EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JANUÁR 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

1/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január
27. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Jánosi János munkaügyi kirendeltség vezetője
1/2015.(I.27.) sz. határozat
2. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki Telephelyére szükséges
eszközök biztosítása iránti kérelem
2/2015.(I.27.) sz. határozat
3. Tájékozató Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Szekeres Ákos kuratórium elnöke
3/2015.(I.27.) sz. határozat
4. Tájékozató a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a
várható 2015. évi feladatokról
Előadó: Dr. Veres Margit kistérség elnöke
4/2015.(I.27.) sz. határozat
5. Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előadó: NHSZ Tisza Kft. ügyvezetője
5/2015.(I.27.) sz. határozat
6. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
6/2015.(I.27.) sz. határozat
7. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
7/2015.(I.27.) sz. határozat
8. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójának
módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
8/2015.(I.27.) sz. határozat
9/2015.(I.27.) sz. határozat
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9. Egyebek
1. Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása
10/2015.(I.27.) sz. határozat
2. A Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás,
érvényesítés és ellenjegyzés, szakmai teljesítés hatásköréről szóló 1143-15/2014.
sz. Polgármesteri intézkedés 7. sz. mellékletének módosítása
11/2015.(I.27.) sz. határozat
3. Egyek Önkormányzati tűzoltóság 2015. évi költségvetése
12/2015.(I.27.) sz. határozat
4. 408/2014.(IX.25.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
13/2015.(I.27.) sz. határozat
5. Előirányzat módosítás
14/2015.(I.27.) sz. határozat
6. Környezetvédelmi alap felhasználására kérelem
15/2015.(I.27.) sz. határozat
7. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. kérelme
16/2015.(I.27.) sz. határozat
8. Csipkekészítő csoport támogatási kérelme Farsangi Csipkebál megrendezéséhez
17/2015.(I.27.) sz. határozat
9. Döntés az Ék u. 1. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
18/2015.(I.27.) sz. határozat
10. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
19/2015.(I.27.) sz. határozat
20/2015.(I.27.) sz. határozat
11. Horusz 2000 Bt. kérelme
21/2015.(I.27.) sz. határozat
12. Döntés az „Egyek horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút
kialakítása” című pályázat önerejének finanszírozásához kapcsolódó hitelszerződés
lejárati idejének hosszabbításáról
22/2015.(I.27.) sz. határozat
13. Döntés a „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám
alatti ingatlanon” pályázat lebonyolításához szükséges likvid hitel felvételéről
23/2015.(I.27.) sz. határozat
14. Fehér Árpád kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
24/2015.(I.27.) sz. határozat
15. Kávéfőző gép fedezetének utólagos jóváhagyása
25/2015.(I.27.) sz. határozat
16. Gyepmesteri telep kialakításához szükséges KIF csatlakozás és KIF közcélú
szabadvezeték létesítési díjára fedezet biztosítása
26/2015.(I.27.) sz. határozat
17. Gyepmesteri telephez vezetékes ivóvíz hálózat kiépítésére fedezet biztosítása
27/2015.(I.27.) sz. határozat
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból 7 fő jelen van. Tardi Kálmán és Vitéz Zsolt
bizottsági tag nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Vigh József bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
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Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megkérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kiegészíteni valója?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az alábbi napirendeket javasolja megtárgyalni:
- Döntés az „Egyek horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút
kialakítása” című pályázat önerejének finanszírozásához kapcsolódó hitelszerződés
lejárati idejének hosszabbításáról
- Döntés a „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám
alatti ingatlanon” pályázat lebonyolításához szükséges likvid hitel felvételéről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az alábbi kérelmet javasolja megtárgyalni.
- Fehér Árpád kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A kávégép beszerzésének utólagos jóváhagyásáról kellene egy döntés. Az Egyek Nagyközség
munkaügyi helyzetéről szóló beszámolónál Bóta Barbara aljegyző nem tud jelen lenni, mert
közben a védőnői beruházás ellenőrzése folyamatban van. Jánosi János kirendeltség vezető
jelen van az ülésen, illetve az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Jánosi János munkaügyi kirendeltség vezetője
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti Jánosi János urat. Kérdezi, hogy van-e hozzáfűzni valója a beszámolóhoz?
Jánosi János kirendeltség vezető:
Ha bármilyen kérdés felmerül a beszámolóval kapcsolatban, szívesen válaszol.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A munkanélküliség most hány százalékos Egyek vonatkozásában, ez hogy viszonyul a
kistérséghez?
Jánosi János kirendeltség vezető:
A munkanélküliségi mutatót két szám alapján határozzák meg. A munkanélküliek és a
foglalkoztatottak, vagyis a munkaerő piacon jelenlévők együttes száma alkotja a munkaerő
állományt. A munkanélküliségi ráta, a munkanélküliek száma és a munkaerő állománynak a
hányadosa, százalékos mértékben kifejezve. A KSH legutóbbi adatai szerint 7,4 % az országra
vetített munkanélküliségi ráta. A Hajdú-Bihar Megyei 8,2 %, Egyekre vonatkoztatott 9,14 %
a megyéhez képest viszonylag elég magas, de nem a legrosszabb.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ebben a 9,14%-ban a közmunkások benne vannak?
Jánosi János kirendeltség vezető:
Nincsenek, ez csak a munkanélküliek aránya. A közmunkások dolgozónak számítanak. A
KSH szerint is, és ahogy a híradásokban hallhatták, hogy mennyivel nőtt a foglalkoztatottság,
ebben nagymértékben benne vannak a közfoglalkoztatottak. Ha szigorúan vennék, és a
közfoglalkoztatottak visszakerülnének a munkaügyi központ nyilvántartásába, ez jelentősen
megnövelné ezt a számot. Egyek vonatkozásában folyamatosan 520 fő körüli létszám van,
most megnézte az elmúlt heti gyors jelentést és 523 fő vett részt a közfoglalkoztatásban. A
havi átlaglétszámú közfoglalkoztatásban résztvevők száma a járási hivatal településeit
tekintve kb. 1800 fő.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez még csak az önkormányzat, amiről beszélnek, mert Egyekről dolgoznak közmunkások a
TIVIZIG-nél, kb. 20 fő és kb. 100 fő a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulatnál is, tehát
kb. 650 ember talált magának helyet a közmunkaprogramban. Ha ezt a 650 ember hozzáadnák
a 9,14 %-hoz, feltételezhetik, hogy 30% körüli mutató lenne.
Jánosi János kirendeltség vezető:
Pontosan nem tudná így meghatározni. Az egy évvel korábbit megnézte, az 13,7 % volt és
már akkor is volt közfoglalkoztatás, csak nem ilyen létszámban. Ennyit jelent a
közfoglalkoztatottak száma, hogy durván 4-4,5 %-kal csökkent az a ráta.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A járási hivatal települései közül 1800 főt említett? Akkor ebből közel 700 főt az Egyekiek
tesznek ki?
Jánosi János kirendeltség vezető:
Igen, 1800 főt említett. Egyeken nagyon sok és jó közmunkaprogramok vannak összeállítva.
Jelentős a közfoglalkoztatás is Balmazújvároson és Tiszacsege sem elhanyagolható. Igazából
mindenki kiveszi a részét a közfoglalkoztatásból.
A közfoglalkoztatáson kívül a munkaügyi központnak vannak más aktív eszközei is, amivel a
szabad munkaerő piacon való elhelyezkedést segítenék elő. Viszont a számok is mutatják,
hogy ezek az aktív eszközök nem tudnak ilyen létszámot elszívni a munkanélküliek közül,
mert a környező munkaerőpiac nem elég erős ahhoz, hogy felszívja őket. Az emberek pedig
az ingázás és az elköltözés gondolatával nem nagyon foglalkoznak. Helyben pedig nincs
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akkora foglalkoztató, aki az önkormányzaton kívül jelentős létszámot tudna foglalkoztatni.
