtették a feltételeket. A mezőgazdaság valamilyen szinten
önfenntartó, termel eredményt, de nem az a húzó ágazat egy településen sem. A
vállalkozókat, a vállalkozói beruházásokat kell a településen fejlesztésére ösztönözni. Olyan
lehetőségeket gerjeszteni, vagy olyan infrastruktúrát teremteni, hogy a nagyobb vállalatok
gyökeret verjenek itt. Szerinte egy elhibázott politika, hogy a mezőgazdaság lehet a húzó
ágazat és akkor, ha a mezőgazdászokat különféle adókkal sújtják, akkor a település jobb
helyzetbe kerül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tetszik, nem tetszik Egyek egy mezőgazdasági település. Az egyeki realitás a mai napon a
mezőgazdaság és minden a mezőgazdaságra épül. Ez a munkahelyteremtő beruházás, amit
említett, az is csak azért jön ide, ha ide jön, mert emberi kapcsolatok vannak mögötte,
másrészt pedig Egyek, mint mezőgazdasági település, egy jó település. Viszonylag jó
minőségű földjeik vannak, itt van a Tisza közelsége. Úgy gondolja, hogy itt lehet jól
gazdálkodni. Ennek a településnek az élettere a föld és ebből tudnak kiindulni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, felolvassa a módosító javaslatot:
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Az útadót az önkormányzat a földhasználókra veti ki, abból a célból, hogy az általuk használt
gépjárművek által bejárt utak minőségének javításához a fedezetet biztosítsa. 2.§. (1)
bekezdés
Kéri, hogy aki ezzel a módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Tardi Kálmán képviselő:
Az ő javaslata az, hogy nem időszerű az útfenntartásról, az útadóról beszélni. Ami ennek a
célja, a gazdák önszerveződésben eddig is csinálták, 10 éve csinálják. A gazdák a külterületen
használt utakat folyamatosan karbantartják és mivel a teherviselés nem használat arányos,
éppen ezért nem javasolja az adóról, hogy döntsenek vagy terítékre hozzák.
Soltész Gábor képviselő:
Tehát, hogy ne kerüljön a rendelet bevezetésre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát az úttal kapcsolatos összefüggést kifogásolja. Tardi Kálmán képviselőt kérdezi, hogy a
földadót el tudná-e fogadni, úgy, hogy nem határozzák meg, mire fordítják, csak bevezetik,
mint földadót és a település általános fejlesztési céljaira fordítják?
Tardi Kálmán képviselő:
A földadót el tudná fogadni, de az útadót nem.
Soltész Gábor képviselő:
A földadóról most van szó, hogy a minisztérium tesz javaslatot, hogy ne legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát a földadót, ugyanígy, hogy hektáronként 1.000 Ft-ot fizessenek, ezt el tudja fogadni és
arra igennel fog szavazni?
Tardi Kálmán képviselő:
Azt nem mondta, hogy igennel szavaz, de másabb megítélés alá esik a földadó. Ott a tulajdon
van adóztatva, bár Vigh József bizottsági tag azt mondta, hogy magyar föld még soha nem
volt megadóztatva és méltatlan. Így úgy gondolja, hogy méltányolja az ő szavait, hogy dicső
elődjeikhez maradjanak méltóak és ezt a magyar földet felesleges adóval ne terheljék.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát értheti úgy, hogy nem csak az úttal kapcsolatos összefüggés zavarja, hanem egyáltalán
a földre semmilyen adót ne vessenek ki.
Tardi Kálmán képviselő:
Ő személy szerint nem támogatja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát a módosító indítvány az, hogy ezt ne fogadják el. Erre feltesznek egy szavazást és
akkor ő nemmel szavaz.
Mivel más javaslat nincs, felteszi szavazásra, azzal a kitétellel, hogy figyelembe véve a
Kormányhivatal állásfoglalását márciusi soros ülésen ezt a napirendi pontot újra tárgyalják,
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ha valami miatt szükséges, akkor még hamarabb újra tárgyalják. Kéri, hogy aki így a rendelet
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete
a települési adóról
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi
területén az alábbi települési adót vezeti be:
a) útadó
2. Útadó
2. §
(1) Az útadót az önkormányzat a földhasználókra veti ki, abból a célból, hogy az általuk
használt gépjárművek által bejárt utak minőségének javításához a fedezetet biztosítsa.
(2) Az önkormányzat az útadóból befolyt bevételt az első évben a földhasználók adatainak
beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokra és az elszántott utak és önkormányzati földterületek
kimérésével kapcsolatos költségekre fordítja, majd az önkormányzati tulajdonú utak
karbantartására, felújítására. Az önkormányzat vállalja, hogy a befolyt bevételt elkülönített
számlán kezeli és a felhasználás előtt konzultál a földtulajdonosokkal és azok képviselőivel.
