EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JANUÁR 20. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2015. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. január 20-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1./ Döntés a Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút kialakítása pályázat
önerejéhez szükséges likvid hitel felvételéről
1/2015.(I.20.) sz. határozat
2./ 510/2014. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
2/2015.(I.20.) sz. határozat
3./ Döntés az Egyek, Óvoda u. 6. szám alatti ingatlan vételéről.
3/2015.(I.20.) sz. határozat
4./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelme fenntartói nyilatkozat elfogadására
4/2015.(I.20.) sz. határozat
5./ Pályázatokhoz szükséges döntések
5/2015.(I.20.) sz. határozat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és a rendkívüli ülést megnyitja. Az ülés összehívását
ismét pályázattal kapcsolatos dolgok indokolták. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett
összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 8 képviselő jelen van. Vitéz Zsolt
képviselő nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Gál-Szalai Erika és Hajduné Holló Katalin
képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl más javaslat nincs, kéri, hogy aki a
napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1./ Döntés a Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút kialakítása pályázat
önerejéhez szükséges likvid hitel felvételéről
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az előző Képviselő-testület tagjai biztosan tudják, hogy a Horgászturizmushoz kapcsolódó
pályázathoz magasabb összegű ajánlat érkezett a kivitelezőtől, mint amit a pályázat támogat.
Emiatt 6 millió Ft hitelfelvételére kényszerült az önkormányzat. Ezt a 6 millió Ft összegű
hitelfelvételt most jelenleg csak likvid hitel felvételével lehet megoldani, mert amíg az
önkormányzatnak nincs elfogadott költségvetési rendelete - és leghamarabb a február 12-i
ülésen fog erről tárgyalni a Képviselő-testület - illetve nem történik meg a költségvetési
rendelet szerint egy adatszolgáltatás a hitelekről a Kincstár felé, addig nem lehet fejlesztési
célú hitelt felvenni, semmilyen összegre, még a kormány engedélyével sem. Viszont a
kivitelezőt január 31-ig ki kell fizetni, ezért az a megoldás merült fel, hogy az önkormányzat
januárban felvesz 6 millió Ft összegű likvid hitelt. Amikor lesz egy elfogadott költségvetési
rendelet és megtörténik márciusban az adatszolgáltatás, akkor pedig felvesz az önkormányzat
egy 6 millió Ft összegű fejlesztési hitelt, amiből visszafizeti ezt a likvidhitelt és azt a
fejlesztési célú hitelt fogja az önkormányzat, törleszteni 10 éven át, évi 600.000 Ft-os
összeggel, plusz még a kamatot. Erről szól az előterjesztés, illetve a hozzá kapcsolódó
határozati javaslat. A határozati javaslatban meg van jelölve fedezetként az étterem és a 0348
hrsz-ú földterület, illetve felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, ami magába foglalja a hitelkérelem benyújtását, valamint a
hitelszerződés aláírását. Az anyaghoz kapcsolódik egy könyvvizsgálói jelentés, melyben a
könyvvizsgáló leírja, hogy az ügyletről a kormányt nem kell tájékoztatni, tehát nem kell
engedélyt kérni.
Soltész Gábor képviselő:
Február 25-e a kivitelezési határidő?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem, január 31.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amennyiben addig nem lesz kész, akkor napi 300.000 Ft kötbért kell fizetnie a kivitelezőnek.
Erre felhívta a kivitelező figyelmét. Biztos jönni fognak kötbéres kérelmekkel, előre szólt,
hogy az önkormányzat nem fogja tudni a kötbért elengedni. Szerinte időjárási viszonyokra
nem lehet hivatkozni, mert az évszakhoz viszonyítva nagyon kedvező időjárás van.
Kéri, hogy aki támogatja a Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által elmondottak
alapján a likvid hitel felvételét, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (I.20.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi a pénzintézetnél a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél
6.000.000 Forint összegű likvid hitel felvételét.
Hitelfelvétel célja: „Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút
kialakítása
LEADER
pályázat
keretében”
elnevezésű
pályázat
lebonyolításához likvid hitel felvétele.
A hiteltörlesztéshez a 1657/A/2 hrsz-ú Étterem valamint a 0348 hrsz-ú
földterület a fedezet.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
a hitelszerződés aláírására.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2./ 510/2014. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez egy adminisztratív jellegű dolog. Tavaly döntöttek arról, hogy a két óvoda között
megvásárolják azt a magántulajdonban lévő ingatlant. Úgy volt megfogalmazva, hogy 2014.