Hiába vannak aktív eszközeik, hiába tudnának hozzájárulni a bejelentett dolgozók
munkabéréhez, esetleg pályakezdő foglalkoztatásához, vagy ha valaki mégis úgy dönt, hogy
elköltözik, akkor lakhatási hozzájárulást tudnak nyújtani. Az összeshez képest ez elenyésző
létszám.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A külföldi munkavállalókról van-e adat, vagy ezt tartalmazza-e?
Jánosi János kirendeltség vezető:
Nincs.
Kiss Sándor bizottsági tag:
Várható ebben az évben vállalkozóknak bértámogatás, ha tartós munkanélkülieket kívánnak
foglalkoztatni?
Jánosi János kirendeltség vezető:
Várható, de nincs még pontos információ, hogy mennyiből gazdálkodhatnak, illetve a megye
milyen aktív eszközöket fog megnyitni.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Az életkor szerinti összetétel a regisztrált álláskeresőknél a 21-25 életkornál, ez a többi
évjárathoz képest kiugróan magas, mi ennek az oka?
Jánosi János kirendeltség vezető:
A munkagyakorlat hiánya, a tapasztalatlanság.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ha bármelyik vállalkozás ebből a fiatal korosztályból szeretne felvenni, akkor maga a
munkaügyi központ ezt mihez köti? Ugyanúgy, mint az Iparkamara, hogy mestervizsgával
rendelkező mellett lehet betanulni vagy elfogadja a szakirányú végzettséget és az mellett tanul
be, úgy mond, ha inaskodik, és 6-12 hónapig támogatja a bér 100%-ig történő fizetését.
Jánosi János kirendeltség vezető:
Változóak a kikötések, az ifjúsági garancia programnál még nem tudja megmondani, hogy
mik lesznek a feltételek. Azt tudja, hogy amikor a korábbi időszakokban, megítélték a
támogatást, akkor ilyen szakmai kikötések nem voltak. Ha egy vállalkozó azt mondta, hogy
szeretne felvenni egy fiatalt, akkor egy dolgot kellett nézniük, hogy a célcsoportba
beletartozik vagy nem, illetve a munkáltatónak kellett igazolni, hogy nincs köztartozása. A
munkakör sem került meghatározásra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az utolsó testületi ülésen volt egy kis vita, hogy Egyeken hogyan zajlanak a
közmunkaprogramok. Örül, hogy Jánosi úr ezzel kapcsolatban pozitívan nyilatkozott.
Elhangzott az is és kapott egy kis média visszhangot, hogy az egyik polgármester kollega
azért mondott le, mert, mert a közmunkások nem dolgoznak. Ezen ő nagyon csodálkozott. Ott
is elmondta, hogy ő akkor mondana le, ha nem lenne ez a közmunkaprogram. Ez a
polgármesterekre van bízva, és nekik kell a Képviselő-testülettel, bizottsági tagokkal együtt,
értelmet adniuk a közmunkaprogramnak, tartalommal feltölteni, és aki elfogadhatatlan
magatartást tanúsít az is az ő felelősségük és akkor ezeket az embereket el kell küldeniük. Ha
nem lenne a közmunkaprogram, akkor ez a mutató nem 9,14 % lenne, hanem 30% körül lenne
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és ez a 650 ember itt lenne jövedelem nélkül, és 22.800 Ft-ból kellene, hogy éljenek, akkor a
településen nem ilyen lenne a közbiztonság sem.
Megköszöni a munkaügyi központ egész éves együttműködését. Ha segítséget kértek, mindig
megkapták, illetve ők is próbáltak megfelelni az elvárásoknak.
Kéri, hogy ha az idén lenne olyan lehetőség a vállalkozók részére, amilyen tavaly is volt,
eszközvásárlásra igényelhettek összegeket és cserébe vállalták, hogy tartós munkanélkülieket
foglalkoztatnak 1-2 évig, akkor köszönettel venné a tájékoztatást. Akár a helyi vállalkozókat
összehívva közösen tarthatnának egy tájékoztatót. Tavaly volt Egyekről ilyen pályázat?
Jánosi János kirendeltség vezető:
Nem. Balmazújvárosi kirendeltség vonzáskörzetébe tartozóan összesen 3 pályázat volt. Ebből
kettő balmazújvárosi volt, egy pedig balmazújvárosi telephellyel rendelkező budapesti
vállalkozás volt.
Ismerteti, milyen feltételekkel lehet pályázni, mennyi embert kell foglalkoztatni, a pályázott
vállalkozást mennyi ideig kell fenntartani. Ez a gazdasági környezet, ami hetente havonta
változik, nagyon sokan nem vállalnak be ilyen hosszú időtartamra kötelezettséget.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ha ezen pályázaton belül a munkavállaló mond fel, olyankor a munkaadó mit tehet?
Jánosi János kirendeltség vezető:
Törekedni kell arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül fel legyen töltve a létszám.
Ahogy a Polgármester is mondta, a jó együttműködés és a kapcsolattartás az alapja
mindennek. Ebben mindenképpen partner. Közös érdekük, hogy ezekről a támogatásokról
mindenki értesüljön. Nem csak a település, hanem a munkaügyi központ célja is, hogy minél
kevesebb álláskereső legyen. Ha ilyen támogatások lesznek, értesíteni fogja róla Polgármester
urat. Azoknak a tájékoztatóknak is híve, ahol közvetlenül tájékoztatni tudják akár a
vállalkozói réteget, akár az álláskeresői réteget. Központilag is szoktak szervezni ilyen jellegű
tájékoztatókat, de természetesen lehet akár települési szinten is csinálni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
szóló beszámolót elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
1/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014.
évi foglalkoztatáspolitikájáról, munkaügyi helyzetéről szóló beszámolót az
előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
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2. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki Telephelyére szükséges
eszközök biztosítása iránti kérelem
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A kérelem több funkciós ágyak beszerzéséről, ablak cseréről és néhány napi munkát segítő
eszköz beszerzéséről szól.
Petruska Jánosné egységvezető:
Abból indultak ki, hogy olyan dolgokat kérjenek az intézménynek, amelyek kézzel foghatóak
és nem beruházás jellegűek, nem az intézmény karbantartását jelenti. Ilyenre is lenne igényük,
de még bíznak benne, hogy a pályázatból sikerül valamit kihozni. Nagyon fontosnak tartja
ezeket a betegágyakat, és a felírt eszközöket. A jelenlegi betegágyukhoz is csak pályázat útján
tudtak eddig is hozzájutni, ők ezt megvásárolni nem tudták. Jövő héttől 25 férőhelyre 26
ellátottjuk lesz, ebből a 26 ellátottból 10 lakónak az egészségügyi állapota igényli, hogy
kórházi ágyon legyen, ebből 4 jó kórházi ágyuk van. A többit valamikor 15-20 évvel ezelőtt
kapták a Máltai Szeret Szolgálattól. Egyre több olyan ellátottjuk van, aki sem ágyneműt és
tulajdonképpen semmit nem visz az intézménybe, hanem azt az intézmény biztosítja.
Egyébként ezt a törvény elő is írja, hogy ha az ellátott nem tudja, akkor nekik biztosítani kell.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A pályázatról szeretne érdeklődni az ablakcsere miatt. Nem tudja, hogy az eszközbeszerzés
milyen szinten van tervezve, de abból sosem elég.
Petruska Jánosné egységvezető:
Ezt a 2 ablakot kivéve már minden ablakuk szigetelt.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A pályázatról információ nincs. A jogorvoslat a pontozás miatt fent van. Ő már abszolút nem
reménykedik. Szerinte nagy csodának kell történnie, hogy pozitív elbírálásban részesüljön.
Viszont amit beadtak az energetika pályázat tekintetében, a hőszigetelés, napelem és ebben is
van nyílászáró csere, itt talán számíthatnak támogatásra. Azt nem tudja, hogy a pályázatban
lévő nyíláscsere érinti-e konkrétan ezt a két ablakot, amit Petruska Jánosné említett. Meg
kellene nézni, mert ha ez a két ablak a pályázatban benne van, akkor nem javasolná, hogy
ahhoz hozzányúljanak, akkor ezt várják meg abból.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez mennyi lenne összesen?
Petruska Jánosné egységvezető:
600-700 e Ft ablak nélkül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt mondta Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető Asszonynak, hogy szerinte ez mehet így,
ahogy van, de akkor mondják, hogy a nyílászáró csere kivételével. A kistérség részéről
minden évben van visszatérítés, pénzmaradvány ennek a terhére meg lehet csinálni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az ablakot is tegyék bele olyan szinten, hogy ha nincs nyertes pályázat.

