EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. DECEMBER 18. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2014. sz.

Jegyzőkönyv
Készült: 2014. december 18-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi
ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIRENDEK:
1./ Polgármesteri jelentés
503/2014.(XII.18.) sz. határozat
2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
504/2014.(XII.18.) sz. határozattól - 508/2014.(XII.18.) sz. határozatig
A 2./ napirend a közmeghallgatás anyaga is.
3./ Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
36/2014.(XII.18.) sz. rendelet
4./ 2015. évi munkaterv jóváhagyása
509/2014.(XII.18.) sz. határozat
5./ Kérdések, interpellációk
6./ Egyebek
1./ Javaslat az Egyek, Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlan megvásárlására
510/2014.(XII.18.) sz. határozat
2./ Előirányzat átcsoportosítások
511/2014.(XII.18.) sz. határozattól - 516/2014.(XII.18.) sz. határozatig
3./ A 269/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül
helyezése
517/2014.(XII.18.) sz. határozat
4./ Gyepmesteri telep kivitelezőjének kiválasztása
518/2014.(XII.18.) sz. határozattól - 521/2014.(XII.18.) sz. határozatig
5./ Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosítása
522/2014.(XII.18.) sz. határozat
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6./ Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
523/2014.(XII.18.) sz. határozat
7./ Iskolák felvételi körzethatárának kijelölése
524/2014.(XII.18.) sz. határozat
8./ Alpolgármester részére gépkocsi használat engedélyezése
525/2014.(XII.18.) sz. határozat
9./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
526/2014.(XII.18.) sz. határozattól 531/2014.(XII.18.) sz. határozatig
10./ Horusz 2000 Bt. támogatási kérelme
532/2014.(XII.18.) sz. határozat
11./ Javaslat a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóinak anyagi
ösztönzésére
533/2014.(XII.18.) sz. határozat
12./ Javaslat az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének anyagi
ösztönzésére
534/2014.(XII.18.) sz. határozat
13./ Fehér Árpád kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
535/2014.(XII.18.) sz. határozat
14./ Egyeki Mentőállomás támogatása
536/2014.(XII.18.) sz. határozat
15./ Magyari I. u. 12. sz. alatti ingatlan felajánlása térítésmentesen
537/2014.(XII.18.) sz. határozat
16./ Árajánlat a Béke u. útburkolat javítására
538/2014.(XII.18.) sz. határozat
17./ A Belügyminisztérium felhívása az állami tulajdonú beépítésre szánt terület
térítésmentes felajánlására
539/2014.(XII.18.) sz. határozat
18./ Major Imre kérelme önkormányzati ingatlanok karbantartására, kaszálására
540/2014.(XII.18.) sz. határozat
19./ Döntés a laptopokra adott árajánlatokról
541/2014.(XII.18.) sz. határozat
20./ Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme támogatási
megállapodás módosítására
542/2014.(XII.18.) 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 9 képviselő
jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István és Czinege Zoltán képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a jegyzőkönyv
hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét.

2/41

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. DECEMBER 18. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendi pontok vonatkozásában az alábbi napirendet javasolja levenni:
3. Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Egyeki Mentőállomás támogatása
Magyari I. u. 12. sz. alatti ingatlan felajánlása térítésmentesen
Árajánlat a Béke u. útburkolat javítására
Javaslat az Egyek, Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlan megvásárlására
Gyepmesteri telep önerejéhez fejlesztési célú hitel felvétele
A Belügyminisztérium felhívása az állami tulajdonú beépítésre szánt terület
térítésmentes felajánlására
7. Major Imre kérelme önkormányzati ingatlanok karbantartására, kaszálására
8. Döntés a laptopokra adott árajánlatokról
9. Javaslat a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóinak anyagi
ösztönzésére
10. Javaslat az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének anyagi ösztönzésére
11. Határozati javaslat előirányzat átcsoportosításra
12. Fehér Árpád kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
13. Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme támogatási megállapodás
módosítására
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1./ Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Két hét telt el a legutolsó soros testületi ülés óta. Röviden elmondja, hogy azóta mi történt. A
mezőgazdasági programot lezárták, ezt az évet elszámolták és közel 8 millió Ft értéket
termeltek meg ebben a programban. Sajnos Uhrin Györggyel nem tudtak megegyezni a jövő
év vonatkozásában. Volt egy dolgozói gyűlés, a dolgozók között is voltak feszültségek. Kéri a
Képviselő-testület segítségét, hogy ha valaki tud olyan mezőgazdasági végzettségű embert
javasolni, aki a kertészeti program vezetésére alkalmas lenne, szívesen venné a javaslatot.
Megérkezett a JCB 3 CX gép.
Volt Csíkszeredán a Kárpát-medencei Önkormányzatok Stratégiai Partnerségi Szövetségének
alakuló ülésén. Ez az egyesület megalakult. Egyelőre meg lett választva, az Ellenőrző
Bizottság elnökének.
Javában zajlanak az év végével kapcsolatos teendők. Folyamatosan zajlanak az évzáró
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rendezvények. Ismerteti, milyen rendezvények lesznek.
Időközben a sportpálya világítását sikerült beüzemelni. Most pénteken, este 7 órától
rendeznek egy tömeges futást, amire mindenkit szeretettel várnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, 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
503/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
A 2./ napirend a közmeghallgatás anyaga is. A lakosság részéről jelen van 1 fő.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot az összes bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának
ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepcióját az alábbiakkal:
-

önkormányzati segélykeret 150.000 Ft összeggel kerüljön megemelésre
tanyagondnoki szolgáltatásra plusz 350.000 Ft kerüljön tervezésre
a köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítés kerüljön tervezése, amennyiben
a költségvetés engedi

Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepcióját az alábbiakkal:
-

a köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítés kerüljön tervezése, amennyiben
a költségvetés engedi

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési koncepciót az alábbiakkal:
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-

a köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítés kerüljön tervezése, amennyiben
a költségvetés engedi
az Egyeki Polgárőrség részére 1.200.000 Ft kerüljön betervezésre átadott
pénzeszközként
az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság részére 8.650.000 Ft kerüljön betervezésre
átadott pénzeszközként
az Alpolgármester részére cafetéria kerüljön betervezésre
a Polgármester részére plusz 3 havi illetménye kerüljön betervezésre
a köztisztviselők részére plusz 1 havi bér kerüljön betervezésre
a víziközmű vagyon értékelésére 800.000 Ft kerüljön tervezésre
az Egyek Óvoda u. 6. szám alatti ingatlan vásárlására tervezzenek be 5.500.000 Ft-ot
(újabb hitel felvételéből vagy az alacsony vételárú ingatlanok vásárlására tervezett
hitelből)
önkormányzati ingatlanok karbantartására, kisjavítására 2.000.000 Ft kerüljön
tervezésre
a Polgármesteri Hivatalnál bútorkészítésre 700.000 Ft kerüljön tervezésre