évben fogják bonyolítani, a 2014. évi költségvetést terheli, de már csak a 2015. évben tudják
megtenni. Úgy, hogy ezt a határozatot kéri hatályon kívül helyezni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért az 510/2014. (XII.18.) sz. határozat
hatályon kívül helyezésével, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (I.20.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az 510/2014. (XII.18.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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3./ Döntés az Egyek, Óvoda u. 6. szám alatti ingatlan vételéről.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a napirendi pont az előzőleg említett ingatlan megvételéről szól. Annyi módosítás van
benne, hogy az évszám kijavításra került. Egyébként minden ugyanolyan feltétellel van.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez teljesen technikai dolog. December 18-án volt a testületi ülés, utána nem volt már túl sok
munkanap, hogy Ügyvéd úr elő tudja készíteni, ezért ez átcsúszik 2015-re. Erre azért van
szükség, hogy a Képviselő-testület határozata megfeleljen az adásvétel lebonyolításának.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (I.20.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Óvoda u. 6. szám alatti ingatlant 5 000 000 forint összegű
vételárért megvásárolja a 2015. évi költségvetésben, az alacsony vételárú
ingatlanok vásárlására tervezett fejlesztési célú hitel terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelme fenntartói nyilatkozat elfogadására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Gábor Istvánné könyvtárvezetőnek jelezték, hogy jönni fognak ellenőrizni a könyvtárat. Ez
egy rutin felülvizsgálat. Előre megmondták, hogy mire fognak figyelni, milyen
dokumentumok legyenek előkészítve. Szükséges egy fenntartói nyilatkozat, hogy milyen
feladatokat láttat el velük az önkormányzat. Ez egy formaság.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a fenntartói nyilatkozatot,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (I.20.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy
a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez
szükséges feltételeinek biztosításáról,
b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek,
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c) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló törvény előírásai szerint megközelíthető,
d) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja,
e) a könyvtár szolgáltatásait - települési önkormányzat által fenntartott
könyvtár esetében - beépíti a helyi esélyegyenlőségi programba.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gábor Istvánné könyvtárvezető
5./ Pályázatokhoz szükséges döntések
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt a közmunkaprogram önerejéről van szó. Ebben az évben változott a közmunkaprogram
számítási módszere. Eddig a bérekre fordított összeg 20%-át tudták közvetlen költségekre
fordítani. Közvetlen költségekből lehet vásárolni védőruhát, bakancsot, védőitalt, kézkrémet,
kis értékű eszközöket, szerszámokat, üzemanyagot, nagy értékű eszközöket, cementet, sódert,
azokat az alapanyagokat, amiket felhasználnak. Eddig az állam ezt 100%-ban támogatta,
illetve voltak kisebb programok, ahol kértek egy kis önerőt, de ez nem volt jelentős összeg.
Most a közvetlen költség számítása sávossá vált. Ha egy programban 15 főt foglalkoztatnak,
ahhoz nem kell önerő. Itt az a reális, hogy kb. 20% önerőt kell hozzá tenni a közvetlen
költségekhez. Ez kb. 15 millió Ft, ennyit kell a tavalyi évhez pluszként hozzátenni. Illetve a
tavalyi évben is, évközben hozzá kellett tenni 5 millió Ft-ot, ez 20 millió Ft. Illetve van még 5
millió Ft egyéb forrásokból fakadó költségnövekedés, amiről majd ülés után beszélnek
részletesebben. Ezek az összegek mind azt célozzák meg, hogy a közmunkaprogram
hatékonyságát növeljék. Ha belegondolnak ez a legrosszabb esetben is, hogy ha 20%-ot hozzá
kell tenniük az önköltséghez, akkor azt jelenti, hogy amit megvásárolnak az embereknek
munkaruhát, védőruhát, munkaeszközöket, mintha egy 80%-os támogatási intenzitású
pályázat lenne.
A pályázat benyújtásához nyilatkozni kell, hogy a szükséges önerő rendelkezésre áll. Kéri a
Képviselő-testületet, nyilatkozzanak, hogy ez a forrás, rendelkezésre áll. A konkrét
összegeket a költségvetési rendelet elfogadásakor tudják meghatározni, de ha nem
nyilatkozzák le, akkor 500-600 ember itt marad munka nélkül. Vélelmezi, hogy az országban
az összes önkormányzat és az összes polgármester le fogja nyilatkozni, hogy a pénz
rendelkezésre áll. Utána összeállítanak egy költségvetést és az idén a REKI-be beterveznek
38 millió forintot. Tavaly a REKI-ből 18 millió forintot kapott az önkormányzat.
Kéri a Képviselő-testületet, nyilatkozzanak, hogy ez a 15 millió Ft rendelkezésre áll és
megkérik Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt, hogy a költségvetési rendelet
összeállításakor 25 millió Ft-ot tervezzen be a közmunkaprogram önerejére.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
5 millió Ft-ról van döntés a koncepcióban, ahhoz képest plusz 20 millió Ft-ot tervezzen be?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, plusz 20 millió Ft-ot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor így szóljon majd a döntés, hogy a koncepciókor meghatározott 5 millió Ft-hoz képest,
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plusz 20 millió Ft-ot tervezzen be.
Soltész Gábor képviselő:
És ezt miből tudják?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt most még nem látják.