7/38

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JANUÁR 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Nem tudja, minőségileg mennyire lennének megfelelőek az ágyak?
Petruska Jánosné egységvezető:
3 év garancia van rá. Kis dolgokat már rendeltek tőlük. Szerelést is vállalnak, ingyen
szervizelik, alkatrészeket biztosítanak hozzá.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a kérelemben foglaltakat azzal a kitétellel, hogy amennyiben a
pályázat nem ad a nyílászáró cserére lehetőséget, akkor azzal együtt, amennyiben pályázati
úton ez megoldható, akkor nyílászáró csere nélkül, a 2014. évi kistérségi pénzmaradvány
terhére.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
2/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központ kérelmét, és az intézmény egyeki telephelyére (4069
Egyek, Tisza u. 6.) biztosítsa a 824/2015. iktatószámú kérelemben szereplő
eszközök fedezetét a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az általa
fenntartott intézményekben 2014. évben keletkezett kistérségi pénzmaradvány
terhére, azzal hogy a nyílászáró cserére abban az esetben biztosítson fedezetet,
amennyiben nyílászáró cserére a pályázat nem ad lehetőséget.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Petruska Jánosné egységvezető
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
3. Tájékozató Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Szekeres Ákos kuratórium elnöke
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Üdvözli Szekeres Ákost az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány kuratórium elnökét és kéri,
hogy amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban van hozzáfűznivalója, akkor azt ossza meg
velük.
Szekeres Ákos Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány elnöke:
A tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni, ha kérdés van, szívesen válaszol.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
A tájékoztatóban szerepel az 1%-ok alakulása az elmúlt öt évben. Fel van sorolva, hogy a
2014. évben hogyan osztotta el az 1%-ot a kuratórium, ami 194 158 Ft volt. A 2013. évben az
1% összege 4 754 Ft volt. A különbség miből adódik? Nagyon pozitív, hogy a kuratórium a
döntéseinél figyelembe vette az adományozó kérését, hiszen ösztönözheti a befizetéseket. A
támogatásoknál 8.396.000 Ft van, a támogatásban részesülőknél pedig 8.430.000 Ft. Ez miből
adódik?
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Szekeres Ákos Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány elnöke:
Az 1%-nál az eltérés, valószínűleg abból adódik, hogy 2013-ban mindenki kapott egy levelet,
hogy nem tudják igénybe venni, mert az alapítvány nem felelt meg a feltételeknek, a
fellebbezésnek nem adtak helyt és valószínűleg ezért adtak a következő évben kevesebb
támogatást.
Bódi István bizottsági tag kiment az ülésről. Jelen van 6 fő bizottsági tag.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mennyi az eltérés a támogatásoknál és a támogatásban részesülőknél?
Murvai Ferenc bizottsági tag:
34.000 Ft.
Bódi István bizottsági tag visszajött az ülésre. Jelen van 7 fő bizottsági tag.
Czinege Zoltán bizottsági tag kiment az ülésről. Jelen van 6 fő bizottsági tag.
Bódi István bizottsági tag kiment az ülésről. Jelen van 5 fő bizottsági tag.
Szekeres Ákos Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány elnöke:
Meg van a hiba. A támogatásban részesültek közül, a köztisztviselők színházlátogatását, ami
34.000 Ft, törölni kell a tájékoztatóból.
Czinege Zoltán bizottsági tag visszajött az ülésre. Jelen van 6 fő bizottsági tag.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
3/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2014.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4. Tájékozató a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a
várható 2015. évi feladatokról
Előadó: Dr. Veres Margit kistérség elnöke
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Mivel nincs jelen a napirend előadója, javasolja, hogy a tájékoztatót vegyék le napirendről.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Már alig van kistérségi együttműködés, alig vannak ülések. Igazából nem is nagyon van téma.
Szerinte nem nagyon kellene ezt ragozni. Egyedül a humán szolgáltató központ van, de most
Balmazújváros onnan is kivette a bentlakásos idősek otthonát. Tehát ez nagyon minimális.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a várható
2015. évi feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
4/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a kistérségi együttműködés helyzetéről az
elmúlt év munkájáról és a várható 2015. évi feladatokról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5. Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előadó: NHSZ Tisza Kft. ügyvezetője
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az NHSZ Tisza Kft. képviselője sincs jelen. Ha nincs jelen az előadó le szokták venni
napirendről. Van-e valakinek a szemétszállítással kapcsolatosan kérdése?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Amennyiben úgy gondolják, hogy tudják tárgyalni, akkor tárgyalják meg, de ha lenne kérdés,
és valakiben a miatt aggály van, akkor vegyék le napirendről. Neki a gyűjtőedényekkel
kapcsolatban lenne majd Ügyvezető Asszonyhoz kérdése. Azt sérelmezi, hogy gyakran azzal
küldik el az ügyfelet, hogy kisebb gyűjtőedényt nem választhat csak 70 éven felüli
egyedülálló lakos.
Czinege Zoltán bizottsági tag kiment az ülésről. Jelen van 5 fő bizottsági tag.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kérte, hogy ezt támasszák már alá jogszabállyal, belső szabállyal, tulajdonosi döntéssel,
ugyanis emlékszik rá, hogy az elmúlt évi bizottsági ülésen rákérdezett és akkor azt a választ
kapta, hogy ezt helyi rendeletben szokták a települések leszabályozni. Akkor mondta, hogy itt
ilyen szabály nincs, hogy ki kaphat gyűjtőedényt. Egyszerűen két méretet biztosítania kell, és
a lakos dönti el, hogy melyiket szeretné. Több ügyfél megfordul nála, egy ügyfélnek írásos
anyaga is van, amit elküldött az NHSZ Tisza Kft-hez. Visszaidéztek neki egy jogszabályt,
amiből neki abszolút nem az jön le, hogy ne kaphatna más is. Sem tulajdonosi döntés, sem
belső szabály, sem más nincs. Kérdezte Polgármester urat is, hiszen ő szokott járni társulási
ülésre, ő sem tud ilyen döntésről. Nem szeretné annyiban hagyni, hogy valaki egyszer azt
mondta, hogy nem kaphat. Úgy gondolja, hogy ezt valamilyen szinten az NHSZ Tisza Kft-nél
támasszák alá, hogy miért ne kaphatna kisebb gyűjtőedényt egy megözvegyült 55 éves
asszony. Nem feltétlenül korhoz kötött egy szemétszállító edény mérete. Elfogadja, hogy
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nyílván az idősebbnek kevesebb szemete van, de ugyanúgy egy egyedülállónak is lehet
kevesebb. El tudja fogadni, ha valóban van rá jogszabály, vagy más szabály, de azt nem tudja
elfogadni, hogy egyszer valaki azt mondta, hogy nem lehet. Azt gondolja, hogy így is húzza a
lakosságot a szemétszállítási díj, ha már valamit lehet, akkor valamit próbáljanak a lakosság
érdekében billentetni. Ez ügyben levelezik velük, de nagy léptekben nem haladnak előre.
Vigh József bizottsági tag:
Mi van az elektromos, veszélyes hulladékkal?
Ecsedi János alpolgármester:
Decemberben összegyűjtötték többek a között a volt rendőrség épületéből is az elektronikus
és mindenfajta hulladékokat, és jött egy olyan forrás, hogy ha be tudják vinni Debrecenbe,
ahol van egy telephely, akkor ott díjmentesen beveszik. Ezt kellene megszervezni, hogy oda
elvigyék. A fuvarköltség kerülne valamibe, de arra is lehet látni lehetőséget. Minden
szervezés kérdése.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezt meg lehetne hirdetni lakossági szinten is. Fel kellene venni a kapcsolatot azzal a céggel,
aki anno konténert helyezett ki.
Czinege Zoltán bizottsági tag és Bódi István bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.
Vigh József bizottsági tag:
Mennyi a különbség a kis és a nagy kuka között?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem sok.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem arányos.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Éven túli tartozás 29 millió Ft van és ez 9 hónap alatt 8 millió Ft-tal nőtt. Ha ez ilyen
intenzitással megy tovább, akkor hamarosan be lehet csukni az ajtót. Számára az a
legmeglepőbb, hogy a fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül felszólítást küldenek,
majd 45 nap elteltével behajtással átadják a NAV-nak. Azért itt egy éven túli tartozás is 29
millió Ft, a NAV nagyon lassan dolgozik és éves szinten több mint 8 millió Ft-tal növekszik.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem adják át. Ráadásul, ami nagy hiba és folyamatosan elkövetik, hogy a pótlékkal megemelt
csekket küldik ki rögtön és azt már úgysem fizetik ki. Szerinte, ha nem tennék rá a pótlékot,
akkor talán lenne felszólítás után hajlandóság a fizetésre, de erről már beszéltek Berencsi
Zoltánnéval.
Kéri, hogy aki a szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
5/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a szemétszállítás helyzetéről szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Az utolsó előtti sorban benne maradt még egyszer a házassági évforduló, csak egyszer lesz
egy évben.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
munkatervét az említett egy tétel módosításával elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
6/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
2015. évi munkatervét. (Megjegyzés: A május 23-ra tervezett házassági
évforduló kétszer került feltüntetésre.)
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
7. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Vásároltak ingatlanokat, és ezeknek az ingatlanoknak a bérlése csak akkor valósulhat meg, ha
ezeket beleemelik a rendeletbe.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Fasor u. 57. szám alatti ingatlan kerül bele. Illetve ilyenkor szoktak dönteni a bérleti díj
emeléséről is. Általában az infláció mértékével emelten szokták megállapítani a bérletet, de ez
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
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A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
7/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a
helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítását.
A bizottság nem javasol díjemelést.
Határidő: 2015.01.29.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
8. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójának
módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A koncepció tárgyalásakor volt az előterjesztés végén egy határozati javaslat, ami sajnos nem
került teljes körűen elfogadásra. Az illetménykiegészítés 20%-kal el lett fogadva, tehát a 2.
pont ennek megfelelően módosult. A 13. pontban az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek
33.656.000 Ft volt, ez az az összeg, amelyet 2014-ben megkaptak finanszírozásként. Amit
most hoztak 41.583.000 Ft-ról szólt. A Kft. elmondása szerint Polgármester úr mondta, hogy
a nagyobb összeget kérjék, és a többi úgy is zárolva lesz. Melyiket építse be a költségvetésbe?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A 33.656.000 Ft-ot javasolja.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A 33.656.000 Ft és majd abból zárolnak.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Lenne logika a 41 millió Ft-ban, mert lehet rá hivatkozni a REKI-ből. Csak akkor el kell
dönteni, hogy a 41 millió Ft és 33 millió Ft közötti különbség lesz zárolva, vagy több?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
De ha valamelyik évben kijöttek 25 millió Ft-ból és kiderült, hogy abból 2 millió Ft
feleslegesen lett kifizetve, akkor ott már van 10 millió Ft-os mozgásterük, akkor ne
tervezzenek már még rá 10 millió Ft-ot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Vagy zárolják az egészet 25 millió Ft-ig.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Maradjon a 41 millió Ft, de még a 33-ból is zároljanak.
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Murvai Ferenc bizottsági tag:
Mennyi a munkabérük összege?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A munkabér 26.278.000 Ft és 7.095.000 Ft a járuléka. Tehát 33.300.000 Ft. Ezt nem érti,
hogy amikor kb. 20 millió Ft volt részükre átadva, abból is kijöttek.
A tűzoltóság 8.640.000 Ft, nem 8.482.000 Ft, mint a határozati javaslatban, a polgárőrségnek
sem 658.000 Ft, hanem 1,2 millió Ft. Ezek a december 18-án elfogadott módosított összegek.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az előző testületi ülésen meghozták a döntéseket, hogy kinek milyen juttatás legyen
betervezve és Alpolgármesternél nem volt összeg megjelölve. Neki is 1 havi lenne betervezve
koncepció szintjén.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több kérdés nincs, kéri, hogy aki Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi
költségvetési koncepciójának módosításával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
8/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság mellett elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési koncepció módosítását az alábbiak szerint:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi
költségvetési koncepcióját, a költségvetési tervezés fő irányait az előterjesztett tervezési
szempontok alapján a következők szerint fogadja el:
1. A 2015. évi bevételek tervezési szempontjai:
 bevételek teljes körű felmérése,
 pályázati lehetőségek és kistérségi források teljes körű kihasználása,
 helyi adóbevétel tervezése a 2014. évi teljesítés szintjén,
 bérleti díjbevételek infláció mértékével történő emelése,
 kintlévőségek behajtása.
2. A személyi-, és járulék előirányzatok terén a kötelező illetmény-, illetve bérnövekedésen
túl illetménykiegészítés 20%-ban tervezhető. A tervezés során a megváltozott összegű
garantált bérminimum figyelembevételével kell megvalósítani a tervezést. A tervezés
során a jubileumi jutalomra való jogosultságot figyelembe kell venni.
3. A személyi-, és járulék előirányzatok terén tervezni szükséges 1 fő
továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos kiadások előirányzatát a Könyvtár és Művelődési
Ház tekintetében.
4. A személyi-, és járulék előirányzatok terén tervezni szükséges a Gyepmesteri telep
működtetésével megbízott munkavállaló bérét vagy megbízási díját.
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5. A polgármester és a köztisztviselők tekintetében a cafeteria rendszerrel kapcsolatos kiadás
a 2014. évhez hasonlóan a minimális szinten kerüljön tervezésre.
6. A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokhoz szükséges önerőt biztosítani szükséges a
2015. évi költségvetési rendelettervezetben.
7. A dologi kiadások az infláció mértékével emelkedésével növelten tervezhetők, elhagyva a
2014. évben felmerülő egyszeri kiadásokat.
8. A dologi kiadások között kell megtervezni az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal
festésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat.
9. A 2015. évi költségvetésben
eszközpótlására.