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kiosztásra került a koncepcióhoz néhány javaslat. Elnézést kér a Képviselő-testülettől,
korábban nem volt ideje a koncepciót átnéznie. Sajnos az utolsó pillanatban készült el és még
aznap ment is ki. Utólag tudta átolvasni és egy pár dolgot mindenképpen szeretné, ha
belevennének. Itt vannak a 2014-2020-as európai uniós ciklus elején. Ha nem gondolnak a
tervekre, akkor nagyon komoly bajok lesznek a fejlesztéssel. Ennek a kiosztott 2 A4-es
oldalnak a 60%-a tervekről szól. Ennyi pénzük biztos nem lesz, mint ami itt fel van sorolva.
Mindenképpen azt akarja, hogy ezek a dolgok szerepeljenek a koncepcióban, és a konkrét
forrásról és a hitelfelvételről majd 2015-ben fognak dönteni. Ha a tervekre nem szánnak pénz,
akkor nem kell fejlődésre sem számolni. Egyedül csak a működésből nem tudnak fejleszteni.
Nyilván csak akkor tudnak fejleszteni, ha terveznek is. Szeretné, ha ezt így elfogadnák. Ezt
már korábban is elmondta, hogy a közalkalmazottaknak, a tanyagondnoknak és a 2 fő
könyvtári alkalmazottnak szeretné az illetményezési rendszerét egy kicsit megváltoztatni. Azt
gondolja, hogy az adó kimunkálás ne kerüljön személyi jellegű bérként számításra, hanem
közösségi jellegű célokra, az önkormányzat közösségi jellegű dolgaira fordítsák. Ez az egyik
javaslat, de erről most nem kell dönteni. A másik javaslata, hogy a 13. havi bér a
köztisztviselők részére kerüljön betervezésre. A köztisztviselőknek 6 éve nem volt
bérrendezés.
Itt van előttük a költségvetési koncepció. Ez egy kicsit álmodozás szintjén van
megfogalmazva. Ő is tudja, hogy jövőre mindet nem tudják megvalósítani.
Elhangzott az, hogy a köztisztviselők részére az illetménykiegészítés 20% legyen. Ez lehetne
0%, 10% vagy 20%. Eddig 10%-ot adtak. Úgy gondolja, hogy az is egy nagy előrelépés, ha
fixen betervezik a 13. havi bért. A 20%-os kiegészítést azoknak a középfokú végzettségű
köztisztviselőknek javasolná, akiknek nagyon alacsony a bérük. Ezt az elgondolást Ebesről
vette át. Ott is jó gyakorlatnak tartja azt, hogy a középfokú végzettségű köztisztviselőknek
20% az illetménykiegészítése, a felsőfokú végzettségűeknek pedig 10%. Ezzel így javasolná
kompenzálni a dolgokat és ott van benne a 13. havi bér betervezése.
Soltész Gábor képviselő:
A koncepcióban sok tervkészítésre van betervezve pénz. Egy ilyen terv meddig érvényes?
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Két vagy 3 évig.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Különböző szintű tervek vannak. Attól függ, hogy a milyen építésznek az engedélye kell
hozzá. Valamelyiknek rövidebb 2 év, valamelyiknek 3 év. Talán olyan is van, amelyiknek
hosszabb, de ezt ő nem tudja megmondani.
Soltész Gábor képviselő:
Ha lejár, mennyibe kerül a megújítása?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Alapból 2 év, bizonyos esetben 3 év az építési engedélyeknek az érvényességi ideje.
Amennyiben ezek lejárnak és újra kell indítani, úgy nevezett terv felül vizsgálatot kell
elvégeztetni. A januári ülésre több információt tud mondani. Pont most kérte meg Sűveges
Sándorné környezetvédelmi referenst, hogy a lejárt tervekre kérjen ajánlatot és nézzen utána
az eljárásrendnek. Szerinte januárra tud egy körülbelüli összeget mondani, de költségvetésre
biztos, hogy tudni fogja, hogy 1 ilyen mennyibe fog kerülni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A bekalkulált számokban van olyan is, ami hasra ütésre ment, mert egyszerűen nem lehet
megkalkulálni, hogy egy vágópontot konkrétan mennyiért fognak megtervezni. Elképzelhető,
hogy megtervezik 500.000 Ft-ért, de az is lehet, hogy olyan szakhatósági engedélyek kellenek
hozzá, hogy benne lesz 2,5-3 millió Ft-ba is.
Ez csak egy koncepció. Nyílván ezek a számok több lépés után, a Képviselő-testület több
döntése után fognak realizálódni úgy, hogy e mögött valós munkavégzés, valós kifizetés lesz.
Ezek most szándékok, amik meg vannak fogalmazva.
Sőt szeretné biztatni a Képviselő-testület tagjait, hogy ha valakinek van javaslata a Területi
operatív programokhoz, akkor tegyenek javaslatot, hogy a gazdasági program kialakításakor
ezek már benne legyenek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A fejlesztési javaslatokhoz, a fedezetről kellene egy döntés a Képviselő-testület részéről. Ez
nem azt jelenti, hogy januárban elindítják a fejlesztési hitel felvételét. Minden egyes
fejlesztési kiadásnál a hitelfelvételről, az összegről külön fog majd dönteni a Képviselőtestület. Mindig mindenki fogja látni, hogy milyen összegű hitelfelvétel válik szükségessé a
pontos árajánlatok ismeretében.
Tardi Kálmán képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén említette, hogy
véleménye szerint Egyek közművelődését lehetne magasabb szinten végezni. Ha egy
közművelődés szervező látná el fő feladat szintjén, akkor a programok jobban eljutnának a
település minden rétegződéséhez és hatékonyabb lenne a munka. A Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén úgy fogalmazott, hogy legalább próba
szinten 1 évig, jó lenne megbízni valakit és kontrasztot tudnának tapasztalni, hogy milyen
volt és milyen lett. Szerinte sokat lehetne javítani és igény is volna rá a település minden
rétegében.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Neki csak annyi gondja van ezzel, hogy a művelődés szervező éves bére kb. 2 millió Ft-ba
fog kerülni. Ebből az összegből rendezvényeket lehet szervezni. Például 2 millió Ft bőven
kiadja az Idősek Karácsonya 2 napos rendezvényét.
Tardi Kálmán képviselő:
Nem kellene extra jövedelmekben gondolkodni. Ismeretei szerint vannak a településen ilyen
irányú képzettséggel rendelkező személyek. Ha nem is 8 órában, hanem egy 6 órás
munkaviszonyban tennének egy próbálkozást. Véleménye szerint megérné, de döntsön a
Képviselő-testület.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért Tardi Kálmán képviselő javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A koncepcióban benne van a bére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
504/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 6 órás munkaviszonyban foglalkoztat egy művelődés szervezőt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gábor Istvánné könyvtárvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az ő javaslatai következnek, melyeket az ülés elején kapott meg papír alapon mindenki. Kéri,
hogy aki a javaslatait tudja támogatni, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
505/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési
koncepcióját az alábbiakkal módosítja:
1.
2.
3.
4.
5.

Alpolgármester …… havi bére
Önkormányzati ingatlanok (alacsony vételáron megvásárolt ingatlanok)
karbantartása, kisjavítása 2 millió forint helyett 5 millió forint
Közalkalmazottak (tanyagondnok, 2 fő könyvtári alkalmazott) 13. havi
bére?
Földhasználati lapok kiváltása: 5 000 ezer forint,
Közmunkaprogramok önereje: 5 000 ezer forint
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Felhalmozási kiadásokat érintő javaslatok:
1.
Étterem épület tetőszerkezetének cseréjéhez, belső építészeti
átalakításához, fűtéskorszerűsítéséhez terv készítés: 5 000 ezer forint,
2.
Étterem épület tetőszerkezetének cseréje: 10 000 ezer forint,
3.
Étterem épület belső építészeti átalakítása: 10 000 ezer forint,
4.
Étterem épület fűtéskorszerűsítése: 3 000 ezer forint,
5.
Önkéntes
Tűzoltóság
által
használt
garázs
épületek
fűtéskorszerűsítése: 500 ezer forint,
6.
Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak építéséhez terv
készítés: 3 000 ezer forint,
7.
Művelődési Ház tetőszerkezetének cseréjéhez terv készítés, valamint
megvalósítás: 6 000 ezer forint,
8.
Rendőrőrs épületében 4 db iroda kialakítása: 2 000 ezer forint,
9.
Savanyító üzem (piacsarnok) kialakításához terv készítés: 3 000 ezer
forint,
10.
112-es ház kialakításához terv készítés: 3 000 ezer forint,
11.
Polgármesteri Hivatal bővítés, ügyfélváró kialakítása, ügyfél-irányítási
rendszer kialakítása, terv készítés: 2 000 ezer forint, megvalósítás:
20 000 ezer forint,
12.
25 személyes kisbusz vásárlása: 20 000 ezer forint,
13.
Biomassza feldolgozó üzem építéséhez terv készítés: 5 000 ezer
forint,
14.
Mezőgazdasági termelő és feldolgozó üzem létesítésének terv
késztése: 5 000 ezer forint,
15.
Vágópont kialakításához terv készítés: 2 000 ezer forint,
16.
Napelem park telepítéséhez terv készítés: 5 000 ezer forint,
17.
Új piac-csarnok kialakításának terv készítése: 3 000 ezer forint,
18.
Kerékpárt út a Meggyes Csárdához, terv készítés: 5 000 ezer forint,
19.
Tiszaparti kikötő építése, terv készítés: 5 000 ezer forint,
20.
Külterületi ipari területek közművesítésének tervezése: 5 000 ezer
forint,
21.
Busz megállók kialakításához terv készítés: 3 000 ezer forint
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a bizottságok javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
506/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepcióját az
alábbiakkal módosítja:
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-

önkormányzati segélykeret 150.000 Ft összeggel kerüljön megemelésre
tanyagondnoki szolgáltatásra plusz 350.000 Ft kerüljön tervezésre
a köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítés kerüljön tervezése,
amennyiben a költségvetés engedi
az Egyeki Polgárőrség részére 1.200.000 Ft kerüljön betervezésre átadott
pénzeszközként
az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság részére 8.650.000 Ft kerüljön
betervezésre átadott pénzeszközként
az Alpolgármester részére cafetéria kerüljön betervezésre
a Polgármester részére plusz 3 havi illetménye kerüljön betervezésre
a köztisztviselők részére plusz 1 havi bér kerüljön betervezésre
a víziközmű vagyon értékelésére 800.000 Ft kerüljön tervezésre
az Egyek Óvoda u. 6. szám alatti ingatlan vásárlására tervezzenek be
5.500.000 Ft-ot (újabb hitel felvételéből vagy az alacsony vételárú ingatlanok
vásárlására tervezett hitelből)
önkormányzati ingatlanok karbantartására, kisjavítására 2.000.000 Ft kerüljön
tervezésre
a Polgármesteri Hivatalnál bútorkészítésre 700.000 Ft kerüljön tervezésre