Bóta Barbara aljegyző:
Összesen 5 pályázat benyújtásáról beszélnek. Ez a mezőgazdasági projekt, helyi
sajátosságokra épülő projekt, közútkarbantartás, belvízelvezetés és a bio és megújuló
energiafelhasználás. Ebben az 5 projektben összesen 555 embert tudnak foglalkoztatni. A
foglalkoztatás az esetek nagy többségében szinte a teljes évre kiterjed. A projektekkel több,
mint 104 millió Ft közvetlen költséghez jutnak, és ehhez összesen 14.947.703 Ft önerő kell.
Ez azt jelenti, hogy a közvetlen költségeknek a támogatási intenzitása 85-86 % körül van,
tehát az önerő, amit mellé raknak 14-15 % között van.
Ezeknek a közvetlen költségeknek egy része kötelező. A védőeszközt a munkavállalók
részére kötelező az önkormányzatnak biztosítani, ez alól nincs kibúvó. Volt már rá eset, hogy
jöttek ellenőrizni, hogy ezeket a kötelező védőeszközöket biztosítják-e, ha nem akkor nagyon
komoly büntetés vár az önkormányzatra. Tehát egyrészről kötelező biztosítani, de másrészről
csak sávosan támogatják. Más része a közvetlen költségeknek olyan fontos eszközök, olyan
fontos fejlesztések, melyek nagyon szükségesek, ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni.
Soltész Gábor képviselő:
Most akkor 25 millió Ft vagy 14 millió Ft?
Bóta Barbara aljegyző:
Eredetileg koncepció szinten be lett tervezve 5 millió Ft. Ez az 5 millió Ft olyan költségeket
jelent, amik egyébként is felmerülnek a közmunkaprogramokban. Ez sincs még meg, mert a
költségvetés nem készült el. A pályázatban elszámolható közvetlen költségeknek az önereje
ez a bizonyos 15 millió Ft, amit az előbb elmondott. Ezen felül még további olyan költségek
merülnek fel a projekt kapcsán, ami a pályázatban nem számolhatók el. Tehát ezt teljes
mértékben önerőből kell vállalni. Ennek az összegét még nem tudja megmondani.
Polgármester úr csak körülbelül határozta meg, hogy 5 millió Ft, lehet nem lesz csak 2-3
millió Ft. Azt is el kell még mondani, hogy annak a 15 millió Ft-nak, ami a pályázatban
elszámolható támogatás, illetve annak az önereje, az sem feltétlen 2015-ben merül fel, mert a
költségek egy része át fog csúszni 2016-ra. A pályázatok 2016. januárban és februárban
fognak megszűnni. De most még, mivel a pályázatok közepén vannak, nem tudja
megmondani, hogy mennyi költség fog átcsúszni 2016-ra. Valószínűleg csak az
üzemanyagköltség egy része, a cement egy része, de ezt forintosítani még nem tudja. Úgy
látná biztosnak, ha az egészet a 2015. évi költségvetésbe terveznék be, legfeljebb az a rész
megmaradna. Úgy gondolja, hogy ha a meglévő 5 millió Ft-hoz további 20 millió Ft-ot
beterveznek, az mindenképpen biztonságos.
Soltész Gábor képviselő:
Ez a falu jelenleg nem bír el 555 embert közmunkában. Ez sok. Rengeteg felesleges
pocséklás. 2-3 nappal ezelőtt volt hír, hogy az első településvezető megunta ezt a
pénzpocséklást és inkább abbahagyja. Ebben a faluban nincs szükség 555 közmunkásra.
Délelőtt volt benn az egyik üzletben és látta, hogy a közterület tisztaságáért felelős emberek
vigyorogva elmennek a szemét mellett, nem csinálnak semmit. Félhalomnál 8-9 asszony állt
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megkülönböztető mellényben, nem csinálnak semmit. Vegyék már észre, hogy a közmunka is
munka. Akkor, amikor egy alkalmazott 15.000 Ft-tal kap többet, mint a közmunkás, és
kihajtják belőle a szuszt, addig nem fizethetnek ki nyugodt lelkiismerettel pénzt senkinek.
Azért, hogy ebben a faluban elsőnek legyen érték a közmunka, be kell vezetni 2 hét
próbaidőt, vagy valamit ki kell találni, mert ez mégis csak tűrhetetlen, hogy ilyet meg lehet
tenni, hogy nem végzik el a feladatukat. Ez pocséklás, trehányság. Úgy néz ki utánuk minden,
- tisztelet a kivételnek - mint a háború után. Ezért adjanak ki pénzt és görcsöljenek, hogy
honnan szednek össze 20-25 millió Ft-ot. Lemondanak egyéb fejlesztésekről, ezért.