(3) Az adó alanya: a földhivatali ingatlan nyilvántartásba bejegyzett földhasználó
Az adó évi mértéke: 1000.-Ft/ha
3. §
(1) Mentes az útadó alól az a földhasználó aki az önkormányzattól lakásfenntartási
támogatásban részesül.
4. §
(1) Az adó alanya a földhasználati jogosultságában bekövetkezett változást 15 napon belül
köteles az önkormányzat felé bejelenteni.
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(2)A fizetendő útadóról az adóalany minden év szeptember 15-ig értesítést kap és az adót
október 15-ig kell az önkormányzat elkülönített számlájára befizetni
3. Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a rendeletet elfogadták, azzal, hogy március végén újra tárgyalják.
3./ Gyepmesteri telep közbeszerzési eljárásához ajánlattevők kiválasztása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Három javaslat van. Első az Universal Bau 96 Bt. (4029 Debrecen, Csillag u. 53. fsz. 1.,
második a Morotva-Víz-Energia Kft. (4100 Berettyóújfalu, Babits u. 12.), harmadik a
NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.) Kérdezi,
hogy más javaslat van-e?
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja a Józsa Kft-ét (5350 Tiszafüred, Igari u. 61.) meghívni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt még el tudja fogadni, 4-en jelentkezzenek, de arra törekedjenek, hogy a közbeszerzési
eljárás bonyolítója ezt a korábbi testületnek is megfogalmazta, hogy féktelenül sok jelöltet ne
hívjanak meg, arra alkalmas jelölteket hívjanak meg, mert előfordult már az, hogy az előző
Képviselő-testület udvariasságból, a konfrontáció elkerülése miatt olyan jelöltet is meghívott,
aki már a jelölése pillanatában megmondta, hogy ezt az eljárást meg fogja támadni. Ezt nekik
kerülni kell. Arra kell törekedni, hogy minél kisebb rizikófelületet kínáljanak fel egy
közbeszerzési eljárás folyamán, amin keresztül időt veszítenének. Azt gondolja, hogy
meghívhatják mind a négy céget.
Tardi Kálmán képviselő:
A Morotva-Víz-Energia Kft-vel annyi aggálya van, hogy még ezzel a beruházással is, abban
az időszakban fognak küszködni. Jelenleg sem bírnak vele, nem hogy még egy másik, még
szorosabb határidőhöz kötött pályázatba bele vigyék őket. Őket ezzel a megfontolással nem is
igazán javasolná, de döntsön a Képviselő-testület.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy ezen kívül nekik több kapacitásuk van. Múltkor beszélt az ügyvezetővel,
hogy év végén sok projektet zárnak le. Az év eleje általában szabad szokott lenni a cégeknek.
Bízzák oda, hogy ha addigra van elég szabad kapacitásuk, had jöjjenek. Egyébként pont a
szűkös határidő miatt, a másik oldalról pedig az szorítja őket, hogy félő, hogy adnak-e le,
értékelhető ajánlatot. Ha nem kap az önkormányzat értékelhető ajánlatot, nem lesz idő új
közbeszerzési eljárás kiírására. Azt javasolja, hogy ezt a 4 céget így fogadják el. Javasolja,
hogy egyenként szavazzanak a cégekről.
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Kéri, hogy aki egyetért az Universal Bau 96 Bt. (4029 Debrecen, Csillag u. 53. fsz. 1.)
meghívásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
479/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata – MVH
284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” c. projekt közbeszerzési
eljárására az Universal Bau 96 Bt-ét (4029 Debrecen, Csillag u. 53. fsz. 1.)
meghívja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Morotva-Víz-Energia Kft. (4100 Berettyóújfalu, Babits u. 12.)
meghívásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
480/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata – MVH
284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” c. projekt közbeszerzési
eljárására a Morotva-Víz-Energia Kft-ét (4100 Berettyóújfalu, Babits u. 12.)
meghívja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Józsa Kft. (5350 Tiszafüred, Igari u. 61.) meghívásával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
481/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata – MVH
284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” c. projekt közbeszerzési
eljárására a Józsa Kft-ét (5350 Tiszafüred, Igari u. 61.)