előirányzatot

kell

biztosítani

az

Egészségház

10. A dologi kiadások között kell megtervezni 1 905 ezer forint összegű honorárium
előirányzatát, amely fedezetet nyújt az Egyek Nagyközség várossá nyilvánítási pályázati
dokumentáció elkészítésének díjára.
11. Beruházás, felújítás tervezése során az alábbiakban felsorolt felhalmozási kiadásokat
szükséges tervezni. Amennyiben felhalmozási kiadások fedezeteként hitelfelvétel
szükséges - a hitelfelvételi korlát szabályainak és a stabilitási törvény előírásainak
betartásával lehet tervezni.
1. Önkormányzati lakásfelújítások
2. Járda felújítás,
3. Önkormányzati belterületi utak stabilizálása,
4. Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
5. Polgármesteri Hivatal klimatizálása,
6. Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések,
7. Gyepmesteri telep megépítése
8. Műfüves pálya létrehozatal,
9. Horgászturizmushoz kapcsolódó fejlesztés (Vályogos-tó)
10. „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám alatti
ingatlanon”
11. „Egyek, Tisza u. 6. sz. alatti ingatlanon lévő Idősek Otthona épületenergetikai
fejlesztése”
12. Az önkormányzat folytatja a 2014. évben megkezdett alacsony vételáru ingatlanok
vásárlását, a még rendelkezésre álló hitelkeret erejéig.
13. Szennyvízcsatorna hálózat bővítés IV. ütem, szennyvíztisztító-telep áthelyezése
14. Lap-top beszerzés
15. Egyek, Fő u. 1. sz. alatt lévő Kazánház és kémény építési engedélyezési terv készítés
16. Felhalmozási célú hiteltörlesztés
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12. A 2015. évi költségvetési rendelet tervezetben 2 000 ezer forint általános tartalékot
szükséges megtervezni, valamint céltartalék tervezése szükséges a már benyújtott, de még
támogatói döntéssel nem rendelkező pályázatok önerejének megfelelően.
13. A működési célú pénzeszközök vonatkozásában a 2014. évben pénzügyileg realizált
kiadási szinten szükséges tervezni, kiszűrve a 2014. évi eseti jelleggel felmerülő
kiadásokat, az alábbiak szerint:
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
Önkormányzati Tűzoltóság:
Katasztrófavédelem
Polgárőrség
Egyeki Sportbarátok Sport Egyesülete
Tiszacsegei Központi Ügyelet
Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

33 656 ezer forint
8 650 ezer forint
100 ezer forint
1 200 ezer forint
1 200 ezer forint
5 562 ezer forint
15 762 ezer forint
2 660 ezer forint

14. Szociális támogatásokra tervezett összeg csak jogszabályi kötelezettség alapján
tervezhető.
15. Alpolgármester részére plusz 1 havi bér kerüljön tervezésre
Határidő: A 2015. évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését
követő negyvenötödik nap.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az még nem dőlt el, hogy a Szöghatár Kft részére 33 millió Ft vagy 41 millió Ft kerüljön
tervezésre.
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy 41 millió Ft legyen a Kft. részére tervezve.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Próbálják meg, de csak úgy hogy 25 millió Ft-ig zárolják vissza.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Így a 25 millió Ft és 41 millió Ft közötti különbözetre tudnak támogatást igényelni, ha
ugyanolyanok lesznek a feltételek, mint ebben az évben.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy egyetért azzal, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére 41 583 ezer Ft
kerüljön tervezésre, és ebből a 25 millió Ft fölötti összeget zárolják, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
9/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetési koncepcióba az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. részére 41 583 ezer forint kerüljön tervezésre, és
ebből 16.583.000 Ft kerüljön zárolásra a költségvetésben.
Határidő: A 2015. évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény
hatályba lépését követő negyvenötödik nap.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
Kiss Sándor bizottsági tag távozott az ülésről. Jelen van 6 fő bizottsági tag.
9. Egyebek
1. Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Valaki részéről van-e javaslat?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Az Ügyrendi bizottság ülésén az a javaslat született, hogy meg kell nézni a költségvetést,
hogy ha költségemelkedés nem várható, akkor nem kell emelni a díjon.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Megkérdezte Széles Szilviát, aki azt mondta, hogy nem kerül többe, még alkalmanként pár
forinttal kevesebb is.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az előfizetési díjon ne emeljenek ebben az évben,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
10/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Hírmondó előfizetési díját ne módosítsa
a 2015. évben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Murvai Ferencné ügyvezető
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2. A Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és
ellenjegyzés, szakmai teljesítés hatásköréről szóló 1143-15/2014. sz. Polgármesteri
intézkedés 7. sz. mellékletének módosítása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Év végén a Képviselő-testület az SZMSZ-ben, kitolta kötelezettségvállalás határait 500.000
Ft-ról 1 millió Ft-ra emelte a Polgármesternek, 1 000 001 Ft és 5 000 000 Ft között Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság hatásköre, 5 000 001 Ft fölött Képviselőtestületi hatáskör. Ezáltal az önkormányzatra ez a szabály már életbe lépett, de mivel minden
intézmény külön gazdálkodik, - könyvtár, hivatal és önkormányzat – ez az intézkedés az, ami
ugyanezt a szabályt kiterjeszti a több intézményre is. Ez egy élő határozat, csak az
értékhatárok ki vannak tolva az SZMSZ-nek megfelelően.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a melléklet módosításával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
11/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás,
utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés, szakmai teljesítés hatásköréről szóló 114315/2014. sz. Egyek Nagyközség Polgármesterének intézkedése módosított 7. sz. mellékletét
fogadja el az alábbiak szerint:
7. sz. melléklet: Képviseleti jog, szerződéskötési jogosultság, szerződéskötés feltételei
Szerződéskötésre jogosult
Egyek Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere, Jegyző, Intézményvezető
Egyek Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottsági határozata alapján az Egyek
Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere, Jegyző, Intézményvezető
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő
testületi határozata alapján az Egyek
Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere, Jegyző, Intézményvezető

Szerződés összeghatára
szerződésenként
( nettó Ft)