Lehet, hogy cinikus, de az önkormányzat vegyen azért bakancsot, mert valaki elissza és
elcigarettázza az árát. Ők vegyenek valakinek biciklit, mert elisszák és elcigarettázzák a
jövőjüket. Így nem lehet élni. Ennek a településnek a képviselők, az emberek bizalmasai.
Ezek az emberek, akik őket ideküldték azt látják, hogy szórják a pénzt, mert olyan munkára
adnak ki pénzt, aminek nincs látszatja. Tisztelet a kivételnek, nem szabad mindenkit egy
kalap alá venni. Ott vannak a betonüzemben dolgozók, akik értéket állítanak elő, a
közintézményekben dolgozók tisztességes munkaként élik a közmunkások napjait. Ott vannak
a kertészetben dolgozók, akik értéket termeltek. De nézzék meg a 60%-ot.
Nem fogja felemelni a kezét azért, hogy 10-20 millió Ft-okat vegyen el a település
lehetőségeitől, azért hogy a semmire pénzt adjanak ki.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Sajnos ő nem ért annyira a pályázatokhoz, de azt kérdezi, hogy van-e lehetőség kevesebb
emberben gondolkodni? Akkor ez nyilván egy másik sáv és akkor nem ennyi pénz gondolata
szerint? Megengedhetnék, hogy kevesebb emberrel vigyék?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem hiszi el, hogy miben gondolkodnak. Amit Soltész Gábor képviselő elmondott, hogy ezen
a településen nincs szükség ennyi közmunkásra. Ez így igaz, nincs szükség. Nagyon sokat
gondolkodik rajta, hogy ezeknek az embereknek lehetőleg értelmes munkát adjanak.
Megkérte Soltész Gábor és Tardi Kálmán képviselőt, hogy a kertészeti programban adjanak
értelmes munkát az embereknek. Ők ezt elvállalták. Úgy tudja, hogy a kertészeti programban
az emberek ott vannak felügyelet nélkül.
Attól, hogy nem tudnak alkalmanként értelmes munkát adni és nincs szükségük ennyi
közmunkásra, attól ezeknek az embereknek nagyon nagy szükségük lenne a munkára. Amikor
azt mondja Soltész Gábor képviselő, hogy ne foglalkoztassanak ennyi embert, gondoljon bele
a másik oldalba is. Ezt a problémát nem így kell megfogni, mert az embereknek kell a munka.
Ezt a problémát úgy kell megfogni, - ahogy kérte is őket - hogy segítsenek ezeknek az
embereknek értelmes munkát adni. Tapasztalatból mondja, hogy ha értelmes munkát kell
végezniük, akkor jó a hozzáállásuk, jól csinálják. Abban a pillanatban, ha megérzik, hogy
vizet akarnak velük gereblyéztetni, húzódoznak, félreállnak, lógnak, rossz a magatartásuk.
Ezért nem csak őket lehet hibáztatni, mert, ahogy Soltész Gábor képviselő elmondta, bennük
van a falu bizalma. A felelősség kettőség. Munkaviszonyon belül a dolgozónak is van feladata
és a munkavezetésének is. Amikor egy közmunkás ellóg, és azt látja, amiket említett, abban
egy kicsit nekik is részük van, mert nem adnak nekik annyira értelmes munkát és ezt
megérzik. Ezen változtatniuk kell, de ezen dolgoznak. Ezért vásárolják a gépeket, ezért építik
az üzemcsarnokot, tároló csarnokot, ezért fognak bele újabbnál újabb tevékenységekbe. Ha
látják a munkájuk gyümölcsét, akkor megváltozik a hozzáállásuk.
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Azt nem fogadja el, hogy a településen ne lenne tisztaság. Lehet, hogy előfordul, hogy
elmennek egy-egy szemét mellett, de összességében a településen tisztaság van. A Vályogos
tónál, amikor vágták a nádat volt, aki egy nap ötször beszakadt, vizes volt és nem lógott el.
Azt sem tudja elfogadni, hogy elisszák és elcigarettázzák a pénzt, mert sorra zárnak be a
kocsmák. A többség ezt a kis pénzt nagyon is beosztja.
Az sem igaz, hogy egyéb fejlesztésektől veszik el a pénzt, mert ha a közmunkaprogram nem
lenne, a fejlesztések töredékét tudták volna megvalósítani.
Az, hogy egy polgármester kollega felmondott és azt mondta, hogy ő ehhez a pocsékláshoz
nem adja a nevét, szerinte, ha rá van bízva egy polgármesterre a közmunkaprogram
irányítása, akkor meg kell szervezni. Ha ő lemondana, azért mert a közmunkaprogramban
annyi a visszásság, ezzel azt mondaná, hogy alkalmatlan arra, hogy pozitív irányba terelje a
dolgokat. Ő, lehet, akkor mondana le, ha nem lenne közmunkaprogram.
Akit a közmunkaprogramból kitesznek, az garantáltan meg fog jelenni a Szociális bizottság
előtt. Nem csak az az érték, amit előállítanak, az is egy érték, hogy a lakásbetörések száma az
elmúlt 4 évben drasztikusan lecsökkent a településen.