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elhangzott még az, hogy a középfokú végzettségűeknek 20% illetménykiegészítés legyen, a
felsőfokú végzettségűeknek 10% illetménykiegészítés legyen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha már lehetőségként beszélnek mindenről, akkor ő most Polgármester úr javaslatával
ellentétben, javasolná, hogy lehetőségként had maradjon benne. Aztán ha a költségvetés nem
engedi, akkor úgy is hozzá kell nyúlni bizonyos tételekhez. Ebben az esetben ő a bizottságok
véleményét támogatná.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amikor a személyi juttatásokról van szó, annak van egy olyan veszélye, hogy beleringatnak
embereket, abba, hogy ez így lesz, és utána csalódottak lesznek, ha mégis azt mondják, hogy
örüljön mindenki a 10%-nak. Megszavazták úgy, ahogy a bizottságok javasolták, akkor ő
visszavonja a saját javaslatát.
Kéri, hogy aki a koncepciót egységesen elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
507/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a módosításokkal elfogadja Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015.
évi költségvetési koncepcióját.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Még amit Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető javasolt, hogy a fejlesztéseket
fejlesztési hitelből valósítsák meg. Erről is kellene egy döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a fejlesztéseket hitelből valósítsák meg, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
508/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a fejlesztéseket fejlesztési célú hitelből valósítja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
3./ Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság és Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló
rendeletet.
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 rendelete alkotta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2014. (XII.18.) rendelete
a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 25.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület,
valamint a fenntartása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.
2.§.
/1/ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet
hatályba lépéséig az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának folyamatosságát az
önkormányzat 2014. évi költségvetés módosított előirányzatának szintjén biztosítsa.
/2/ Az önkormányzat bevételeinek beszedése a 2014. évben tervezett szinten történik a 2015.
évi költségvetési rendelet elfogadásáig.
Az önkormányzat kiadásainak területén új forrás megállapítására, bevonására a 2014. évben
tervezett kiadási jogcímeken túli kötelezettség vállalásra, új feladat indítására az /1/
bekezdésben foglalt felhatalmazás nem terjed ki.
3.§.
Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2015. évi költségvetés részét
képezi, beépül a 2015. évi költségvetésbe.
4.§.
A rendelet 2015. január 1-én lép hatályba és rendelkezései az önkormányzat 2015. évi
költségvetését megállapító rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatók.
4./ 2015. évi munkaterv jóváhagyása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának
ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
2015. évi munkatervet az alábbiakkal:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója kerüljön
áthelyezésre a 2015. október 29-i ülésről a 2015. november 26. napján tartandó ülésre.
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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
509/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2015. évi munkatervet elfogadja az alábbi módosítással:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója
kerüljön áthelyezésre a 2015. október 29-i ülésről a 2015. november 26. napján
tartandó ülésre
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
5./ Kérdések, interpellációk
Soltész Gábor képviselő:
Azt szeretné kérni, hogy a testületi ülés legvégén tehesse fel ezt a kérdését, vagy pedig zárt
ülés keretében szeretné megtenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte akadálya nincsen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hajduné Holló Katalin képviselő kérésének megfelelően a Javaslat az Egyek, Óvoda u. 6. sz.
alatti ingatlan megvásárlására című napirendi pontot előre veszik.
6./ Egyebek
1./ Javaslat az Egyek, Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlan megvásárlására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Képviselő-testület egy alkalommal ajánlott már 4,5 millió Ft-ot. A tulajdonos 5,5 millió Ftot akar. Hajduné Holló Katalin képviselő egyeztetett a tulajdonossal és az újabb ajánlat 5
millió Ft.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottsági ülésen a koncepcióba
betervezésre került az 5.500.000 Ft a következő évi költségvetés terhére, de a bizottsági
ülésen az alacsony vételáru ingatlanokra tervezett összeg erejéig a bizottság úgy javasolta,
hogy 5.000.000 Ft, ha a tulajdonos beleegyezik, akkor még ebben az évben vásárolják meg az
ingatlant.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy javasolják, hogy 5.000.000 Ft, de nem vihet el semmit. Szerinte az ingatlan 4 millió Ft-ot
ér, plusz 1 millió Ft ér, hogy a két óvoda között van és így a saját intézményüknek segítenek
abban, hogy egy kicsit jobban működjenek. Korábban már Hajduné Holló Katalin képviselő
ismertette, hogy mire használnák.
Javasolja, hogy 5 millió Ft-ért vegyék meg úgy, hogy minden marad. Forrás az alacsony
vételáru ingatlanok vásárlására felvett hitelből.
Kéri, hogy aki egyetért az ingatlan megvásárlásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
510/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Óvoda u. 6. szám alatti ingatlan 5.000.000 Ft összegért
megvásárolja a 2014. évi költségvetésben alacsony vételárú ingatlanok
vásárlására tervezett fejlesztési célú hitel terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Előirányzat átcsoportosítások
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 Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége /011130/ kormányzatai funkció
dologi kiadásairól kerüljön átcsoportosításra 100 ezer forint, az Egyek Nagyközség
Önkormányzata Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről /900020/ kormányzati funkció dologi kiadásainak előirányzatára.
Valamint az Egyek Nagyközség Önkormányzata Város-, községgazdálkodás egyéb
szolgáltatások /066020/ kormányzati funkció dologi kiadásáról kerüljön átcsoportosításra 400
ezer forint az Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
/900020/ kormányzati funkció dologi kiadásainak előirányzatára.
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:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
511/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége /011130/ kormányzatai funkció
dologi kiadásairól átcsoportosításra kerül 100 ezer forint, az Egyek
Nagyközség Önkormányzata Önkormányzatok funkcióra nem sorolható
bevételei államháztartáson kívülről /900020/ kormányzati funkció dologi
kiadásainak előirányzatára.
Valamint az Egyek Nagyközség Önkormányzata Város-, községgazdálkodás
egyéb szolgáltatások /066020/ kormányzati funkció dologi kiadásáról
átcsoportosításra kerül 400 ezer forint az Önkormányzatok funkcióra nem
sorolható bevételei államháztartáson kívülről /900020/ kormányzati funkció
dologi kiadásainak előirányzatára.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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 62 ezer forint
előirányzattal emelje meg. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok /013350/ kormányzati funkción a felhalmozási célú kiadások kiadási előirányzatát
62 ezer forint előirányzattal növelje meg.
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
512/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /066020/
Kormányzati funkció Részesedések értékesítése bevételi előirányzatát 62 ezer
forint előirányzattal megemeli. Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok /013350/ kormányzati funkción a
felhalmozási célú kiadások kiadási előirányzatát 62 ezer forint előirányzattal
megnöveli.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésén
belül a (053323) dologi előirányzatból 10.000.-Ft. átcsoportosítását a (0512381) személyi
jellegű előirányzathoz engedélyezze.
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
513/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy
a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésén belül a (053323)
dologi előirányzatból 10.000.-Ft. átcsoportosítását a (0512381) személyi
jellegű előirányzathoz engedélyezi.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a „Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása” című
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0068 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment
kiadások fedezetére a
Polgármesteri Hivatal, mint intézmény önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége /011130/
Kormányzati funkció személyi jellegű kiadások kiadásai előirányzatát 3 ezer forint
előirányzattal, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát 1 ezer forinttal csökkentse. Az
önkormányzathoz tartozó Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /066020/
Kormányzati funkció személyi jellegű kiadásai 3 ezer forint előirányzattal, a munkaadókat
terhelő kiadások előirányzata 1 ezer forinttal növekszik.
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
514/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítása” című ÉAOP4.1.2/A-12-2013-0068
azonosító
számú
pályázathoz
kapcsolódó
projektmenedzsment kiadások fedezetére a Polgármesteri Hivatal, mint
intézmény önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános
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igazgatási tevékenysége /011130/ Kormányzati funkció személyi jellegű
kiadások kiadásai előirányzatát 3 ezer forint előirányzattal, a munkaadókat
terhelő kiadások előirányzatát 1 ezer forinttal csökkenti. Az önkormányzathoz
tartozó Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /066020/
Kormányzati funkció személyi jellegű kiadásai 3 ezer forint előirányzattal, a
munkaadókat terhelő kiadások előirányzata 1 ezer forinttal növekszik.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi költségvetésben közútkarbantartásra elkülönített
összegből 100.000 Ft összeget csoportosítson át méltányossági közgyógyellátásra.
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
515/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2014. évi költségvetésben közútkarbantartásra elkülönített összegből 100.000 Ft
összeget átcsoportosít méltányossági közgyógyellátásra.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Lenne még egy előirányzat módosítás az alábbiak szerint:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános
igazgatási tevékenysége /011130/ kormányzatai funkció személyi jellegű kiadásiról
átcsoportosításra kerül 100 ezer forint kiadási előirányzat, illetve a dologi kiadások
előirányzatáról átcsoportosításra kerül 14 ezer forint, az Egyek Nagyközség Önkormányzata
Falugondnoki, tanyagondnoki feladatok ellátása /107055/ kormányzati funkció személyi
jellegű kiadások előirányzatára 90 ezer forint összegben, munkaadókat terhelő járulékok és
kifizetése kiadási előirányzatára 24 ezer forint összegben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az ismertetett javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
516/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége /011130/ kormányzatai funkció
személyi jellegű kiadásiról átcsoportosításra kerül 100 ezer forint kiadási
előirányzat, illetve a dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra kerül 14
ezer forint, az Egyek Nagyközség Önkormányzata Falugondnoki,
tanyagondnoki feladatok ellátása /107055/ kormányzati funkció személyi
jellegű kiadások előirányzatára 90 ezer forint összegben, munkaadókat terhelő
járulékok és kifizetése kiadási előirányzatára 24 ezer forint összegben.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
3./ A 269/2014.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A testületi anyagban mellékelve a 269/2014.(VI.26.) számú határozat, melyet felolvas. Az
elmúlt időszak azt igazolja, hogy a határozatban szereplő hitelfelvétel nem fog megvalósulni,
ezért lesz visszavonva ez a határozat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy támogassák a javaslatot. Kéri, hogy aki a 269/2014.(VI.26.) számú határozat
hatályon kívül helyezésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
517/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 269/2014. (VI.26.) számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül
helyezi.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
4./ Gyepmesteri telep kivitelezőjének kiválasztása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a bizottságok nem tudták tárgyalni. Még most született meg a Bíráló Bizottság
álláspontja. Átadja a szót Bóta Barbara Aljegyző Asszonynak.
Bóta Barbara aljegyző:
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A legutóbbi testületi ülésen meghívásos tárgyalásos eljárás megindításáról döntött a
Képviselő-testület. Négy cég került meghívásra: a Morotva Víz Energia Kft, az Universal Bau
96 Bt., a Nádép Kft, valamint a Józsa Kft. A négy meghívott cég közül két cég, a Morotva
Víz Energia Kft. és az Universal Bau Bt. adott a határidő lejártáig ajánlatot. Az ajánlatok
leadását követően felolvasó lapokon ismertetésre került az ajánlatok összértéke. A Mortova
Víz Energia Kft. ajánlata 65.758.120 Ft+áfa volt. Az Universal Bau 96 Bt. ajánlata
44.665.061 Ft+áfáról szól. Ismerteti a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményét.
Az egyedüli érvényes ajánlatot ezen eljárás esetében az Universal Bau 96 Bt. adta. A
tárgyalást megkezdték velük. Az eredeti ajánlat 44.665.061 Ft+áfa volt. A tárgyaláson
jelezték, hogy valószínűleg bizonyos ésszerűsítések révén ebből az ajánlatból tovább tudnak
engedni, viszont ehhez a cégnek, a tervezővel egyeztetni kell. Ezt a lehetőséget megadták
számukra. Az ésszerűsítések eredményeképpen a cég ajánlata valóban módosult. Most már
42.243.459 Ft+áfa az ajánlata. Azonban ez az ajánlat még most is magasabb, mint a
rendelkezésre álló fedezet. A rendelkezésre álló fedezet nem más, mint a pályázati támogatás.
A pályázati támogatás 41.476.057 Ft.
A Bíráló Bizottságnak az alábbi eljárásjogi döntésre irányuló javaslata van: „A Bíráló
Bizottság a benyújtott ajánlat és a mellékelt nyilatkozatok alapján javasolja annak
megállapítását, hogy az ajánlattevők közül az UNIVERSAL BAU ’96 Bt. érvényes ajánlatot
tett és figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági, szempontokra alkalmas a
szerződés teljesítésére.” Tehát ezt ki kellene mondani a Képviselő-testületnek, hogy
UNIVERSAL BAU ’96 Bt. alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ismerteti az érdemi döntésekre vonatkozó javaslatot.
Tehát az érdemi döntés vonatkozásában két lehetősége van a Képviselő-testületnek. Vagy
megemeli a rendelkezésre álló fedezetet a már említett összeggel, vagy eredménytelennek
nyilvánítja az eljárást. A pályázati támogatás 100%-os, az áfát azonban a támogató nem
finanszírozza, arra az önkormányzatnak hitelt kell felvennie. Ezt a hitelt még nem vették fel,
erről a hitelfelvételről a Képviselő-testület még nem döntött. A javaslatuk az lenne, hogy ezt
az összeget, amit egyébként az áfára vettek volna fel, meg kellene emelni 767.402 Ft + áfa
összeggel és ennyivel többet kellene felvenni a projekt megvalósítására.
Soltész Gábor képviselő:
Tehát ha jól értette az áfa összege az önkormányzatot hitelként terheli. Ez 11 millió Ft.
Bóta Barbara aljegyző:
Több.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
14.361.000 Ft.
Soltész Gábor képviselő:
Ha ez április 30-ig elkészül, nem tudják, hogy miből fogják üzemeltetni, mennyi lesz az ott
dolgozóknak a bérköltsége, mennyi lesz a rezsiköltség. Az első évben ez a telep bele fog
kerülni legalább 65 millió Ft-ba.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Többe, az építés kerül ennyibe, de ezt még üzemeltetni is kell. Nem csak azt kell nézni, hogy
ennyibe kerül, ezért az önkormányzat cserébe kap valamit, ez nem egy kidobott pénz. Az
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önkormányzat önereje kb. 14 millió Ft, és cserébe kapnak egy olyan intézményt, ami az egész
térségben tud szolgáltatni és itt Egyeken is. Munkahelyeket hoznak létre.
Soltész Gábor képviselő:
Milyen szinten vannak a társulási szerződések előkészítése ügyében a környező
településeken. Tud-e már a környéken bármelyik önkormányzat, Polgármester erről?
Előkészítették-e már a társulási szerződések alapját?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Összességében erről 7-8 önkormányzat tud, de a társulási szerződés még nincs velük aláírva,
mert még nincs letisztulva a kép, hogyan is lenne ez a leghelyesebb. Nagyon sokféle verzió
van. Úgy egyezett meg Mezőkövesd Polgármesterével, ahol egy hasonló telep működik, hogy
ha ráérnek mindketten, januárban fognak egyeztetni. Megnézi, ők hogyan működnek és annak
függvényében az ő jó gyakorlatukat átvéve megpróbálnak valami személyre szabottat
kialakítani Egyeken.
Soltész Gábor képviselő:
Nem a gyepmesteri telep ellen van. Inkább az óvatosság híve, mert ez nagyon sok pénz.
Említette Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető, hogy ez 15 millió Ft hitel. Ezt vissza
is kell fizetni. Ennek kamata lesz, ami az önkormányzatot fogja terhelni. Ha nem kötnek
időben egy megfelelő társulási szerződést, ahol magukat körbebástyázzák biztosítékkal és
garanciával arra, hogy ennek a telepnek az üzemeltetése minden körülmények között a
társulási tagok kötelessége lesz, attól fél, hogy úgy járnak, mint a tűzoltósággal. Ott a 4
településből 1 nem fizetett. Parancsnok úr tudna róla mesélni, hogy milyen problémákat okoz
ez a működésben. Ha nem bástyázzák magukat körbe biztosítékokkal ennek a telepnek az
üzemeltetése ügyében, nehogy egyszer csak minden egyes forintja az önkormányzat nyakába
szakadjon. Onnantól kezdve nem fognak vele elbírni. Ennek a pályázatnak nyilván van
fenntartási ideje.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem kell ennyire félni. Fel kell készülni a legrosszabb esetre. Bíznak benne, hogy attól azért
jobb lesz. Ha nem társul Egyekkel egy önkormányzat sem, Egyeknek vannak végzett
ebrendészei, ezek közül egy párat felvesznek a közmunkaprogramban, és 1 főállásút. Most 1
millió Ft-ot fizetnek évente a tatárszentgyörgyi vállalkozónak. Felvesznek 1 főállású embert,
az 2 millió Ft-ba fog kerülni. Lesznek mellette közmunkások és kb. még 1 millió Ft-ot
odatesznek a működésre. A legrosszabb eset az, hogy ami eddig az önkormányzatnak 1 millió
forintjába került, most 3 millió forintot érte fizetni. Bevezették az ebrendészeti hozzájárulást,
ez a településen kb. 1 millió Ft. Eddig is 1 millió Ft-ot fizettek, tehát legrosszabb esetben
Egyek a működtetésbe 1 millió Ft-tal fog többet belefizetni.
Tételezzék fel, hogy 5 évig rosszul fogják működtetni. Letelik az 5 év, úgy döntenek, hogy
nem éri meg, bezárják az egészet és átfunkcionálják az egész épületet, de akkor is az
önkormányzaté lesz a 60-70 millió Ft értékű épület és az épület együttes az önkormányzaté
marad.
Elfogadja, amit Soltész Gábor képviselő mond. Legyenek óvatosak, készítsék elő a
szerződéseket, de szerinte a legrosszabb esettől sem kell félni. Viszont nem erre kell
felkészülniük. A cél az legyen, hogy ez Egyek térségében szolgáltat, és az lenne az igazi, ha
ott kb. 20 ember tudna dolgozni, valaki közmunkaprogramban, valaki főállásban. Minél több
települést tudnak bevonni a működtetésbe, annál több embert tudnak majd főállásban
foglalkoztatni.
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Visszatérne oda, amit Bóta Barbara aljegyző mondott. Két lehetőségük van, eredménytelenné
nyilvánítják a pályázatot, vagy megemelik ezzel a 767.402 Ft+áfával. Ennyivel megemelik az
áfa hitelkeret összegét és ennyi hitelt felvesznek és megvalósul a beruházás. Úgy gondolja,
hogy a januári ülésen itt lesz a Képviselő-testület előtt, hogy milyen elképzelés kristályosodik
ki társulási formában. Egyébként két fő vonal van. Az önkormányzatok egyik része azt
mondja, hogy a szolgáltatásért szeretne fizetni, a másik része pedig azt mondja, hogy hajlandó
általány díjat fizetni. Ő maga sem látja tisztán, hogy az önkormányzatnak melyik lenne a jó.
Egy évnek el kell telnie ahhoz, hogy lássák, hogyan jó ez mindenkinek. Mondta a
polgármester kollegáknak is, hogy Egyeknek nem az a célja, hogy nyerészkedjen, hanem,
hogy ezt a feladatot jól oldják meg. Az is jó, ha az egész teljesen 0-ásan működik és a feladat
el van látva. De mivel itt van ez a lehetőség, amibe az önkormányzat bele tette a pályázati
pénzt, jó lenne, ha ez nem csak Egyeken, hanem az egész környéken végezné a munkáját. Az
önkormányzat nyeresége az lesz, hogy ott emberek értelmes munkát fognak végezni.
Soltész Gábor képviselő:
Hódmezővásárhelyen 3 fő dolgozik a gyepmesteri telepen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez annyiban más, hogy itt egy bolt is fog működni, ahol kisállattartáshoz használatos
termékeket fognak kínálni. Az, hogy itt is hányan fognak dolgozni, attól függ, hogy mennyi
településen fognak tudni szolgáltatni.
Javasolja, hogy döntsenek a kérdésben.
Bóta Barbara aljegyző:
Először az UNIVERSAL BAU ’96 Bt. vonatkozásában meg kell állapítani, hogy alkalmas a