Szerződéskötés
feltételei

0-1 000 000

1 árajánlat
bekérése

1 000 001- 5 000 000

1 árajánlat
bekérése

5 000 001- től

3 árajánlat
bekérése

Amennyiben az Önkormányzat adott évre vonatkozó költségvetési rendelete nem tartalmazza
a szerződés fedezeteként szolgáló kiadási előirányzatot, úgy minden esetben az Egyek
Nagyközség Önkormányzat Képviselő - testületének döntése szükséges a fedezet
meghatározásához, és csakis e döntés után kerülhet sor a szerződés megkötésre.
Amennyiben a szerződéskötés pályázati támogatásból finanszírozott beszerzéshez,
szolgáltatásnyújtáshoz, beruházáshoz kapcsolódik, a támogatott intézmény képviseletére
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jogosult személy köteles gondoskodni a pénzügyi elszámolás részletes szabályaiban
foglaltakra tekintettel a piaci ár igazolásához szükséges 3 db független féltől származó írásos
árajánlat becsatolásáról.
Amennyiben az adott költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendelet tartalmazza a
fedezetként szolgáló előirányzatot, az intézmény képviseletére jogosult személy
kötelezettséget vállalhat az ügyvédi költségek, a Szöghatár Nonprofit Kft. által végzett
szolgáltatások, az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. SZÉP Kártya feltöltésekre, az Erzsébet
Utalvány Forgalmazó Kft. Étkezési Erzsébet utalvány megrendeléseire, és a közfoglalkoztatás
programjaira történő szerződéskötések, megrendelők esetében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
3. Egyek Önkormányzati tűzoltóság 2015. évi költségvetése
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Nem tudja mi lesz a sorsa az autóvásárlásnak. Már annyit beszéltek róla, és annyi negatívum
jött vissza, hogy ha nem fér bele a költségvetésbe, nem fogja szorgalmazni. Tény, hogy nagy
szükség lenne rá, mivel a Niva 22 éves, az övé 19 éves, és jelen pillanatban ezzel a két autóval
van megoldva az ügyintézés illetve az egyéb dolgok. Felhívja a figyelmet, hogy a tűzoltóság
a beszerzett eszközeit eddig is megbecsülte. Nem támogatja, hogy használt autót vegyenek, ha
lízingelik, akkor úgy kerülhetne az önkormányzat tulajdonában, hogy Tiszacsege és
Újszentmargita is fizetne bele. Ha nem jön össze, megpróbál más forrást találni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Így a tűzoltóság részére átadandó pénzeszköz 8.650.000 Ft-hoz képest 9.273.652 Ft lenne.
Már is módosul, ami a koncepció szintjén el lett fogadva. Látja, hogy helyettesítésre 1 millió
Ft-tal terveztek a személyi jellegű kiadásoknál. Muszáj ennyi összeg a helyettesítésre?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Igen. Igen, ezt már 500.000 Ft-tal csökkentette. Megnézte, hogy mennyi teljesült belőle. Ha
önkéntes tűzoltóval oldják meg a főállású tűzoltó helyettesítését, akkor megbízási szerződés
alapján fizetnek neki. Sajnos kevés ember van, akire számíthatnak pl. betegség idején.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A pénzügyes kollega nem minimálbérrel lett felvéve? Itt 141.400 Ft-ot lát. Neki ez azért
szúrta a szemét, mert itt van 6-7 olyan köztisztviselő, akinek most emelkedett a bére bruttó
122.000 Ft-ra.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Szakmunkás minimálbérrel lett felvéve. Annyival emelkedett a tavalyi bére, mint amennyivel
a többieknek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az önkormányzatok adják a működésekre az állami támogatáson felül a támogatást, és
szerinte erre oda kellene figyelni, hogy ebből ne legyen feszültség.
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Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Ezt vissza lehet venni, ez nem kőbe vésett dolog. Éves szinten ez nem egy nagy megtakarítás.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem is a megtakarítás miatt, hanem inkább a feszültség miatt mondta. A tárgyi eszköz
beszerzésre 500.000 Ft van tervezve. Itt mit fognak beszerezni?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Tavaly 150.000 Ft volt tervezve, amit 240-250.000 Ft-tal lépték túl. Azért emelte meg
500.000 Ft-ra, mert vélhetően az ilyen fejlesztések, mint ami most is volt a kamerarendszer,
tehát lesznek olyan dolgok, amik elkerülhetetlenek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Még egy dolog, a 700.000 Ft-os saját gépkocsi használat.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Ha menni kell, az autóval jó lenne, ha valamit megtérítene az önkormányzat, mert a saját
autóját használja, illetve ha a tűzoltók mennek be Debrecenbe vezetési törzsgyakorlatra, vagy
máshova, nem küldheti őket a Nivával. Amikor ezt betervezte, abszolút bizonytalan volt az
autóbeszerzés, még most is az.
Vannak olyan dolgok, melyek előre nem láthatóak. Mennyi üzemanyagot, mennyi
oltóanyagot kell elhasználni, azt nem tudják előre. Tavaly közel 1 millió Ft volt az
autójavítás. Amikor ezekhez az autókhoz hozzá kell nyúlni, akkor súlyosan röpködnek a
százezrek. Ha van is benne tartalék, ne kerüljön sor arra, hogy valamelyik nagy autóhoz hozzá
kelljen nyúlni, mert akkor még lehet kevés is lesz a tartalék.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A cél az, hogy a koncepcióban betervezett összegig legalább faragjon vissza.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Újszentmargita a 2014. évi tartozását rendezte-e már?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Nem.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Mi várható ebben az évben? Mi az elképzelés, ha Újszentmargita nem fizet?
Czinege Zoltán bizottsági tag tűzoltóparancsnok:
Csetneki Csaba Újszentmargita polgármestere az elnökségi ülésen jegyzőkönyvbe elmondta,
és el is fogadta a költségvetést azzal a kitétellel, hogy Újszentmargita önkormányzata egy
háttértámogatást szeretne kötni az egyeki önkormányzattal, amely tartalmazná, hogy minden
körülmények között éves szinten 500.000 Ft-ot vállal az önkormányzatuk költségvetésének
terhére. A különbözeti összeget pedig beépítené az ÖNHIKI-be. Gondolata szerint most
próbálnak peren kívül megegyezni, hogy elkerüljék az esetleges fizetést. Évközben,
októberben átutaltak 300.000 Ft-ot, december 23-án pedig 500.000 Ft-ot, próbálták törleszteni
a tartozásukat. Illetve a rendkívüli önkormányzati támogatásból akartak még 1,5 milliót
átutalni, de ez nem jutott révbe.
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Ha Újszentmargita nem fizet eddig az volt a gyakorlat, hogy Tiszacsege is és Egyek
megelőlegezte az összeget. Szó is volt róla, hogy ha egyszer Újszentmargita kifizetné, akkor
ez az összeg a két önkormányzatot illetné meg, azért mert állták a hiányzó részt.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Mennyi tartozást halmozott fel Újszentmargita?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
2.415.000 Ft amit nem fizetett ki. Annyira borotvaélen táncol a tűzoltóság költségvetése. Jó
elmondták, hogy van benne tartalék, de egy ekkora technikát üzemeltető szervezetnél kell is,
hogy legyen benne tartalék.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy ne hangoztassa, hogy borotvaélen táncolnak, mert maximális biztonságban van a
költségvetésük. Eddig soha nem volt fizetési problémájuk, ha véletlenül felmerülne valami,
akkor az önkormányzat úgy, ahogy mindig segített, az idén is segíteni fog.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Polgármester úr nem hallgatta végig mit akart mondani. Ő nem azt mondta, hogy az egyeki
önkormányzat nem segít, sőt mindenhol hangoztatja, hogy nagyon jól el vannak látva
önkormányzatok terén. Azt akarta mondani, hogy ha valamelyik önkormányzatnál olyan
helyzet áll elő, hogy a legjobb szándéka ellenére sem tud fizetni, akkor lesz az önkormányzati
tűzoltóság bajban. Ez országos szinten probléma, hogy magukra hagyják az önkormányzati
tűzoltóságot, illetve az önkormányzatokat. Amikor első és másod osztályú állampolgárokat
állapítanak meg, erre próbált utalni. Abszolút semmi bajuk nem lehet az egyeki
önkormányzattal sem és Tiszacsegének is mindig maximális volt a hozzáállása.
Újszentmargitával nem tudnak mit kezdeni, mert konkrétan semmilyen törvény nem kötelezi
őket arra, hogy fizessenek. Most lakosságszám arányosan van szét osztva ez a pénz. Csetneki
Csaba azt kérte, hogy ne lakosság számarányosan, hanem vonulás arányosan legyen. Olvasta
a 239/2011 kormányrendeletet, amiben le van írva, hogy minden önkormányzat, aki az
önkormányzati tűzoltóság működési területén van, annak olyan mértékben kell hozzájárulni a
tűzoltóság működéséhez, hogy a működéshez és fejlesztéshez elegendő mennyiségű legyen.
Az is le van írva, hogy lakosságszám arányosan vagy terület arányosan kell a hozzájárulást
megfizetni. Lehetne terület arányosan is, de akkor Újszentmargita rosszul járna, mert ott a
legnagyobb terület.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az állami támogatás nem változott?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Nem.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Mindenképpen tisztázni kellene, hogy Újszentmargitával mi a helyzet.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A vonulásból pedig nem vehetik ki.
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Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Nem, mert azt egy főközpontú intézkedés szabályozza, hogy mely tűzoltósághoz, mely
település tartozik. Azt Újszentmargita sem teheti meg, hogy kiszáll, mert ők inkább
Tiszaújvároshoz tartoznának. Ebben nem dönthetnek. Ez nem egy szabadon választott
szolgáltatás, hogy igénybe veszik vagy nem.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Csetneki Csaba polgármester nem akar ennyit fizetni, mert abból indul ki, hogy Folyásra az
állami tűzoltóság vonul, és nekik nem kell semmit fizetni. Annak idején Újszentmargita
polgármestere segítő szándékkal jött ehhez a területhez, de ha tudta volna, hogy ennyit kell
fizetni, biztos, nem jön ide.
Próbált olyan egyezséget kötni, hogy ismerje el a tartozását, építse be az ÖNHIKI-be, Egyek
Nagyközség Önkormányzata pedig nem pereskedik vele. Meg tehetik azt, hogy pereskednek
vele, de évekbe telne, és ha megnyernék a pert, akkor a tűzoltóságban lenne egy olyan tag,
akinek az a célja, hogy kiváljon és hátráltassa őket. Ezért lenne jó békességben egyezkedni, ha
Újszentmargita elismerné a tartozását és beépítené az ÖNHIKI-be. Egyébként erre már rá lett.
Ott van még kettejük között különbség, hogy ő még azt is akarja, hogy Újszentmargita
polgármestere vállaljon rá garanciát, hogy ha megkapja az ÖNHIKI-t, akkor abból elsőként
fizeti ki az egyeki tűzoltóságot. Ebbe nem akar bele menni, mert ha csak 3 millió Ft kap, és
Egyeknek pont ennyi kell, akkor az Újszentmargitai intézményeknek nem marad semmi.
Ebbe pedig ő nem akar belemenni, mert ennek a történetnek látható végét kell csinálni. Ha
Újszentmargita vállalja, hogy az ÖNHIKI-ből elsőként fizeti ki a tűzoltóságot, akkor azt
mondja, hogy hagyják a pereskedést. Ha nem vállalja, akkor valószínű, hogy marad a peres
út. Sajnálja, hogy decemberben nem fogadták be a kérvényüket, mert már lehet, túl lennének
rajta.
Türelmet kér az Újszentmargitai egyezkedéshez. Javasolja, hogy ezt a költségvetést így
fogadják el, azzal a kitétellel, hogy az adminisztrátor bérét leveszik, ahogy a többi tűzoltó
bére is van, és ezt az összeget helyezzék céltartalékba.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A koncepció szintjére szedjék le, van mit leszedni, mivel vannak benne merész tételek.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Ehhez képest, az előzőben voltak igazán merész tételek. Itt a gépkocsi törlesztő részlete
emelte meg.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez eleve duplázódik, mert ha törlesztő részlet van és gépkocsi, akkor nem lesz a saját
gépkocsi használat, és a Lada Niva üzemanyagköltsége is változik. Bár azon csökkentett, de
van, ami nagyság rendekkel nőtt.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Védőeszközöket kell beszerezni. Ha kijönnek ellenőrizni, minden egyes alkalommal a
kabátnál felírják, hogy szakadt. Ennek az lesz a következménye, hogy szakmailag
alkalmatlanok a feladat ellátására.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem arra gondolt, amit előírás köt. Szerinte fűtés költségen tudnak spórolni, mert kazáncsere
volt.
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Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
A fűtésköltség vissza is lett véve.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A kötelező biztosítás miért emelkedik 108.000 Ft-tal?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
A legkedvezőbb díjtételek mellett is ennyi jött ki.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Minden tételnél több van tervezve, a tényhez képest.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért csalóka ez, mert ha megnézik az oszlop tetejét, ezek ¾ éves tényszámok. Szerinte az
lenne a legjobb, ha február közepén újratárgyalnák, ha meg vannak a 2014. évi éves
tényszámok.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Legyen az a cél, hogy csütörtökre csökkentse le a koncepcióban elfogadott összegre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most leviszik annyira, amiben megegyeztek, de akkor is tárgyalják újra a tényszámok
ismeretében, mert felelősségteljesen kell ezt megközelíteni. Ha látják valahol, hogy a
tényszámoktól kevesebb pénzt kap és indokolt, hogy többet kapjon, akkor pedig csak oda kell
adni. Ha most nem adják oda, akkor év közben úgy is újra kell tárgyalni. Azt mondja, hogy
ezt most fogadják el és a 2014. évi teljes tényszámok tükrében február közepén tárgyalják
újra.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Az hozzátartozik, hogy ha több vonulás van, több költséggel járnak, ezt finanszírozni kell.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha az egyeki részt csökkentik, akkor azzal csökken a Tiszacsegei és Újszentmargitai rész is,
akkor Egyeknek még többet kell csökkenteni.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Ismerteti, mely költségek azok, melyeken esetleg lehet csökkenteni. A pénzügyi előadó
bérének csökkentése 288.036 Ft megtakarítást eredményez. A tárgyi eszközök beszerzésére
500 000 Ft helyett 400 000 Ft-ot tervez. A javítás, karbantartás anyagaira, díjára 200 000 Ft
helyett 100 000 Ft-ot tervez. Ha nagyon optimista szeretne lenni, akkor a fűtésre, elektromos
áramra, gázra tervezett 850.000 Ft-ból 250.000 Ft-ot le lehetne vonni. Ez összesen 738.036
Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Visszatérnek rá az éves tényszámok ismeretében. Kéri, hogy aki ezekkel a csökkentő
tételekkel egyetért, azzal a kikötéssel, hogy az éves tényszámok ismeretében visszatérnek rá,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
12/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja az
Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetésének 738.036 Ft
összeggel történő csökkentését az alábbiak szerint:
Pénzügyi előadó bére:
Munkaadókat terhelő járulék:
Tárgyi eszközök beszerzése:
Javítás, karbantartás anyagai, díja:
Fűtés, elektromos áram, gáz:

1 696 800 Ft/év helyett 1 464 000 Ft/év
7 814 016 Ft/év helyett 7 758 780 Ft/év
500 000 Ft helyett 400 000 Ft
200 000 Ft helyett 100 000 Ft
850 000 Ft helyett 600 000 Ft

A tűzoltóság költségvetésére az éves tényszámok ismeretében térjenek vissza.
Határidő: 2015.03.15.
Felelős: Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
4. 408/2014.(IX.25.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez egy előirányzat módosítás, ami a következő napirendben benne is van. Volt egy vízkár
elhárítási terv és az előirányzatot úgy csoportosítottak át, hogy az egy dologi kiadás lesz, de
mivel az egy több évre szóló terv, ezért felhalmozási kiadás. Tehát nem a dologi kiadásnak,
hanem a felhalmozási kiadásnak lesz az előirányzata.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a 408/2014.(IX.25.) sz. határozat hatályon kívül helyezésével,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
13/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy helyezze hatályon kívül a 408/2014.(IX.25.) sz.
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5. Előirányzat módosítás
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az előbb említett előirányzat módosításról van szó.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért az előirányzat módosítással, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
14/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi költségvetési évben betervezett
Szennyeződésmentesítési tevékenységek /053020/ Kormányzati funkción
szennyvízszállítási közbeszerzési eljárási díjra betervezett dologi kiadások
előirányzatát 127 ezer forint előirányzattal csökkentse a Város-,
községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /066020/ Kormányzati funkció
felhalmozási kiadásai előirányzatát 127 ezer forint előirányzattal emelje meg,
amely a vízkár elhárítási terv elkészítésével kapcsolatos kiadásra nyújt fedeztet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
6. Környezetvédelmi alap felhasználására kérelem
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
200.000 Ft volt, de ebből 20.000 Ft-ot felhasználtak. 180.000 Ft kellene a környezetvédelmi
alapból.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy bruttó 180.000 Ft-ot biztosít madárvédelmi munkálatokra
a környezetvédelmi alap terhére, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
15/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy bruttó 180.000 Ft összeget biztosítson
madárvédelmi munkálatokra a környezetvédelmi alap terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
7. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. kérelme
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Egyeztetett Murvai Ferencné ügyvezetővel és abban állapodtak meg, hogy szerencsésebb
lenne, ha 11 egyenlő részletben minden hónapban a finanszírozásból vonnák le, december 31ig az összeget.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy önkormányzati kölcsön összegét 11 egyenlő
részletben vonják le minden hónapban 2015. februártól a Kft. részére átadandó
pénzeszközből, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
16/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére a
288/2014.(VIII.05.) sz. határozat alapján nyújtott 4.880.000 Ft önkormányzati
kölcsön összegét 11 egyenlő részletben vonják le minden hónapban 2015.
februártól a Kft. részére átadandó pénzeszközből.
Határidő: 2015. december 31.,
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
8. Csipkekészítő csoport támogatási kérelme Farsangi Csipkebál megrendezéséhez
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
100.000 Ft támogatást kérnek a Farsangi Csipkebál megrendezéséhez.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte ezt a rendezvényekből lehetne biztosítani.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha már így szóba jött, a koncepciókor nem volt róla szó, hogy rendezvényekre mennyit
tervezzenek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Annyit, mint tavaly.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ő is így gondolta. Akkor abból menne ez a 100.000 Ft?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Csak az a gond, hogy ők nem civil szervezet a támogatást nem tudják részükre átadni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Szöghatár Kft-nek kellene átadni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Igen, és a bálra majd a Kft. főz, és vele kötnek megállapodást.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a Farsangi Csipkebál szervezéséhez 100.000 Ft támogatást
biztosítson az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére a 2015. évi költségvetésben
rendezvényekre elkülönített összeg terhére, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
17/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2015.02.07-én tartandó Farsangi Csipkebál
szervezéséhez 100.000 Ft támogatást biztosítson az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. részére a 2015. évi költségvetésben rendezvényekre elkülönített
összeg terhére.
Határidő: 2015.02.27.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
9. Döntés az Ék u. 1. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Erről már döntött egyszer a bizottság és a Képviselő-testület. 500.000 Ft-ot kért a felajánló, de
300.000 Ft-ot szavazott meg a Képviselő-testület. A felajánló adott be egy másik kérelmet és
abban 400.000 Ft az ajánlata.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Miért adnak ezért 300.000 Ft-ot?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mert a kegyeleti boltot oda tervezték. Van ott egy alap, és ha a temető üzemeltetése
valamilyen formában visszakerülne az önkormányzathoz, vagy a Kft-hez, akkor ezt ott meg
lehetne csinálni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ami nem az út mellett van, hogy a nagy forgalom látná, az már eleve vesztes pozícióban van.
Ezt betenni az Ék u. 1. szám alá, szerinte az rossz ötlet. Az Ék útra biztos nem fogja
támogatni a kegyeleti boltot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
És a megvásárlást 400.000 Ft-ért?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt sem támogatja, még a 300.000 Ft-ot is nagyon sokkalja, de ha már egyszer döntöttek,
akkor tartsák magukat ahhoz.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy tartsák magukat az eredeti 300.000 Ft-hoz. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy
az ingatlan megvásárlásával kapcsolatban tartsák magukat a korábban meghatározott 300.000
Ft összegű vételárhoz, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
18/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Ék u. 1. sz. alatti ingatlan megvásárlásával
kapcsolatban tartsák magukat az 527/2014.(XII.18.) sz. határozatában
meghatározott 300.000 Ft összegű vételárhoz.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
10. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
- Domb u. 33.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez résztulajdon, 3 résztulajdonos írta alá a felajánlást.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti hány tulajdonosa van az ingatlannak. Lehet dönteni, de nem hiszi, hogy az
önkormányzat meg tudja szerezni.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Nem biztos, hogy az önkormányzatnak egy ilyen tulajdonjogba bele kellene menni, még ha
ingyen adják is, hogy mellette még más tulajdonosok is vannak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Hagyatéki hitelezői igény bejegyzés van az önkormányzat részéről.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte résztulajdont ne fogadjanak el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt az előző Képviselő-testülettel is beszélte, volt egy olyan szemlélet, hogy résztulajdont ne
fogadjanak el. Ugyanakkor abba is bele kell gondolni, hogy ezeket a romos ingatlanokat senki
nem fogja rendbe tenni. Ide közmunkásokat kell küldeni. Ha már így is, úgyis az
önkormányzaté a feladat, jogilag sokkal jobb, ha az önkormányzatnak van benne
résztulajdona.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az egyik felajánló nem is tulajdonos. A felajánlásban benne van, hogy a kommunális adó
eltörléséért cserébe ajánlják fel. Nem tudja, mennyi van rá kivetve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy fogadják el, mert ezeknek az ingatlanoknak a sorsát senki nem fogja rendezni,
hogy ha az önkormányzat ezt nem vállalja fel.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A többi tulajdonost keressék meg az ingatlan felajánlásával kapcsolatban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Csak a felajánlók részarányára eső kommunális adóról mond le az önkormányzat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azért a többi tulajdonost is keressék meg. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Domb u. 33.
szám alatti térítésmentesen felajánlott ingatlant fogadja el, és keressék meg a többi
tulajdonost, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
19/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Domb u. 33. sz. alatti térítésmentesen
felajánlott ingatlant fogadja el. Az ingatlan többi tulajdonosát is keressék meg,
és kérjenek nyilatkozatot az ingatlan felajánlásával kapcsolatban.
Amennyiben a tulajdonosok nem jeleznek a megkeresésre, vagy nem ajánlják
fel úgy az önkormányzat a résztulajdont is fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
- Fasor u. 26.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A felajánlók fele-fele arányban tulajdonosok. A tulajdoni lap tiszta. Az ingatlant
térítésmentesen ajánlják fel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy az ingatlant fogadják el.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a Fasor u. 26. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlant,
kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
20/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Fasor u. 26. sz. alatti térítésmentesen
felajánlott ingatlant fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
11. Horusz 2000 Bt. kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Martis doktor úr erősen vitatja a hasi ultrahang készüléket. Valaki csak tett ilyen kijelentést.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kikeresik azt a jegyzőkönyvi kivonatot, és elküldik Doktor úrnak egy kísérő levél
formájában. Azon az ülésen Deli Györgyi sebészeti asszisztens képviselte Doktor urat.
A múltkori határozatba beleírták, hogy eszközbérleti díjára a havi bruttó 80.000,- Ft összeget,
2015. február 28-ig biztosítják és felhívják a figyelmét, hogy tegye meg a vállalását. Doktor
úr erre reagált, hogy nem tudja, honnan veszik ezt, és ő február 28. után is igényt tartana a
támogatásra. Mi legyen, kapja továbbra is a támogatást vagy ne kapja?
A pályázat fenntartási időszakát vigyék végig, utána adott esetben lehetnek szigorúbbak, mert
nem lesz, aki számon kérje az önkormányzatot. Az biztos, hogy lakosság számon kéri, ha
adott esetben nem lesz szakrendelés, de most még a pályázat szorítja az önkormányzatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tisztázzák mi hangzott el, és annak függvényében egy elegáns választ meg kell fogalmazni. A
döntést pedig a költségvetéssel együtt kell meghozni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Valamilyen szinten tisztázzák magukat, hogy nem légből kapott információval állnak elő,
nem kitalálták.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Válaszlevelet küldenek az elhangzott információkról, költségvetéskor újra tárgyalják.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a hasi ultrahang beszerzésére vonatkozó információkról
tájékoztassák a Horusz 2000 Bt-ét és a sebészeti szakrendelésnek nyújtott eszközbérleti díjra