Vezetőként bennük van az emberek bizalma. Az igaz, hogy a közmunkaprogramban van egy
kis pazarlás. Egyekiek választották őket, ők Egyekért vannak. Amíg Magyarország összes
településén kapják az emberek a közmunkaprogramból a pénzt, és máshol még nagyobb
mértékben pazarolnak, akkor ők miért pont a saját embereiket szorongassák? Véleménye
szerint nem ez a jó megközelítés. A jó megközelítés az, hogy nekik mindent meg kell tenni
azért, hogy ezeknek az embereknek értelmes munkát tudjanak adni. Ezért kell jól szervezni
például a mezőgazdasági programot és ezért kellenek még fóliasátrak is. Igazából hatékony és
hasznos munkavégzés márciustól fog elkezdődni. Ha részükre ezekbe az időkbe is tudnak
értelmes munkát adni, meg fog szűnni az említett jelenség. Ha ezeket az embereket kivonják a
közmunkaprogramból, szociális esetként meg jelennek és akkor egy kezelhetetlen helyzet
alakul ki. Ezek az emberek éjszaka mennek betörni, ha elkapják őket, börtönbe kerülnek, ahol
8.000 Ft-ba kerül egy napjuk.
Abban kell gondolkodni, hogy a betörések száma csökkenjen, a közbiztonság növekedjen. A
hatékonyságot növeljék, fejlesszék a települést. Nem szabad gondolkodni egy ilyen 85-86 %
támogatási intenzitású pályázatnál. Ha a Képviselő-testület azt mondja, hogy csökkentsék a
közmunkások létszámát, ne vegyenek fel 555 embert, csak 200-at, mert azokkal hatékonyan
tudnak dolgozni. Ez így igaz, hatékonyabban fognak dolgozni, de akkor egy csomó dolog
nem fog megvalósulni és ez esetben szeretné kérni, hogy név szerinti szavazás legyen. Mert
azok az emberek, akik hozzá és Alpolgármester úrhoz jönnek, és azt mondják, hogy
szeretnének dolgozni, azoknak azt fogja mondani, hogy volt itt egy név szerinti szavazás és
keressék meg ezeket a képviselőket, mert ők mondták, hogy nekik ne legyen munkájuk, mert
ők már nem férnek bele a keretbe.
Visszatér oda, hogy elcigarettázzák, elisszák a pénzt. Sajnos ezek között az emberek között
vannak olyanok is, akik szerényebb képességgel vannak megáldva, mint egy átlag egyeki
képviselő. A saját sorsuk felől nem tudnak gondoskodni.
Soltész Gábor képviselő:
Véleménye továbbra is ez. Racionalizálni kell a közmunkaprogramokat, azért, hogy ezek az
emberek, akik ebben dolgoznak, ennek a lehetőségnek, ennek a munkahelynek érezzék a
súlyát. Aki nem érzi a munkája súlyát, az nem fog tisztességes munkát végezni. Vannak olyan
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állások az országban, ahová csak kihalásos alapon lehet bekerülni. Egy olyan ember, aki oda
bekerül, az igyekszik 100%-on végezni a munkáját, azért, hogy ez a státusza megmaradjon,
mert tudja azt, hogy ha ő innen kikerül, akkor 5-en várnak a helyére. Azok az emberek, akik
bejönnek Polgármester úrhoz és azt mondják, hogy adjanak neki munkát, mert éhezik a
gyerek és nincs tüzelő, azok az emberek, ha bekerülnek ebbe a programba, nagy
valószínűséggel hatékony munkát fognak végezni, és igyekeznek úgy dolgozni, hogy ezt a
pénzt megszolgálják. Vannak olyanok, akinek ez a munka csak egy nyűg. Ezek az emberek
nem, hogy hatékony munkát nem végeznek, hanem ha bekerülnek egy közösségbe, akkor
deviáns magatartásuknál fogva, az addig hatékonyan dolgozó közösség munkáját is lehúzzák.
Azt gondolja, hogy ha egy kicsit csökkentik a közmunka létszámát és bekerül egy kör, akkor
hatékonyabban fog dolgozni és jobban odafigyel a munkája minőségére és mennyiségére,
mert tudja azt, hogy ha innen kikerül, akkor 5-en várnak a helyére. Ha minden státuszt
feltöltenek, akkor azt mondja, hogy miért dolgozzon, mert egy éves szerződése van, és úgy
sem rúgják ki. Ha ez a létszám kevesebb, és ha valaki nem dolgozik, tudatják vele, hogy 5-en
várnak a helyére. Ha elérik azt, hogy az emberek megéljék ennek a tudatát, hogy ha nem jól
dolgoznak, van 5 ember a helyére, akkor onnantól kezdve azt gondolja, hogy ez a
munkavégzés talán hatékonyabb lesz.