szerződés teljesítésére. Ez egy eljárásjogi döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy nyilvánítsák a céget alkalmasnak. Kéri, hogy aki egyetért azzal UNIVERSAL
BAU ’96 Bt. alkalmas a szerződés teljesítésére, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
518/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata – MVH
284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” c. pályázat közbeszerzési
eljárása kapcsán megállapítja, hogy az ajánlattevők közül az UNIVERSAL
BAU ’96 Bt. (4029. Debrecen, Csillag u. 53. Fszt/1. sz.) érvényes ajánlatot
tett és figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági,
szempontokra alkalmas a szerződés teljesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző:
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Következőként el kellene dönteni, hogy megemeli a Képviselő-testület a fedezetet. Ha
megemelik, akkor célszerű is lenne elfogadni az emelt összegről, a hitelfelvételről a döntést,
hogy meg legyen a fedezet. Ez egy későbbi napirend lett volna. Így meg lenne a fedezet, így
le lehetne zárni eredményesen az eljárást.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerinte először a hitel teljes összegéről kellene dönteni, mert még ezzel a pályázattal
kapcsolatban nincs is hitelösszegről döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 767.402 Ft + áfával emeljék meg az önerő keretösszegét,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
519/2014. (XII.18.) 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 című pályázat önerejének
keretösszegét 767.402. Ft + áfa összeggel megemeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Következőként a hitelösszegről kell dönteni. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt
kéri, hogy fogalmazza meg a javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottságnak erre vonatkozóan van is egy
javaslata, csak abban még nincs pontos összeg. A javaslat úgy szól, hogy 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 című
pályázat önerejére 14.361.450 forint összegű fejlesztési célú hitelt vegyen fel a Tiszafüred és
Vidéke Takarékszövetkezettől, amennyiben a könyvvizsgálói jelentés ezt nem zárja ki, illetve
figyelembe véve a Stabilitási törvény rendelkezéseit.
Hitelfelvétel célja: „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata – MVH
284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján”
A hiteltörlesztéshez a 1657/A hrsz-ú Étterem megnevezésű ingatlan, valamint a 0348 hrsz-ú
földterület legyen a fedezet.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Célszerű lenne ugyanebbe a határozatba bele foglalni, hogy mivel a támogatás összege
49.580.923 Ft és utófinanszírozású és hogy az önkormányzat likviditásában ne jelentsen
problémát, hogy ennyi összegben is egy vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitelt
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vegyen fel az önkormányzat. Ami azt jelenti, hogy ha jön a kivitelezőtől, illetve bármilyen
pályázattal kapcsolatos számla, egy részét az önerőből, a 14 millió Ft-os hitelből, másik részét
pedig ebből a vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitelből fizetné ki az
önkormányzat. Amikor a támogatást megigényelik és megérkezik az önkormányzat
számlájára, akkor ezt egy az egyben visszatörlesztik. Mindkettőhöz úgy szól a határozatban,
hogy amennyiben a könyvvizsgálói jelentés ezt nem zárja ki, illetve figyelembe véve a
Stabilitási törvény rendelkezéseit.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által ismertetett határozati
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
520/2014. (XII.18.) számú határozata:
a. 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 című pályázat önerejére
49.580.923 forint összegű vissza nem térítendő támogatást megelőlegező
hitelt vesz fel a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől, amennyiben a
könyvvizsgálói jelentés ezt nem zárja ki, illetve figyelembe véve a
Stabilitási törvény rendelkezéseit.
Hitelfelvétel célja: „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER
pályázata – MVH 284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján”
A hiteltörlesztéshez a 1657/A hrsz-ú Étterem megnevezésű ingatlan,
valamint a 0348 hrsz-ú földterület a fedezet.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
b. 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 című pályázat önerejére
14.361.450 forint összegű fejlesztési célú hitelt vesz fel a Tiszafüred és
Vidéke Takarékszövetkezettől, amennyiben a könyvvizsgálói jelentés ezt
nem zárja ki, illetve figyelembe véve a Stabilitási törvény rendelkezéseit.
Hitelfelvétel célja: „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER
pályázata – MVH 284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján”
A hiteltörlesztéshez a 1657/A hrsz-ú Étterem megnevezésű ingatlan,
valamint a 0348 hrsz-ú földterület a fedezet.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Bóta Barbara aljegyző:
Még egy döntés kellene a közbeszerzési eljárás lezárásáról. Most még el kellene döntenie a
Képviselő-testületnek, hogy az eljárás eredményes, az eljárás nyertese az Universal Bau 96
Bt. és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki Bóta Barbara aljegyző javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
521/2014. (XII.18.) 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. pályázat közbeszerzési eljárás
nyertesének az ajánlati kötöttség szerint 42.243.459. HUF nettó értéken –
egyetlen érvényes ajánlatot adó UNIVERSAL BAU ’96 Bt.-t (4029. Debrecen,
Csillag u. 53. Fszt/1. sz.) nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem érti Soltész Gábor képviselő tartózkodását.
Soltész Gábor képviselő:
Meggyőződése, hogy ha meg lesz ez a gyepmesteri telep, az állatorvos fog elvinni havonta
nagyon sok pénzt. Itt mire minden jogszabályi kötelmet betartanak a kóbor ebekkel
kapcsolatban, az állatorvosi vizsgálatok díján keresztül a transzponder behelyezésén
keresztül, a kutyák napi jogszabályban történő …
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most azt mondja, hogy hagyják így az egészet?
Soltész Gábor képviselő:
Nem a Képviselő-testület minden tagjának megvan a döntési szabadsága. Úgy gondolja, hogy
a gyepmesteri telep költsége meg fogja rengetni – ne legyen igaza – egy év múlva mondja azt
mindenki rá, hogy gyáva volt, és azt kívánja, hogy ne legyen igaza. Meg fogja az
önkormányzatot rengetni. Az, ha az összes jogszabályi kötelmet betartják, kezdve a kutyák
kötelező napi élelmezésével kapcsolatosan, a kutya elaltatási költségével kapcsolatosan, az
állatorvosi vizsgálatával kapcsolatosan, ez egy hihetetlen nagy összeg lesz. Azt kívánja, hogy
egy év múlva azt tudják mondani rá, hogy egy gyáva ember volt, mert nem merte
megszavazni, vagy a telep egyéves működését összegző időszak után mondják a szemébe a
kamera előtt, hogy egy gyáva ember volt, mert nem merte megszavazni. Azt kívánja, hogy ne
legyen igaza.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Ezt úgy fordítaná le, hogy Soltész Gábor képviselő nagyon is bátor lenne, és a többiek is, ha
úgy szavaztak volna, mint ő, mert ahhoz is bátorság kell, hogy felvállalják annak az ódiumát,
hogy a településen egyszer a kóbor kutyák falkába verődnek, és ahogy már eddig is
előfordult, hogy iskolába menet kisgyerekeket haraptak meg a kóbor kutyák csapatba
verődve, hogy itt egy nagyobb katasztrófa, vagy egy nagyobb tragédia történne. Ők nem
tudják tisztán anyagilag megközelíteni ezt a kérdést, mert a Képviselő-testülettől a lakosság a
megoldásokat várja, és szerinte Soltész Gábor képviselő is olvasott már olyat a facebookon, ő csak hallott róla, mert elvi okok miatt nem facebookozik – de hallott róla, hogy hogyan
szidják őket, hogy egy rakás szerencsétlenség itt mindenki, hogy nem tudnak rá megoldást
találni. Pedig eddig is évente 4 alkalommal szedték össze a kóbor kutyákat. Hajduné Holló
Katalin képviselőt, volt iskola igazgatót kérdezi, hogy kóbor kutyák haraptak-e meg
kisgyereket?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Igen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egy alkalommal tud róla. Hála Istennek nem lett belőle nagy baj, de azért olyat is láttak már,
hogy kutyák megölnek embereket. Ha a tűzoltóságot is gazdasági szemmel közelítik meg,
akkor azt mondja, hogy roló le, majd jönnek valahonnan. Sokkal olcsóbb lenne, ha jönnének a
tiszafürediek, vagy jönnének Mezőkövesdről, vagy Tiszaújvárosról, csak mi élünk itt
Egyeken, és amikor majd a mi házunk ég, vagy a mi gyerekünket kell kimenteni, vagy
bennünket az autóból, az egyeki tűzoltók oda érnek 2 perc alatt, Mezőkövesdről pedig
odaérnek majd egy félóra alatt 28 perc különbséggel. Tehát nem lehet gazdaságilag
megközelíteni ezeket a kérdéseket. Kéri Soltész Gábor képviselőt, hogy legyen nyugodt, mert
még ha feszül is a helyzet, neki akkor is nyugodt lesz a lelkiismerete, mert benne van a
pakliban, hogy olyan előre nem látott költségek keletkeznek, hogy utána tényleg szívják a
fogukat, de van itt egy Magyar Állam, van itt egy Belügyminisztérium, ők ezzel csak a
település fejlődését szolgálják, majd nagyobb ÖNHIKI igényt adnak be. Ha Berettyóújfalu
bead 200 milliót, akkor Egyek olyan kis szerény ezzel a 18 millió forinttal, pedig
nagyságrendileg pl. Újszentmargita 1600 fővel 22 millió forintot ÖNHIKIT kapott. Ott is
olyan intézmények épülnek, hogy nem is tudja elképzelni, hogy egy ilyen kis településnek
miért kell akkora intézmény.
Soltész Gábor képviselőt kérdezi, hogy ott megszavazta-e volna azokat a nagy intézményeket,
amik megvalósultak? Mert azok is óriási rezsiköltséggel járnak, és azért kell
Újszentmargitának 22 millió forint ÖNHIKI, mert egyébként működésképtelen, és ezért nem
tudja nekünk sem a tűzoltóságot finanszírozni. Ugyanakkor a ciklus elején még Soltész Gábor
képviselő mondta, hogy azt várja tőle, hogy olyan kis csillagösvényt adjon ki, mint
Újszentmargita, hogy legyenek benne a fejlesztések, ez legyen benne, az legyen benne. Ez
olyan komplex dolog, hogy nem lehet ennyire elvonatkoztatva megközelíteni, mert szerinte
egy tiszta helyzet van, és ezt tartsa mindenki szem előtt, arra esküdtek fel, hogy a települést
szolgálják. Szolgálják, megépítik ezt a beruházást, a másodikat is, a harmadikat is és a
negyediket is. Ez jó a településnek. Ha anyagi gondjuk lesz, akkor majd reagálnak akkor arra
a helyzetre.
Tardi Kálmán képviselő:
Szerinte Soltész Gábor képviselő óvatossága, vagy bizonytalansága őket arra kell, hogy
ösztönözze, hogy majd a társulni szándékozó önkormányzatokkal a szerződést kötik, akkor
olyan kalkuláció álljon a birtokukba, amiben az állatorvosi költségektől kezdve minden egyes
dolog aprólékosan benne van. Bízik benne, hogy ezeken a településeken is ilyen szintű
24/41