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4181
Nádudvar, Bem J. u. 3.) meghívásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
482/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata – MVH
284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” c. projekt közbeszerzési
eljárására a NÁDÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ét (4181
Nádudvar, Bem J. u. 3.) meghívja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
19./ Javaslat laptop vásárlásra
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának
ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a december
havi ülésen, a 2015. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor döntsenek arról, hogy a
következő évi költségvetés terhére laptopot vásárolnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri a Képviselő-testületet, hogy járjanak nyitott szemmel. Tudják, hogy nagy a piac,
próbáljanak meg jó készülékeket vásárolni.
Vitéz Zsolt képviselő:
Javasolja, hogy nézzék meg hány éves a garancia az adott gépre. Illetve a garancián túl ne
essenek abba a hibába, hogy az előző ciklusban is megvettek egy viszonylag nagyon olcsó
kategóriásat és nagyon hamar tönkrementek. Ebbe a hibába szerinte ne essenek még egyszer.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem mindig a legolcsóbb, a legolcsóbb. Sőt a végén néha a legolcsóbb, a legdrágább. Mert
kifizetik a különbözetet a javításra és a végén mégis megveszik a jót.
Kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy
árajánlatot kell bekérni, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
483/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a december havi ülésen, a 2015. évi költségvetési koncepció
tárgyalásakor dönt arról, hogy a következő évi költségvetés terhére laptopot
vásárolnak, melyekre árajánlatot kell bekérni.
Határidő: 2014. december 18. és folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
20./ Árajánlat a tűzoltóság épület új kazánház és kémény építés engedélyezési terveinek
elkészítésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen 1 nem szavazattal
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Fő u. 3. (hrsz: 6/2) tűzoltóság épület új
kazánház és kémény építés engedélyezési terveinek elkészítésére fogadja el a 4K Stúdió Kft.
(4024 DEBRECEN, NAP UTCA 5. II/8.) árajánlatát 260.000 Ft + Áfa összegben,
amennyiben az épületet is szükséges megterveztetni, és nem lesz kedvezőbb ajánlat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kérdezi, hogy a napirendi ponthoz van-e hozzászólás, mert arról volt szó, hogy próbálnak
újabb ajánlatokat feltárni. Sikerült-e?
Tardi Kálmán képviselő:
Sikerült kedvezőbb ajánlatot találni, jelenleg 0 Ft-os ajánlatnál tartanak. A szerkezeti
kialakítású kémény nem tervezés köteles és 50 légköbméter alatt szintén nem tervezés köteles
a bővítés. Ez az épület most megfelel ennek a kategóriának, de ha kétségeik volnának, akkor
70-80 Ft-ért csinálnák meg. Javasolja, hogy más tervezési esetekben is Szelke Lászlót
keressék.
Czinege Zoltán képviselő:
A Polgármesteri Hivatal kéményéről készült terv?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Igen. Biztos nagy az öröm ezzel kapcsolatban egy kedvezőbb összeget hallani, de ő inkább a
biztonságra törekedne, nem 200.000 Ft-ot spórolni adott esetben. Nincs tapasztalata Szelke
úrral. Nyílván olcsóbb. Nem menne el a felé, hogy ne legyen megtervezve. Kótai úrral évek
óta dolgoznak, szakmailag képben van. Bármikor történhet bármi gond. Azt gondolja, hogy
az emberélet többe kerül, mint 100-200.000 Ft. Nem ragaszkodik Kótai Csaba ajánlatához,
valóban olcsóbb ez az ajánlat, pénzügyileg mindenképpen kedvezőbb. Beszélt Kótai Csabával
és, mint egyéni vállalkozó 260.000 Ft-os árajánlatnál áll meg. Nyílván, ha a Képviselőtestület Szelke urat választja meg szíve joga, de ő azt mondja, hogy ha már ezen az úton
elindultak, eltérő álláspontok vannak, inkább a biztos felé menjenek és tegyék rendbe ezt a
kémény, kazán ügyet.
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Tardi Kálmán képviselő:
Ilyen esetekben a jogosultságon van a hangsúly, hogy jogosult-e aláírni és elkészíteni egy
ilyen tervet vagy nem jogosult. Információi szerint Szelke úr jogosult elkészíteni. Javasolja,
hogy ne Kótai úrral csináltassák, hanem válasszák a másik tervező mérnököt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szelke úrnak a településen van referencia munkája?
Tardi Kálmán képviselő:
A Tiszafüredi építési hatóság javasolta nekik. Ha a hatóság javasolja, akkor biztos, hogy az
oda benyújtott munkái megfelelnek a szakmai elvárásoknak.
Czinege Zoltán képviselő:
Megye és megye között van-e különbség? Mert az ütötte meg a fülét, hogy Tiszafüreden nem
szokták a terveket kérni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Elvileg nem lehetne különbség, de biztosan van.