Hihetetlen szociális feszültségek vannak egy olyan településen, mint Egyek, ahol az
önkormányzat a legnagyobb munkáltató. De azért az önkormányzatot sem lehet fejős
tehénnek nézni. Nyílván nagyon jó dolog, ha kb. 15%-os intenzitással jutnak hozzá
dolgokhoz, mert ezek az értékek, tárgyi eszközök megmaradnak, hosszú időn keresztül
szolgálják a települést. De ha megnézik azt, hogy tönkreteszik a munkaeszközöket. A
munkatörvénykönyve kártérítési felelősséget állapít meg a munkavállalóval szemben. Hány
embernek kellett kifizetni a szándékosan tönkretett eszközöket? Nincs közmunkás
munkatörvénykönyv, csak egy munkatörvénykönyv van. Nem fizetnek kártérítést, csak teszik
tönkre az eszközöket. Nem azt szeretné elérni, hogy 200-300 embernek okozzanak hirtelen
szociális problémát, hanem hogy ezek az emberek érezzék meg, hogy ennek a pénznek súlya
van és ennek a munkának felelőssége van. Egyébként igaza van a Polgármesternek, ez a falu
nagyon tiszta, gondozott, normális.
Egy picit gondolkozzanak el rajta, hogy racionalizáljanak, hogy legyen súlya azoknak az
embereknek, akik nincsenek benne, hogy bekerüljenek és legyen súlya azoknak az
embereknek, akik benne vannak, hogy ha nem jól dolgoznak, kikerülhetnek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Így már kerekebb, amit elmondott, ezzel ő is jobban tud azonosulni. Az, hogy úgy sem rúgják
ki. Az előző ciklusban ő irányította a közmunkaprogramot, és azért nem lépett fel velük
drasztikusan, mert érezte a saját hiányosságait is. 555 ember irányítása minimum 1 főállású
embert igényel. Azért van itt most Alpolgármester úr főállásban. Csak úgy tudnak előre lépni,
ha ennek van egy irányítója, akinek ez nem haladja meg az egyéb leterheltsége mellett a
teherbíró képességét. Az övét sajnos meghaladta. Az előző alpolgármester sokat segített neki,
de ő társadalmi megbízatású alpolgármester volt, nem kérhette tőle, hogy egész napra jöjjön
be. Régebben, amikor még nem voltak közmunkaprogramok, már a polgármesterek akkor is
le voltak terhelve, most ehhez még hozzácsaptak ennyi feladatot. A hivatalon belül a
köztisztviselőktől is sok feladatot elvontak, de cserébe megkaptak egy sokkal nagyobb
feladatot, a közmunkaprogram szervezését. Ezzel rengeteg papírmunka, rengeteg tervezés
van. Tegnap és ma öten-hatan dolgoztak azon, hogy ezeket a pályázatokat csütörtökön be
tudják adni.
Tavalyelőtt 25 embernek szüntette meg a munkaszerződését rendkívüli felmondással. Tavaly
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kicsit visszafogta magát. Most Alpolgármester úr is már több mint 10 embernek szüntette
meg a munkaviszonyát rendkívüli felmondással.
Közmunkás munkatörvénykönyv konkrétan nincs, de van egy felsorolás, hogy a
munkatörvénykönyvének melyik része nem vonatkozik a közmunkásokra. Tehát át vitt
értelemben van olyan, hogy a közmunkás munkatörvénykönyve, az eredeti csökkentett része.
Azzal teljesen egyetért, hogy érezzék a felelősségét az általuk elvégzett munkának, és ezért
van itt Alpolgármester úr főállásban.
A közmunkások nem fizettek kártérítést az általuk összetört szerszámokért. Ő sem tud
olyanról, hogy kártérítést fizettek volna. Ha nagyobb kárt okoznak, kártérítést kell velük
fizettetni. Ugyanakkor roppant nehéz bebizonyítani, hogy szándékos volt a károkozás, amikor
kínai lemezből készült szerszámok vannak forgalomban. Tavaly azon volt vagy két hónapon
keresztül, hogy csak kovácsoltvasból vásárolhatnak magyar szerszámokat. Több
nagykereskedést keresett meg, de kiderült, hogy Magyarországon már nem gyártanak
kovácsoltvas szerszámokat.
A fűnyíró tönkretételénél, ha valakire rá tudják bizonyítani a szándékosságot, azt számon kell
kérni. Bízik benne, hogy Alpolgármester úr erre is figyelmet tud fordítani.
Napjában kapnak 2 liter benzint. Sajnos a brigádvezetők, sokszor összejátszanak a saját
brigádjukban lévő dolgozókkal. Mire kiderül, hogy lopják a benzint, hetek telnek el. Ezért
kell oda is nagyobb figyelmet fordítani.
