EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JANUÁR 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2015. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. január 29-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvosok, fogorvos
6/2015.(I.29.) sz. határozat
2. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki Telephelyére
szükséges eszközök biztosítása iránti kérelem
7/2015.(I.29.) sz. határozat
3. Tájékozató Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Szekeres Ákos kuratórium elnöke
8/2015.(I.29.) sz. határozat
4. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
9/2015.(I.29.) sz. határozat
5. Polgármesteri jelentés
10/2015.(I.29.) sz. határozat
6. A Morotva-Víz-Energia Kft. kérelme
11/2015.(I.29.) sz. határozat
7. Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Jánosi János munkaügyi kirendeltség vezetője
12/2015.(I.29.) sz. határozat
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8. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
Előadó: Szilágyi Sándor Tiszacsege polgármestere
13/2015.(I.29.) sz. határozat
9. Tájékozató a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a
várható 2015. évi feladatokról
Előadó: Dr. Veres Margit kistérség elnöke
14/2015.(I.29.) sz. határozat
10. Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előadó: NHSZ Tisza Kft. ügyvezetője
15/2015.(I.29.) sz. határozat
11. Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működéséről
Előadó: Erdődi Anita intézményvezető
16/2015.(I.29.) sz. határozat
12. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
1/2015.(I.29.) sz. rendelet
13. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójának
módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
17/2015.(I.29.) sz. határozat
14. Kérdések, interpellációk
15. Egyebek
1. Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása
18/2015.(I.29.) 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
19/2015.(I.29.) sz. határozat
3. Egyek Önkormányzati tűzoltóság 2015. évi költségvetése
20/2015.(I.29.) sz. határozattól - 21/2015.(I.29.) sz. határozatig
4. 408/2014.(IX.25.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
22/2015.(I.29.) sz. határozat
5. Előirányzat módosítás
23/2015.(I.29.) sz. határozat
6. Környezetvédelmi alap felhasználására kérelem
24/2015.(I.29.) sz. határozat
7. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. kérelme
25/2015.(I.29.) sz. határozat
8. Csipkekészítő csoport támogatási kérelme Farsangi Csipkebál megrendezéséhez
26/2015.(I.29.) sz. határozat
9. Döntés az Ék u. 1. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
27/2015.(I.29.) sz. határozat
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10. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
28/2015.(I.29.) sz. határozattól - 29/2015.(I.29.) sz. határozatig
11. Horusz 2000 Bt. kérelme
30/2015.(I.29.) sz. határozat
12. Soltész Gábor és Tardi Kálmán képviselők beadványa Egyek Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének települési adóról szóló 35/2014.(XI.27.)
önkormányzati rendelete kapcsán
31/2015.(I.29.) sz. határozat
13. Döntés az „Egyek horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút
kialakítása” című pályázat önerejének finanszírozásához kapcsolódó
hitelszerződés lejárati idejének hosszabbításáról
32/2015.(I.29.) sz. határozat
14. Döntés a „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c.
szám alatti ingatlanon” pályázat lebonyolításához szükséges likvid hitel
felvételéről
33/2015.(I.29.) sz. határozat
15. Fehér Árpád kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
34/2015.(I.29.) sz. határozattól - 37/2015.(I.29.) sz. határozatig
16. Gyepmesteri telep kialakításához szükséges KIF csatlakozás és KIF közcélú
szabadvezeték létesítési díjára fedezet biztosítása
38/2015.(I.29.) sz. határozat
17. Gyepmesteri telephez vezetékes ivóvíz hálózat kiépítésére fedezet biztosítása
39/2015.(I.29.) sz. határozat
18. Az Egyekért Kulturális Közhasznú Egyesület megalakításával kapcsolatos döntés
40/2015.(I.29.) sz. határozat
19. Polgárőrség támogatási szerződésének módosítása
41/2015.(I.29.) sz. határozat
20. Nyilatkozat a Falugazdász által használt irodahelyiség térítésmentesen történő
biztosításáról
42/2015.(I.29.) sz. határozat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 8 képviselő
jelen van. Ecsedi János alpolgármester jelezte, hogy késni fog.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Soltész Gábor és Tardi Kálmán képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A szokásukhoz híven a távolabbról érkező előadók napirendjét tárgyalják elsőként. Javasolja,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a
Képviselő-testület:
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1. Soltész Gábor és Tardi Kálmán képviselők beadványa Egyek Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének települési adóról szóló 35/2014.(XI.27.)