Czinege Zoltán képviselő:
Ebben a formában ő is Csepreginé Kocsis Nóra jegyző javaslatát támogatja.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ő nem javasolja, csak elmondja, hogy mit mondott Kótai Csaba.
Czinege Zoltán képviselő:
A tiszafüredi „szokás”, nehogy sokba kerüljön számukra. Számára homályos, hogy kell-e
terv.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte terveztessék meg. Tegyék rendbe.
Vitéz Zsolt képviselő:
Inkább csinálják meg, mint hogy nagyobb gond legyen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Áthidaló javaslat, hogy mivel Szelke úrral konkrétan nem beszéltek, hogy jogosult-e. Egy
olyan javaslatot hozhat a Képviselő-testület, hogy első sorban Szelke urat bízza meg 80.000
Ft-ért. Amennyiben az egyeztetések afelé fordulnak, hogy nem jogosult, nem vállalja, akkor
Kótai Csabával, mint egyéni vállalkozóval megterveztetik 260.000 Ft-ért. Egy két esélyes
határozatot hozzanak, és akkor nem kell a Képviselő-testület elé visszahozni, de akár vissza is
hozhatják, csak az idő.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az egyeztetéseket pedig bízzák Czinege Zoltán képviselőre. Tehát egyeztetést javasolnak
Szelke úrral, és ha a terveket kötelezően el kell készíteni, akkor kössenek vele szerződést. Ha
valami akadály lépne fel, akkor pedig Kótai úrral. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
484/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Fő u. 3. (hrsz: 6/2) tűzoltóság épület új kazánház és kémény
építés engedélyezési terveinek elkészítésével kapcsolatban folytassanak
egyeztetéseket Szelke László magasépítő mérnök, gazdasági szervező
szakmérnökkel (5350 Tiszafüred, Debreceni u. 25.) Amennyiben a terveket
kötelezően el kell készíteni, abban az esetben kössenek vele szerződést 80.000
Ft összeg erejéig.
Amennyiben valamilyen akadály lépne fel, a tervek elkészítésével bízzák meg
Kótai Csaba egyéni vállalkozót (4024 DEBRECEN, NAP UTCA 5. II/8.)
260.000 Ft összegben.
Az egyeztetések lefolytatásával Czinege Zoltán képviselőt bízza meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Czinege Zoltán képviselő
21./ Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásának jóváhagyása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy utólag hagyja jóvá az Országos Egyesület A Mosolyért
Közhasznú Egyesület (1132 Budapest, Visegrádi u. 55-61. Fsz. 10.) 10.000 Ft összeggel
történő támogatását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
485/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy utólag jóváhagyja az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú
Egyesület (1132 Budapest, Visegrádi u. 55-61. Fsz. 10.) 10.000 Ft összeggel
történő támogatását.
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
22./ 415/2014.(IX.25.) sz. határozat módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 415/2014 (IX.25.) számú határozatának 3. bekezdését az
alábbiak szerint módosítsa.
A hiteltörlesztéshez a 1657/A/2 hrsz-ú valamint a 0348 hrsz-u földterület a fedezet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
486/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 415/2014 (IX.25.) számú határozatának 3. bekezdését az alábbiak
szerint módosítsa.
A hiteltörlesztéshez a 1657/A/2 hrsz-ú valamint a 0348 hrsz-u földterület a
fedezet.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
23./ Döntés felhalmozási célú hitel felvételéről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a számlavezető pénzintézetnél, a Tiszafüred és
Vidéke Takarékszövetkezetnél 4.065.918 forint összegű, Telekházi Óvoda felújítása
megnevezésű, fejlesztési célú hitel felvételét.
A fejlesztési célú hitel fedezete a hrsz 1657/A/2 ingatlan, valamint a hrsz 0348 számú
földterület.
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Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a
hitelszerződés aláírására.
Soltész Gábor képviselő:
A hiteltörlesztés időzítésének bemutatásánál a kamatterheket nem kell feltüntetni?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Minden évben a tőketörlesztést kell feltüntetni, mint ahogy a hitelszerződésben is lesz.
Egyébként a kamat is terheli az önkormányzatot, de amíg nincs aláírt hitelszerződés, addig
nem is tudják hány %-os a kamat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
487/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél, a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezetnél 4.065.918 forint összegű, Telekházi Óvoda felújítása
megnevezésű, fejlesztési célú hitel felvételét.