Itt van a főállású alpolgármesterük, legyen benne bizalmuk. Úgy gondolja, hogy teljesen jó
úton jár, és nagyon bízik benne, hogy év közben a közmunkások munkavégzésének a
hatékonysága növekedni fog.
Van, akinek a közmunkaprogram az élete, mert nincs más lehetősége. Ha ezt a lehetőséget
elveszik ezektől az emberektől, akkor szinte az életét veszik el, mert ez tölti ki az életét.
A miskolci BOSH-hoz keresnek 150 embert. Január 30-án szombaton 12 órakor lesz a
tájékoztatás az étteremben. Értesítenek róla minden közmunkást. Szeretné, ha 150-ből minél
több embert foglalkoztatnának Egyekről.
Tardi Kálmán képviselő:
Polgármester úr azt mondta, hogy erre a munkára önálló ember kell, odavette maga mellé
Ecsedi János alpolgármestert, akitől eredményt várnak. Szerinte fognak jönni az eredmények.
Törekedni kell arra, hogy tartalommal töltsék meg ezt a munkaprogramot. Erre nagy
figyelmet kell fordítani. Az ő szemében ezzel a választási ciklussal új ciklus kezdődött. Az
előző programokban felhalmozódott hibák keltenek aggályt benne és képviselő társaiban, a
települési lakók egy részében pedig irritációt. Kellő szakmai munkával, odafigyeléssel,
vizsgálják meg, mennyi embernek tudnak kézzel fogható, tartalmas munkát adni, és ha
alapból úgy ítélik, meg, hogy nem tudnak 500 embernek munkát adni, akkor csak annyival
foglalkozzanak, amennyivel tudnak, hogy ne legyen az, hogy azok a dolgos emberek is, a
miatt a pár semmire való ember miatt lefele szokjanak a munkáról. Ne lehessen az a helyzet,
hogy valaki kéri, hogy dolgozni akar, de amikor megkapja a lehetőséget, akkor elfelejt
dolgozni. Itt kell a határozott kiállás, nem csak az Alpolgármester részéről, hanem az
Alpolgármester urat segítő stáb, az 5 ember részéről. A brigádvezetők választásánál legyenek
körültekintőek, illetve szerinte a brigádvezetőket mindenkitől a legszigorúbban kell kezelni.
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Nem kell félni ezeket az embereket elküldeni. Szerencsére van erre példa, mint említették is.
Legyen ez a szelekciónak a forrása, hogy aki nem dolgozik tisztességgel, az magát kizárja
ebből a lehetőségből és úgy oldja meg utána a problémáját, ahogy akarja. Sokat dolgoznak
azon, hogy megtalálják ezeket a lehetőségeket, ne éljenek vissza ezzel a munkával.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egy tévedés van, amit szeretne korrigálni. A brigádvezetők választásánál legyenek
körültekintőek. A brigádvezetőket nem választják, hanem vadásszák. 5.000 Ft-tal kapnak
többet, ezért cserébe 20 ember piszkálja őket.
Bódi István képviselő:
20 emberrel számolt, 28 olyan brigádvezető kellene, aki érdekelt, de egy sem érdekelt, mert 5
ezer Ft-tal egy sem érdekelt. Sőt az a szidás, amit kapnak tőlük, nem ér meg 5.000 Ft-ot. A 28
emberrel tartani közvetve a kapcsolatot, és 28 ember a 2 liter benzint jobban tudná figyelni,
de nincs ilyen 28 ember. Nekik olyan fizetés kellene, hogy megérje nekik, de ilyen fizetés
nem fér bele. Ezt így kell kezelni. Ezt helyettük nem fogja megoldani a szomszédos település.
Tardi Kálmán képviselő:
A brigádvezető érdekeltségét meg lehet más oldalról is közelíteni. Az is egy érdekeltség,
hogy a brigádvezető belefér minden közmunkaprogramba. Az is egy érdekeltség, hogy nem
kell neki annyi kétkezi munkát, fizikális munkát végezni, mint a többi embernek. Ha
következetességgel azt mondják, hogy a semmire valókat elzavarják, akkor könnyebb a
brigádvezető dolga is, mert nem feltétlen neki kell mindig az első falnak lenni, ahol minden
probléma ütközik. Meg kell próbálni az érdekeltséget és a megfelelő embereket meg találni,
mert ez a kulcs. Mert az az 5 ember és Alpolgármester úr sem tud minden területen ott lenni.
Bódi István képviselő:
A kulcs az egy nettó 100.000 Ft-os brigádvezetői fizetés, és akkor már a brigádvezető
érdekelt lenne, hogy a 20 emberére odafigyeljen, mert ha nem figyel oda, akkor, hess 100.000
Ft, és mehet dolgozni a közmunkaprogramban járó bérért.