vonatkozó döntést a költségvetés tárgyalásakor hozzák meg, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
21/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a hasi ultrahang beszerzésére vonatkozó
információkról tájékoztassák a Horusz 2000 Bt-ét (4032 Debrecen, Babits
Mihály u. 65.)
A sebészeti szakrendelésnek nyújtott eszközbérleti díjra vonatkozó döntést a
költségvetés tárgyalásakor hozzák meg.
Határidő: 2015.02.12.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
12. Döntés az „Egyek horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút kialakítása”
című pályázat önerejének finanszírozásához kapcsolódó hitelszerződés lejárati
idejének hosszabbításáról
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Február 2-án le fog járni a hitelfelvételi lehetőség, ami ki volt számolva napra pontosan, mivel
ennek rendelkezésre tartási díja van. Ha január 31-ig kibocsátanák a végszámlát, akkor nem is
kellene hosszabbítani, de erre nem lát esélyt, úgy hogy muszáj meghosszabbítani február 28ig.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a hitel rendelkezésre tartási idejének meghosszabbításával 2015.
február 28-i időpontra, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
22/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a számlavezető pénzintézetnél, a
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél, az „Egyek, horgászturizmushoz
kapcsolódó pihenőpark és sétaút kialakítása” című MVH pályázat önerejének
finanszírozása célú 19.846.000 Ft összegű felhalmozási hitel rendelkezésre
tartási idejének meghosszabbítását, 2015. február 28. időpontra a szerződés
többi pontjának változtatása nélkül.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
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a hitelszerződés módosításával kapcsolatos szerződés aláírására.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
13. Döntés a „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám
alatti ingatlanon” pályázat lebonyolításához szükséges likvid hitel felvételéről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az előző Képviselő-testülettel benyújtottak egy pályázatot, melynek 100%-os támogatási
intenzitása van. Az étterem tetejére fognak napelemeket elhelyezni. Elő közbeszerzési eljárást
kellett lebonyolítani és 50 millió Ft-ot lehetett erre a célra nyerni. Most kiderült, hogy csak
35.473.000 Ft-ot fognak az önkormányzatnak adni és a fennmaradó kb. 14,5 millió Ft-ot az
önkormányzatnak kell mellé tenni, ha meg akarják valósítani. Arra hivatkoztak, hogy 500.000
kW fajlagos költséget meghaladó részt a támogatást igénylőnek kell biztosítani. Ez pedig
jelen pillanatban az önkormányzat. Mivel az Európai Uniós támogatási ciklus május 31-én
lejár, ezt addig meg is kell valósítani. Amennyiben addig nem valósítják meg, és nem
számolnak el, akkor búcsút inthetnek a 35.473.000 Ft-nak. Hiába dönt gyorsan a Képviselőtestület, ennek van egy időigénye a Takarékszövetkezetnél is. Nem is biztos benne, hogy ha
most bármire döntenek, a Takarékszövetkezettel meg tudják-e találni a megoldást.
Ennek a beruházásnak az önrésze kb. 5 év alatt fog megtérülni, de a hátralévő 20 év alatt a
Kft. részére ennek a négyszerese fog megtérülni. Ez a Kft-nek lesz egy jó befektetés. Azt
gondolja, hogy amit az önkormányzat részéről hozzáadnak ehhez a projekthez, az évek
folyamán a Szöghatár Kft. normatívájából le tudják vonni. Viszont nem biztos, hogy ebben az
évben ezt meg tudják valósítani. Azt gondolja, hogy próbálják meg, hozzák meg ezeket a
döntéseket időben.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Attól tart, hogy ez felmerül az idős otthon pályázatánál is, mert ugyanez a konstrukció, csak a
kódjuk más.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Esetleg, ezt még nem tudják.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ráadásul most megint 14,5 millió forinttal nő az önkormányzat hitele. Lesz a KEHOP-os
pályázat, aminél kb. 80 000 000 Ft önrész lesz, ami szintén hitel lehet.
Bódi István bizottsági tag:
De, ez egy idő után csak termel.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ami 5 év alatt megtérül, és utána profitot hoz az jó.
Bódi István bizottsági tag:
Ez 5 év alatt megtérül.
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Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Biztos, hogy megnyerik a pályázatot, ha az 50 millió Ft-ot felveszik?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt már megnyerték, csak most kell arról dönteni, hogy 14,5 millió Ft-ot ki kell fizetni és még
meg kell finanszírozni a 35.473.000 Ft-ot, mert utófinanszírozásos a pályázat. Kapnak 25%
előleget, de összességében egy 40 millió Ft-os likvidhitelt kell felvenni ahhoz, hogy ezt le
tudják bonyolítani. Ebből a 40 millió Ft-ból 14,5 millió Ft itt marad náluk, amit majd az évek
folyamán a Kft-től vissza tudnak vonni. Gyakorlatilag ezzel a Kft-nek adnak 14,5 millió Ft
kölcsönt.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A Takarékszövetkezettől milyen koncepcióval tudnak hitelt felvenni, hány évre adnák?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
2016-tól lenne törlesztve, mivel akkortól tudna egész évre áramot termelni. Most 12,5%-os a
kamat, és 10 éven át törlesztenék. Sajnálja rá az önerőt. Attól fél, hogy eljutnak oda, hogy
nem tudnak majd pályázatra felvenni önerőt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az a pillanat mindenképpen el fog jönni, amikor már csak a központi integrációs szerv
engedélyével tudnak hitelt felvenni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez már most eljött, mert ezt már ott kell engedélyeztetni. Az még szigorúbban dönt, ezért is
nincsenek most beírva a határozati javaslatba fedezetek. Kérdés számára az is, hogy úgy
születtek meg a határozatok az előzetes közbeszerzés után, hogy amennyiben nyer a pályázat
kifizeti az önkormányzat a tervezőt stb. Ha most részben nyert és azt mondja az
önkormányzat, hogy mégsem valósítja meg, akkor is ki kell vajon fizetni, mert nyert a
pályázat, csak az önkormányzat mondott le. Emlékeznek arra a sok fejlesztésre, ami a TOP-os
listán van kiírva, vagy a műfüves pályára, az is most indul. Nem tudja, hogy e miatt mitől
fognak elesni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A műfüves pálya nem hoz pénzt, ez pedig az egyetlen olyan most beadott pályázat az idősek
otthona energetikai pályázat mellett, aminél számíthatnak arra, hogy meg fog térülni. A maga
részéről mindent megtesz, hogy ez megvalósuljon.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Benne van az a buktató, hogy minden sínen van, megkapja az önkormányzat a 40 millió Ft
áthidaló hitelt, megegyeznek a vállalkozóval, aki csinálja, és a vállalkozó megcsúszik, időben
nem tudják átadni. Ha nem tudja május 31-ig átadni, akkor az önkormányzat benyeli ezt a 40
millió Ft-ot?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezek a veszélyek minden pályázatban ott vannak, hogy mi van, ha nem lesznek kész
határidőre.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha most felveszik a likvid hitelt, azután még fel kell venni egy fejlesztési célú hitelt, amiből
egyrészt a támogatást megelőlegező hitelt, és az önrészt finanszírozót. Abból visszafizetik a
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likvidhitelt és a 14 millió Ft-ot majd 10 éven át törleszti, a 35 millió Ft-ot pedig, ha meg jön a
támogatás, abból fizetik vissza.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Döntsenek, és amit tudnak, megtesznek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a likvid hitel felvételét, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
23/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze az önkormányzat számlavezető
pénzintézeténél, a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél 49 917 350
forint összegű likvid hitel felvételét.
Hitelfelvétel célja: „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János
u. 48/c. szám alatti ingatlanon” elnevezésű pályázat lebonyolítása
A hiteltörlesztéshez szükséges fedezet: a Takarékszövetkezet javaslata szerint
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
a hitelszerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
14. Fehér Árpád kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Legutóbb ennél a napirendi pontnál kellett elmennie az ülésről. Egy érvet vegyenek
figyelembe a döntéskor, ezért is kérte, hogy tárgyalják újra. A terület alapú támogatásra az
igényléseket május 1-ig lehet benyújtani. Erről már fél éve, 1 éve döntögetnek, hogy majd
pályázatot írnak ki, de nem tudnak olyan pályázati felhívás megfogalmazni, ami alkalmas
lenne arra, hogy a közvélemény számára eljuttassák. Mindenki azt akarja, hogy a kis
embereknek adjanak oda pár hektárt, de nem akarják azt, hogy a nagy földes gazdák be
tudjanak jelentkezni. Ha pályázati kiírást csinálnak, akkor a nagy földes gazdák elvisznek
mindent.
Azt tűnik a legjobbnak, hogy csak olyan kis földterületet adjanak bérbe, amiért az
önkormányzatnak nem éri meg kimenni, művelni. A Kétöklűben van 50 Ha és az Attila
telepen 17 Ha, ezeket ne adják bérbe. Viszont az önkormányzatnak vannak elszórva
földterületei. Amit Fehér Árpád kér 6 000 vagy 7 000 m2-es terület. Mivel 1 ha alatti területre
nem tudnak föld alapú támogatást igénybe venni, így nem éri meg kimenni az
önkormányzatnak. Fehér Árpád a mellette lévő területet műveli, így egymás mellett lévő
földterületként tudja beadni.
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Javasolja, hogy ezt a 6 000 m2-es területet adják neki oda, mert másnak úgy sem tudják oda
adni, mivel ez másnak nem lesz érdekes, mivel 6 000 m2-ért nem fognak Teleháza után
kimenni, és más a földalapú támogatást úgy sem fogja megkapni.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Szerinte ez korábban úgy működött, hogy 6 000 m2-ig, ha nincs máshol földje, akkor nem
lehet rá pályázati pénzt kérni, de amennyiben össze van vonva, akkor lehet. A lényeg az, hogy
1 Ha fölé menjen a földterület, mivel csak akkor pályázhat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő úgy értette Tardi Kálmán képviselőt, hogy egy hektár alatt nem lehet igényelni a földalapú
támogatást.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Hozzá lehet adni, nem kell, hogy egy darabban legyen a föld.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor az önkormányzat is igényelhetné.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha egyszer kimegy, feltárcsázza, többe kerül, mint 30.000 Ft. Kéri, hogy 6000 m2-ért ne
menjenek ki Telekre.
Korábban Szincsák Ferenc bérelte, ő ingyen adta át Fehér Árpádnak, hogy művelje, most
hogy visszakerült az önkormányzathoz, most már kötelezettsége, hogy az önkormányzattól
kérje ezt a földet. Azt gondolja, hogy ha Szincsák Ferencnek nem érte meg 6000 m2-ért oda
kimenni, szerinte az önkormányzatnak sem érné meg.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte a testületnek nem az volt a problémája, hogy megéri az önkormányzatnak vagy nem,
hanem az elv, hogy utána hány ilyen kérelem lesz. Ha most eltekintenek a pályáztatástól,
akkor jönnek sorban.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ő az egyéni érdeket nem nézné, hanem hogy az önkormányzatnak megéri vagy nem.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez lehetne a vezérelv, hogy ami az önkormányzatnak nem éri meg azt adják oda.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ez a szerződés évente megújul, vagy mennyi időre adják?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Benne kell lenni a határozatba, hogy mikortól és hány évre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte 5 évre adják oda.