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. DECEMBER 18. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

problémát jelent az ebrendészeti kérdés kezelése, mint itt és ide fognak jönni, és ezeket a
költségeket meg tudják osztani a társult településekkel, és minden szépen fog működni.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Mindannyiukban meg van ez a félsz, amit Soltész Gábor képviselő elmondott, és ezekben
mind igazat is ad neki, ugyanakkor, ahogy Polgármester úr is elmondta, cselekedni kell, mert
nap mint nap azt a valóságot tapasztalják, hogy Egyek összetétele sem változik, és amíg az
állattartók is így állnak hozzá a dolgokhoz, mint ahogy látják, hogy itt egy kóbor kutya, ott
egy kóbor kutya, addig nekik kell cselekedni, és övék a felelősség.
Soltész Gábor képviselő:
Bár nem gondolja, hogy meg kell indokolnia egy képviselőnek, hogy miért hogyan szavaz.
Ha ennek az egésznek ellene lett volna, akkor nemmel szavazott volna. Azért tartózkodott,
mert az alapkoncepcióval, hogy legyen gyeprendészeti telep, egyetért, viszont a
tartózkodásának oka, amit továbbra is fenntart, ennek a telepnek a finanszírozása.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elfogadja, tudomásul veszi.
5./ Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának
ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2)
bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási
megállapodása módosítását fogadja el.
A képviselő-testület hatalmazza fel Dr. Miluczky Attila polgármestert a társulási
megállapodás módosításának 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
522/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2)
bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási
megállapodása módosítását elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Miluczky Attila polgármestert a
társulási megállapodás módosításának aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6./ 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 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a pályázati felhívást a környezetvédelmi alapra az alábbi
módosításokkal:
- A támogatási kérelmet Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az
államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről
szóló 26/2014.(IX.25.) számú rendelete alapján kell benyújtani.
- A támogatás utófinanszírozású legyen.
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
523/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy
a pályázati felhívást a környezetvédelmi alapra az alábbi módosításokkal
elfogadja:
a.