Soltész Gábor képviselő:
Tavalyelőtti történet a Tiszánál. Kint volt egy 15 fős csoport, volt 4 hölgy, aki akart dolgozni,
és az első egy-két hétben megcsinálta a másik 11 ember munkáját. Két hét után rájöttek, hogy
miért csinálják meg más ember munkáját, és utána ez a csapat egységesen cinkos csapattá
vált, és az a brigádvezető, aki addig viszonylag jól tette a dolgát, abba a pillanatban eltűnt a
süllyesztőbe. Azt gondolja, hogy ha egy közmunkaprogramban olyan emberek dolgoznak,
akik akarnak is dolgozni, akkor megkönnyítik a brigádvezetők dolgát is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez megint annak a kérdése, hogy mennyire gyakran ellenőrzik őket. Ezek az emberek
igénylik azt, hogy Alpolgármester úr kimenjen és rájuk nézzen. Amit Tardi Kálmán képviselő
elmondott, hogy a semmirekellőket ki kell tenni. Őket is osztályozni kell, mert aki adja a
legjobb tudását és szorgalmát, ami annak ellenére kevés, - egészségügyi okból, stb. - azokat is
támogatni kell, még ha semmire kellők is a képességeit tekintve, mert nem bújhatnak a föld
alá. Azokat az embereket kell kiszűrni ebből az egész rendszerből, akik szemtelenek. Ez a
kulcsszó, amikor szemtelenek, követelőznek, alkalmasak lennének rá, mert erejük van
fiatalok és mégsem akarják csinálni, ezeket nemre, korra tekintet nélkül ki kell szűrni. Ecsedi
János alpolgármester ezen dolgozik.
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Gál-Szalai Erika képviselő:
Ügyrendi bejelentést teszt. Hamarosan le fog telni a napirend tárgyalására meghatározott 1
óra.
Ecsedi János alpolgármester:
A Képviselő-testületnek bármilyen problémát, ami a településsel kapcsolatos valahogy
rendszerszemlélettel kellene megközelíteni. Azok a közfoglalkoztatással kapcsolatos dolgok,
amit Soltész Gábor képviselő abban a szövegkörnyezetben elmondott, maximálisan igaz,
viszont van ennek másik vetülete is a szociális és egyéb dolgok.
Tulajdonképpen egy kockázatelemzést kell végezni, hogy azzal, hogy ők foglalkoztatnak,
milyen dolgokat küszöbölnek ki, vagy oldanak meg más területen. Úgy gondolja, hogy a
képviselőknek ilyen szempontból kellene dönteni.
A másik, hogy a közfoglalkoztatással elhangzott problémák, ahogy érzékelte, november 1
előtti problémák, vagyis amikor nem volt főállású alpolgármester. Az biztos, hogy 555 embert
nem lehet egyszerre megnézni. Türelmet kér, ugyanis nagyon sokat dolgoznak rajta, hogy
megfelelő munkát tudjanak adni az embereknek, de nyílván vannak olyan esős és egyéb
időszakok, amikor ezt nem tudják megoldani.
Az elhangzott problémák, mind a novembert megelőző időszakra vonatkoznak. Próbálják
megoldani, hogy minél zökkenő mentesebben legyen, hogy a társadalmi elégedetlenséget
kiváltsák.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Vannak még most is problémák. Egy csapásra nem lehet mindent megoldani.
Ecsedi János alpolgármester:
Nincs annak súlya, hogy elküldik vagy nem. Most is van olyan lista, hogy sorban állással
vannak a foglalkoztatásra. A legfontosabb, amit a törvény is enged, hogy 3 igazolatlan
hiányzás után, azonnali hatállyal elbocsátja őket. Annyi engedményt ad, hogy első körben
közös megegyezéssel, mert ha rendkívüli felmondással küldi el, akkor 1 évig kizárják a
foglakoztatásból. Szerencsére vannak olyan emberek, akik dolgozni akarnak. Az nem igaz,
hogy úgy sem rúgják ki, mert ez a veszély ott van mindenki fölött.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most 20-25 fő van a várakozó listán. Kb. 500-an dolgoznak és ebben az évben ehhez még
hozzájön 110 fő, aki eddig a Hortobágy menti Vízgazdálkodási Társulatnál dolgoztak. Tehát
630-640 főről beszélnek. Ebből akarnak 555 főt foglalkoztatni.
Mivel letelt a napirend tárgyalására meghatározott 1 óra, kéri, hogy aki folytatni kívánja a
vitát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 8 nem szavazattal nem kívánja folytatni a napirendi pont
tárgyalását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az ő javaslata az, hogy 5 millió Ft be van tervezve, 20 millió Ft-tal növeljék meg a
költségvetési rendelet tervezésekor a közmunkaprogram önerejét. Kéri, hogy aki ezzel a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 5 igen 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (I.20.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a közmunkaprogram önerejére plusz 20.000.000 Ft összeget tervez be a
2015. évi költségvetési koncepcióban meghatározott 5.000.000 Ft összegen
felül.
Határidő: 2015.03.15.
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 15:15 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Gál-Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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