35/38

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JANUÁR 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt is ki kell függeszteni. Bár lehet, hogy az 1 Ha alatti területet nem, ezt majd még megnézi,
de ha ki kell függeszteni, akkor lehet, hogy elviszi más.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy március 1-től 5 évre 30.000 Ft/év bérleti díj összegért
bérbe adják, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
24/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy adja bérbe Fehér Árpád (4069 Egyek, Fő u. 31.)
részére az önkormányzat tulajdonában lévő Egyek külterület, 0420/15 hrsz-ú,
0,7049 Ha földterületet 2015. március 1-től 5 éves időtartamra 30 000 Ft/év
bérleti díj összegért.
Határidő: 2015.03.01-től 5 év
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
15. Kávéfőző gép fedezetének utólagos jóváhagyása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Amit ülés elején elmondott azt a bizonyos szabályzatot módosították, ami kiterjeszti a
korlátokat a hivatalra is. Ez még decemberben nem élt. A hivatalra tudták megvenni a
kávéfőzőt. Bizottsági hatáskör lett volna, ezért kérné, utólagos jóváhagyását bruttó 693.000 Ft
összegben.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez csak Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottsági hatáskör, a Képviselőtestületnek nem kell tárgyalnia.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a kávéfőző gép vásárlását utólag jóváhagyja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
25/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság úgy határozott,
hogy utólag jóváhagyja az IMPRESSA J9.3 One Touch TFT automata
kávéfőző gép vásárlását bruttó 693 000 Ft összegben a Polgármesteri Hivatal
dologi kiadásainak terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Még van egy fontos dolog, amit napirendre kellene venni. A héten az E.ON-tól jött egy
számla 1.300.000 Ft összegben a 0327/4 hrsz-ú terület vonatkozásában. Dr. Miluczky Attila
polgármestert kérdezi, hogy erről a számláról tud-e valamit?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, ez a gyepmesteri telep. Erről döntés is van, hogy a vizet és a villanyt is bevezeti.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Csak a vízről van döntés.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A vízről is csak olyan döntés van, hogy a vízmű csinálja meg és az anyagköltségre a fedezetet
a környezetvédelmi alapból biztosítják, de összeg nincs benne. Erre mi legyen a fedezet?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Legyen ez is a környezetvédelmi alap terhére.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A gyepmesteri telep maga környezetvédelmi, és ennek kapcsán.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kéri, hogy vegyék napirendre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pontok felvételével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a napirend módosítására vonatkozó javaslatot.
16. Gyepmesteri telep kialakításához szükséges KIF csatlakozás és KIF közcélú
szabadvezeték létesítési díjára fedezet biztosítása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy az áram bevezetésével kapcsolatos költségekre 1 500 000 Ft-ot biztosítsanak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 1 500 000 Ft összeget biztosítsanak a gyepmesteri telep
kialakításához szükséges áram bevezetésének költségeire a környezetvédelmi alap terhére,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
26/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a gyepmesteri telep kialakításához szükséges
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) részére
fizetendő KIF csatlakozás, és KIF közcélú szabadvezeték létesítési díjára
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összesen bruttó 1 500 000 Ft összeget biztosítson a környezetvédelmi alap
terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
17. Gyepmesteri telephez vezetékes ivóvíz hálózat kiépítésére fedezet biztosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az előző határozatban nincs összeg. Ő 500.000 Ft-ra emlékezett. Kéri, hogy ennyit
szavazzanak meg az ivóvízhálózat bővítéséhez.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a gyepmesteri telep kialakításához vezetékes ivóvízhálózat
bővítéséhez szükséges anyagköltségre 500 000 Ft összeget biztosítson a környezetvédelmi
alap terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
27/2015.(I.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a gyepmesteri telep kialakításához vezetékes
ivóvízhálózat bővítéséhez szükséges anyagköltségre 500 000 Ft összeget
biztosítson a környezetvédelmi alap terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 19:00
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Vigh József
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

38/38