A támogatási kérelmet Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére
vonatkozó rendelkezésekről szóló 26/2014.(IX.25.) számú rendelete
alapján kell benyújtani.
b. A támogatás utófinanszírozású legyen
Határidő: folyamatos
Felelős: Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
7./ Iskolák felvételi körzethatárának kijelölése
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:
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda esetében az
iskolai oktatás tekintetében az iskolai kötelező felvételi körzetet Egyek település
közigazgatási területében határozza meg. Az iskolai oktatást az alábbi telephelyeken
biztosítja:
4069 Egyek, Béke u. 21.
4069 Egyek, Fő u. 1.
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
524/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda esetében az iskolai
oktatás tekintetében az iskolai kötelező felvételi körzetet Egyek település
közigazgatási területében határozza meg. Az iskolai oktatást az alábbi
telephelyeken biztosítja:
4069 Egyek, Béke u. 21.
4069 Egyek, Fő u. 1.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8./ Alpolgármester részére gépkocsi használat engedélyezése
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 Ecsedi János alpolgármester részére korlátlan gépjármű
használatot biztosítson az önkormányzat tulajdonában lévő összes gépjárműve fölött.
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
525/2014. (XII.18.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecsedi János
alpolgármester részére korlátlan gépjármű használatot biztosít az
önkormányzat tulajdonában lévő összes gépjárműve fölött.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester
9./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
- Dankó P. u. 52.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy a törvényességet Bóta Barbara aljegyző képviselje ennél a napirendi pontnál.
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 Dankó P. u. 52. sz. alatti ingatlant 80.000 Ft összegért vásárolja
meg, amennyiben a hagyatéki eljárás lezárultát követően a felajánlók nevére kerül az ingatlan.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
526/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Dankó P. u. 52. sz. alatti ingatlant 80.000 Ft összegért megvásárolja,
amennyiben a hagyatéki eljárás lezárultát követően a felajánlók nevére kerül az
ingatlan.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
- Ék u. 1.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Ék u. 1. sz. alatti ingatlant 300.000 Ft összegért vásárolja meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
527/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Ék u. 1. sz. alatti ingatlant 300.000 Ft összegért vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
- Nefelejcs u. 18.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Nefelejcs u. 18. sz. alatti ingatlant 200.000 Ft összegért
vásárolja meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
528/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Nefelejcs u. 18. sz. alatti ingatlant 200.000 Ft összegért vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
- Tavasz u. 4.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Tavasz u. 4. sz. alatti ingatlant 900.000 Ft összegért vásárolja
meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
529/2014. (XII.18.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tavasz u. 4. sz. alatti ingatlant 900.000 Ft összegért vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
- Vasút u. 10.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Vasút u. 10. sz. alatti ingatlant 100.000 Ft összegért vásárolja
meg, amennyiben a többi tulajdonos is hozzájárul az eladáshoz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
530/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Vasút u. 10. sz. alatti ingatlant 100.000 Ft összegért vásárolja meg,
amennyiben a többi tulajdonos is hozzájárul az eladáshoz.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
- Pillangó u. 41.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Pillangó u. 41. sz. alatti ingatlant 450.000 Ft összegért
vásárolja meg, amennyiben a hagyatéki eljárást követően az örökösök és a minden tulajdonos
hozzájárul az ingatlan eladásához.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
531/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Pillangó u. 41. sz. alatti ingatlant 450.000 Ft összegért vásárolja meg,
amennyiben a hagyatéki eljárást követően az örökösök és a minden tulajdonos
hozzájárul az ingatlan eladásához.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
10./ Horusz 2000 Bt. támogatási kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági 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 4 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Egészségház sebészeti
szakrendelésének (Horusz 2000 Bt. 4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 8/C.) eszközbérleti díjára
a havi bruttó 80.000,- Ft összeget, továbbra is biztosítsa.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Egészségház sebészeti szakrendelésének (Horusz 2000
Bt. 4032 Debrecen, Babits Mihály u. 65.) eszközbérleti díjára a havi bruttó 80.000,- Ft
összeget, 2015. február 28-ig biztosítsa. Hívják fel a Horusz 2000 Bt. ügyvezetőjének
figyelmét, hogy teljesítse korábbi vállalását. (Rendelés hasi ultrahanggal történő bővítése)
A költségvetés tárgyalásakor vizsgálják felül a szerződést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A két javaslat nem üti egymást, mert mind a két bizottság támogatja, csak a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság még pluszba azt kéri, hogy február 28-ig
vizsgálják felül.
Kéri, hogy aki egyetért a bizottságok javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
532/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Egészségház sebészeti szakrendelésének (Horusz 2000 Bt.
4032 Debrecen, Babits Mihály u. 65.) eszközbérleti díjára a havi bruttó
80.000,- Ft összeget, 2015. február 28-ig biztosítja. Felhívja a Horusz 2000 Bt.
ügyvezetőjének figyelmét, hogy teljesítse korábbi vállalását. (Rendelés hasi
ultrahanggal történő bővítése)
Képviselő-testület a költségvetés tárgyalásakor felülvizsgálja a szerződést.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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11./ Javaslat a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóinak anyagi
ösztönzésére
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében is van 2 kollega, akinek az év
végével szintén szeretne a Képviselő-testület, illetve az önkormányzat lehetőséget nyújtani a
munkájuk elismerése érdekében. Tekintettel arra, hogy a decemberi ülésen vannak, ez már a
jövő évi költségvetést fogja terhelni. Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóinak
anyagi ösztönzésére bruttó 127.000 Ft összeget biztosítson a 2015 évi költségvetés terhére az
alábbiak szerint:
100.000 Ft személyi jellegű kiadásokra
27.000 Ft munkaadókat terhelő járulékra
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
533/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóinak anyagi
ösztönzésére bruttó 127.000 Ft összeget biztosít a 2015 évi költségvetés terhére
az alábbiak szerint:
100.000 Ft személyi jellegű kiadásokra
27.000 Ft munkaadókat terhelő járulékra
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
12./ Javaslat az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének anyagi ösztönzésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
32/41