A fejlesztési célú hitel fedezete a hrsz 1657/A/2 ingatlan, valamint a hrsz 0348
számú földterület.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
a hitelszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
24./ Előirányzat módosítás a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatosan
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból 325.000,- Ft-ot
csoportosítson át a Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára a
dolgozók anyagi ösztönzésére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
488/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból 325.000,- Ft-ot átcsoportosít a
Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára a
dolgozók anyagi ösztönzésére.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
25./ Kárpát-medencei Önkormányzati Szövetség létrehozásához kapcsolódó döntések
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt nem tárgyalták a bizottságok, ez a mai napon érkezett. Már az előző Képviselő-testület is
döntött arról, hogy a Kárpát-medencei Önkormányzati Szövetségnek tagjai lesznek. Itt a
tagdíj 300 euró volt. Arról is döntöttek, hogy ezt a tagdíjat kifizetik.
Most kérnek egy felhatalmazást a Képviselő-testülettől, hogy amikor megtartja az alakuló
ülését ez az egyesület, akkor az önkormányzat is lépjen be. Van egy előterjesztés, ami alapján
a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a belépési okiratokat aláírja, és az
alakuló ülésen részt vegyen. Az alakuló ülés Csíkszeredán lesz.
Ki kell nyilvánítani a részvételi szándékot, hogy a Kárpát-medencei Önkormányzati
Szövetség Stratégiai Partnerségi Egyesület alapításában, mint alapító tag, és ezzel
párhuzamosan a „Kárpát-medencei Európai Területi Társulás” (ETT/EGTC) létrehozásában
adjon felhatalmazást az előterjesztéshez mellékelt KÖSZ Alapszabály aláírására, illetve az
ETT/EGTC egyezmény- és alapszabály-tervezetekről folytatott egyeztetésben való
részvételre. Ezt követően kerül sor ETT/EGTC-ben való részvételről szóló testületi döntés
meghozatalára az egyeztetett dokumentumok ismeretében.
Ha emlékeznek az előző Képviselő-testületben, de már előtte is, mindig az hangzott el, hogy
az EGTC-ből ömleni fog a pénz. Az önkormányzat már kb. 4-be lépett be, eddig mindig vagy
feloszlottak, vagy tönkrementek. Javasolja, hogy ide lépjenek be, a cél egyébként nemes.
Arról szól, hogy hasonlóan a hangyaszövetkezetekben, aki ebben részt vesz, az áruját tudja
forgatni, forgalmazni, az, amit megtermelnek, a tagok között áramoljon. Ahhoz, hogy ez
tényleg áramoljon nagyon szép európai uniós támogatásokat lehet lehívni. Ez a Kárpátmedencére vonatkozik, mint ahogy a nevében is benne van. Ha ezt az Európai Unió
támogatja, akkor próbálják meg ezt a lehetőséget. 300 eurót veszíthetnek vele minden egyes
évben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki felhatalmazza az alapszabály aláírására, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
489/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Kárpát-medence térségei minél gyorsabb, hatékonyabb és
eredményesebb fejlesztéseinek megvalósítása, és az ehhez kapcsolódó
határokon is átnyúló együttműködés elősegítésének érdekében kinyilvánítja
részvételi szándékát
1) a „Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai
Partnerségi Egyesület” alapításában, mint Alapító tag, és ezzel
párhuzamosan
2) a „Kárpát-medencei
létrehozásában.

Európai

Területi

Társulás”

(ETT/EGTC)

3) Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztéshez mellékelt KÖSZ
Alapszabály aláírására, illetve
4) az ETT/EGTC egyezmény- és alapszabály-tervezetekről folytatott
egyeztetésben való részvételre.
Határidő: 2014.12.05.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
26./ Krízis segélykeret megemelése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Krízis segély keret forrására, javasol 100.000 Ft-ot átcsoportosítani. Kérdezi Szekeres
Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt, hogy jó lesz a hivatal dologi kiadásából?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Vályogos tó kotrására tervezett üzemanyag költségéből javasolja az összeget
átcsoportosítani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a Vályogos tó kotrására elkülönített összeg terhére, 100.000 Ft-ot
biztosítsanak a krízis segélykeret megemelésére. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
490/2014. (XI.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 100.000 Ft-ot biztosít a krízis segélykeret megemelésére a 2014. évi
költségvetésben a Vályogos tó kotrására elkülönített összeg terhére.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
27./ Előirányzat módosítása a közmunkaprogram önerejének megemelésével kapcsolatban
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Időközben megnézték, hogy a közmunkaprogram önerejére. 1.056.000 Ft van, ez az előttük
álló feladatra elég lesz. Ez döntést nem igényel. Javasolja napirendről levenni a
közmunkaprogram önerejének emelésére vonatkozó előirányzat módosítást.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal levette napirendről a közmunkaprogram önerejének
emelésére vonatkozó előirányzat módosítást.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 20:25 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Gál-Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Soltész Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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