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2014. DECEMBER 18. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy tegyen javaslatot az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Murvai Ferencné anyagi ösztönzésére 1 havi munkabérének megfelelő összeg
kifizetésére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a Képviselő-testületnek engedélyeznie kell, mert az engedélyük nélkül ez nem mehet.
Javasolja, hogy ezt támogassák. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság
javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
534/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy javaslatot tesz az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője, Murvai
Ferencné anyagi ösztönzésére 1 havi munkabérének megfelelő összeg
kifizetésére.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Murvai Ferencné ügyvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester
13./ Fehér Árpád kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Fehér Árpád már 2 éve műveli ezt a 7.000 m2-es önkormányzati területet. Mivel ez Fehér
Árpád földje mellett van, az önkormányzatnak is egy teher lenne még külön oda menni.
Megkérdezte Tardi Kálmán képviselő urat, hogy mik a reális árak. Ezért a 7.000 m2-ért
30.000 Ft-ot kértek évente. Erre Fehér Árpád rábólintott. Javasolja, hogy ezt fogadják el.
Tardi Kálmán képviselő:
Annyi hozzátartozik a tisztánlátáshoz, hogy 2015-től az 1 ha alatti földterületekre az MVH
nem fog föld alapú támogatást adni. Gyakorlatilag ezért az önkormányzat sem tudna ezért a
földért földalapú támogatást igénybe venni. Javasolja megnézni, hogy a Kántortag Kft.
mennyi területért fizetett bérleti díjat. Ezt a területet Fehér Árpád jogtalanul használja, ezt a
Kántortag Kft-nek kellett volna használni. Amennyiben a Kántortag Kft. ezért a területért
nem fizetett bérleti díjat, akkor ezután az önkormányzat 5 évre visszamenőleg jogszerűen
kérhet bérleti díjat vagy Fehér Árpádtól, vagy a Kántortag Kft-től. Ezért a 7.000 m2-ért
30.000 Ft tisztességes bérleti díjnak számít, javasolja a Képviselő-testület, hogy adják oda.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mennyi időre adják oda. A kérelemben 10 év szerepel.
Tardi Kálmán képviselő:
2015.01.01-től 5 évre javasolja odaadni, hogy ha az önkormányzat más céljai lesznek, akkor
tudja hasznosítani. Nagyon ne kötelezzék el magukat, szerinte elég az öt év is.
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Gál-Szalai Erika képviselő:
Az előző ülések alkalmával Vincze Péternek is volt ilyen irányú kérelme.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Arról is volt szó, hogy pályázatot írnak ki.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Akkor azért vetette fel a javaslatát, hogy másokat is részesítsenek előnyben, és engedjenek
haladni. Úgy gondolja, hogy Vincze Péterék is megérdemelnék, mert ott is egy eltartó van két
gyermekre.
Tardi Kálmán képviselő:
Amikor Vincze Péter kérelmét tárgyalták akkor is kifejtette a véleményét, hogy abban az
esetben javasol csak ilyen jellegű támogatásokat adni települési polgárok számára, mint pl.
Vincze Péternek 5 ha-t, ha minden igénylő települési polgár számára tudnak 5 ha területet
adni. Ha hasonló életkörülmények között lévő települési polgárokat nézik, akkor kb. 100
javaslat lenne a Képviselő-testület előtt 5 hektáros területek bérbeadására, és akkor 500
hektárt kellene kiosztani. Egyek Nagyközség Önkormányzatának jelenleg kb. 70 hektár körüli
területe van, és saját maguk alól húzzák ki a talajt, mert mindennel, amit oda adnak, a saját
mozgásterüket szűkítik. Ezt vegyék figyelembe, mielőtt e fajta kérdésekben döntést hoznának.
Dr. Miluczky Attila polgármester távozott az ülésről.
Az ülés vezetését átadja Ecsedi János alpolgármester részére.
Jelen van 8 fő képviselő.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Több észrevétel vetődött fel benne a kérelem kapcsán. Első, hogy ez a kérelem korábban már
volt az előző Képviselő-testület előtt, és akkor szembesültek vele, hogy az akkori bérlő a
Kántortag Kft. az önkormányzat tudtán kívül tovább bérbe adta ezt a földterületet, ami
teljesen törvénytelen és szabálytalan. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy már be is van vetve ez a
földterület és utólagosan kéri bérbevételre a jelenlegi földhasználó. Úgy érzi, hogy ez a
kérelem még mindig több sebből vérzik. Legutóbb sem tudtak vele mit kezdeni. Nem
kockáztatná meg, hogy úgy adjanak bérbe az önkormányzat földterültéből bármekkora
darabot is, hogy erre nem volt földhasználati pályázat kiírva, illetve utólagosan adják a
jóváhagyásukat.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Erre a későbbiekben térne vissza, mert Jegyző Asszony is jelezte, hogy lesznek változtatások,
ki tudja, milyen törvényeket szabályozásokat alkotnak még.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezzel a kérelemmel együtt több apró kérelem is érkezett korábban a Képviselő-testülethez.
Abban az időben azon az úton indult el a Képviselő-testület, hogy egy földhasználati
pályázati kiírást fog megjelentetni, amiben próbál egyenlő feltételeket teremteni a pályázók
részére. Ezt több alkalommal is tárgyalták, de végül is egységes döntés nem született,
pályázat nem került kiírásra. Nyilván az is benne van a pakliban, hogy koránt sem biztos,
hogy az övé lesz ez a terület, mert attól függetlenül, hogy a Képviselő-testület kifejezi a
szándékát és valakivel bérleti szerződést kötni, azt ugyanúgy közzé kell tenni, és arra
ugyanúgy az elő haszonbérletre jogosultak ajánlatot tehetnek. függeszteni. Nyilván a
Képviselő-testület kompetenciája eldönteni. Alapvető elveket kell szerinte eldönteni a
földkérdésnél. Egyedi kérelmek alapján dönt a Képviselő-testület, és az ilyen kérelmeket
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egyenként behozzák és elbírálja, vagy mégiscsak pályázatni fog területeket és pályázatot lehet
majd benyújtani. Valahol egy egységes elv alapján kellene ezeket a bérleteket tárgyalni.
Nyilván a Képviselő-testület joga és hatásköre, hogy most ezt az egyedi kérelmet befogadja
és elbírálja, vagy későbbi ülésen tárgyalja, vagy egy pályázati kiírás keretében fogja
újratárgyalni.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy bérbe adják a kért földterületet 30.000 Ft/év összegért
2015.01.01.-től 5 év időtartamra, és a bérleti díjat minden évben az infláció mértékével
növeljék, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem
kapta meg a szükséges szavazatot.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a kérelemben szereplő 10 év időtartammal ért egyet, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 2 nem szavazattal 6 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem
kapta meg a szükséges szavazatot.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy pályázati eljárás keretében adják bérbe a földterületet,
kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
535/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek külterület 0420/15 helyrajzi számú földterületet pályázati
eljárás keretében kívánja bérbe adni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tardi Kálmán képviselő:
Amennyiben pályázati hasznosításban gondolkodnak, akkor maximum februárban vissza
kellene hozni ezt a kérdést, hogy a földtámogatásig döntés lehessen benne.
Vitéz Zsolt képviselő:
Nem az volt a gond az előző pályázatnál, hogy a földterület melletti szomszédok előnyt
élveznek mindenképp, és emiatt esetleg elhappolják másoktól, akiknek esetleg szüksége is
lenne rá?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Igen így van. Ez a pályázatnál is fennáll, illetve az egyedi kérelmeknél is.
Tardi Kálmán képviselő:
Magasabb rendű törvény rendelkezik róla, ezzel nem lehet mit csinálni.
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14. Egyeki Mentőállomás támogatása
Ecsedi János alpolgármester:
Ezt a napirendi pontot a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Mentőállomás támogatására
20.000 Ft összeget biztosítson csapatépítő programokra a közút karbantartásra elkülönített
összeg terhére.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
536/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Mentőállomás (4069 Egyek, Fő u. 167.) támogatására 20.000
Ft összeget biztosít csapatépítő programokra a közútkarbantartásra elkülönített
összeg terhére.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
15. Magyari I. u. 12. sz. alatti ingatlan felajánlása térítésmentesen
Ecsedi János alpolgármester:
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 Magyari I. u. 12. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlant
fogadja el a hagyatéki eljárás lefolytatását követően.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatát
elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
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537/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Magyari I. u. 12. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlant elfogadja
a hagyatéki eljárás lefolytatását követően.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
16. Árajánlat a Béke u. útburkolat javítására
Ecsedi János alpolgármester:
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 Béke út útburkolat javítására adott árajánlattal kapcsolatban
halasszák el a döntést. A napirendet a január havi ülésen tárgyalják újra, látva a jövő évi
feladatalapú finanszírozást.
A bizottság ülésén sokáig tárgyaltak erről a napirendről, mert indokolt lenne a Béke út
javítása, kedvező árajánlatot is kaptak, de látva egyéb utcák állapotát, a bizottság ebben úgy
foglalt állást, hogy a következő évi költségvetésnél nézzék meg a lehetőségeket, és ne
kapkodják el a döntést.
Ecsedi János alpolgármester:
Azért is indokolt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslata mivel
szinte naponta újabb és újabb utcák problémája jelenik meg nála is és Polgármester úrnál is.
Tardi Kálmán képviselő:
Polgármester úr azzal az információval látta el a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Béke út
pályázata még várakozó listán van, még nincs egyértelműen elutasítva. Az sincs kizárva, hogy
a későbbiekben támogatást kap rá az önkormányzat.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
538/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Béke út útburkolat javítására adott árajánlattal kapcsolatban elhalasztja
a döntést. A napirendet a január havi ülésen tárgyalja újra, látva a jövő évi
feladatalapú finanszírozást.
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Határidő: 2015.01.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Soltész Gábor képviselő
17. A Belügyminisztérium felhívása az állami tulajdonú beépítésre szánt terület
térítésmentes felajánlására
Ecsedi János alpolgármester:
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 ne ajánljanak fel a Belügyminisztérium számára ingatlant, mivel
az önkormányzatnak nincs olyan ingatlanja, mely megfelelne a felhívásban meghatározott
kritériumoknak.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
539/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy nem ajánl fel a Belügyminisztérium számára ingatlant, mivel az
önkormányzatnak nincs olyan ingatlanja, mely megfelelne a felhívásban
meghatározott kritériumoknak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
18. Major Imre kérelme önkormányzati ingatlanok karbantartására, kaszálására
Ecsedi János alpolgármester:
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 támogassa Major Imre kérelmét és részére az Egyek Fő u. 96. és
98. szám alatti, a Rákóczi u. 6., 8., és 10. szám alatti, a Deák F. u. 25. és 27. sz. alatti és a
Fasor u. 60. sz. (hrsz: 1508) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartását és
kaszálását 2015- január 1-től – 2020. december 31-ig engedélyezze.
Major Imre a kérelmével egyidejűleg felajánlott földterületén lévő bálázható biomasszát az
önkormányzat számára tüzelőanyagnak adja át.
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Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
540/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja Major Imre kérelmét és részére az Egyek Fő u. 96. és 98. szám
alatti, a Rákóczi u. 6., 8., és 10. szám alatti, a Deák F. u. 25. és 27. sz. alatti és
a Fasor u. 60. sz. (hrsz: 1508) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok
karbantartását és kaszálását 2015- január 1-től – 2020. december 31-ig
engedélyezi.
Major Imre a kérelmével egyidejűleg felajánlott földterületén lévő bálázható
biomasszát az önkormányzat számára tüzelőanyagnak adja át.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Petruska Lászlóné pénzügyi ügyintéző
19. Döntés a laptopokra adott árajánlatokról
Ecsedi János alpolgármester:
Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta.
A bizottság nem döntött, viszont további árajánlatokra várt csütörtökig, ami meg is érkezett.
Vitéz Zsolt képviselő:
Az árajánlatok nem lettek egy kézben összefogva. Az általa kért árajánlatot minden
képviselőnek, illetve érintettnek elküldte. Kéri, hogy a Képviselő-testület döntsön az ügyben.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Sikerült-e valakinek egyértelműen az ajánlatokat átnézni, tud-e valaki egyértelmű javaslatot
tenni? Szerinte semmi gond nem lesz abból sem, ha januárban vásárolják meg, mert az
elkövetkezendő pár napban nem tudja, mennyire lehet megvalósítani az ünnepekre való
tekintettel. Akkor menjenek bele a vitába, ha a végleges megoldás ki fog alakulni, de ha most
nem tudnak dönteni, akkor nem tartja indokoltnak.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Semmiképpen nem lehet megvásárolni a költségvetési rendelet elfogadásáig. Ha van konkrét
javaslat az, az összeg kerüljön tervezésre.
Bódi István képviselő:
Azt kellene eldönteni kisebb vagy nagyobb gép, 14 vagy 15,6 colos gép legyen.
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy a koncepcióba nagyobb összeget tervezzenek, és így meg van a lehetőség
arra, hogy ha döntés születik, a nagyobb gép megvásárlására.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ez az árajánlat szerint 4.027.202 Ft.
Ecsedi János alpolgármester:
Koncepcióba ez kerüljön tervezésre.
Vitéz Zsolt képviselő:
Vegyék figyelembe, hogy december 31-ig van megadva az árajánlat, bár azt mondta az
árajánlatot adó, hogy nem valószínű, hogy túl nagy változás lesz az árban. Illetve, ha
valakinek a kisebb kell, valakinek pedig a nagyobb kell, azt is meg tudja oldani.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki egyetért, azzal, hogy koncepció szintjén laptop vásárlásra 4.027.202 Ft
kerüljön tervezésre, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
541/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy laptop vásárlásra 4.027.202 Ft kerüljön tervezésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

14./ Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme támogatási megállapodás
módosítására
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mai nap juttatta el az iskola a kérelmét, ami egy technikai jellegű dolog. Az elmúlt
Képviselő-testületi ülésén támogatását fejezte ki a Képviselő-testület az óvoda illetve az
iskola pedagógusai felé. A támogatási megállapodás 3. pontját áttekintve módosítást
szeretnének kérni a testülettől. Azt kérik, hogy a támogatási összeg a Móra Ferenc Katolikus
Általános Iskola és Óvoda dolgozóinak Erzsébet utalvány vásárlására és szaloncukor
ajándékozására legyen felhasználható.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a kérelemben foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
542/2014. (XII.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda képviselőjének
kérelmét támogatja, és a 7696-2-2014. iktatószámú támogatási megállapodás 3.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
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A támogatási összeg a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda
dolgozóinak Erzsébet utalvány vásárlására és szaloncukor ajándékozására
használható fel.
Határidő: 2014.12.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:55 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Ecsedi János
alpolgármester

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Czinege Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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