önkormányzati rendelete kapcsán
2. Döntés az „Egyek horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút kialakítása”
című pályázat önerejének finanszírozásához kapcsolódó hitelszerződés lejárati
idejének hosszabbításáról
3. Döntés a „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám
alatti ingatlanon” pályázat lebonyolításához szükséges likvid hitel felvételéről
4. Fehér Árpád kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
5. Gyepmesteri telep kialakításához szükséges KIF csatlakozás és KIF közcélú
szabadvezeték létesítési díjára fedezet biztosítása
6. Gyepmesteri telephez vezetékes ivóvíz hálózat kiépítésére fedezet biztosítása
Megkérdezi, hogy plusz napirendekre vonatkozóan van-e javaslat?
Gál-Szalai Erika képviselő:
A jövő hét folyamán megalapításra kerülne az Egyekért Kulturális Közhasznú Egyesület, és
az egyesület megalakításához fontos a tulajdonos hozzájárulása a székhelyigazolás végett.
Ezzel kapcsolatosan szükséges egy Képviselő-testületi döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van még egy plusz napirendi pont, a Morotva-Víz-Energia Kft. jelezte, hogy jönnek a
testületi ülésre, és elő fogják terjeszteni a kérelmüket.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze, és a távolabbról érkezők napirendjének tárgyalását előrevenni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvosok, fogorvos
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a kardiológia szakrendelés
működéséről szóló tájékoztatót.
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek Dr. Juhász Péter háziorvos
tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről.
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek Dr. Szabó Mária háziorvos
tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről.
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A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek Dr. Hámori Lajos
fogszakorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről.
Kérjék fel a Polgárőrséget, hogy a délutáni rendelések idején az egészségházban és környékén
is figyeljenek a közbiztonságra.
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek Dr. Gaál Gyula Péter
háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről.
A Polgárőrséggel kapcsolatosan az előbb említetteket azért mondta el, mert a fogorvos külön
kérte, hogy a rendelőben lévő renitens viselkedésű emberekre külön figyeljenek oda.
Tardi Kálmán képviselő, polgárőrség elnöke:
Szerencsére Dr. Hámori Lajos a fogászati szakrendeléssel van elfoglalva, így nem tapasztalja,
hogy a polgárőrség kb. 1 vagy 1,5 hónapja kialakult atrocitás óta folyamatosan jelen van a
fogászati szakrendeléseken is. Rendszeresen be van építve a járőr útvonalukba, és ez a
probléma a polgárőrség részéről kezelve van. Amennyiben doktor úr a kezelés komolyabb
mivoltát szeretné elérni, akkor egy együttműködési megállapodással még lehet tovább
fokozni ezt a jelenlétet.
Soltész Gábor képviselő:
Teljesíteni fogják Doktor úr kérését, viszont kérik, hogy a közmunkások ne nappali
melegedőként használják az orvosi rendelő várótermét, mert ez minden napos probléma, hogy
10, 20 vagy 30 ember ül bent.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyetért a Szociális Bizottság javaslataival. Megköszöni a hozzászólásokat, Dr. Szabó Mária
háziorvosnak pedig a jelenlétét. A beszámolókból kiderül, hogy a problémák kicsit
csökkentek, mivel 3 háziorvos van, a terhek közöttük jobban megoszlanak, mint amikor csak
ketten voltak. Ugyanakkor Doktornő lassan a nyugdíjba vonulást fontolgatja, ezért kéri, hogy,
ha bárkinek az ismeretségi körében, van olyan háziorvos, aki szívesen jönne a településre,
akkor vegye fel Dr. Szabó Máriával a kapcsolat.
Doktornő üzemorvosként a közmunkások vizsgálatait is ellátja. Meg majd kell vizsgálni,
hogy ezek a közmunkások miért ültek ott, mert éves szinten összesen olyan 650 fő
közmunkást alkalmaz az önkormányzat, a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat, és a
TIVIZIG, tehát ott minden nap meg kell, hogy jelenjen kettő, de ezen felül ők is betegek, és
ilyen nagy létszámnál előfordul, hogy ott többen összetorlódnak. Az viszont elfogadhatatlan,
hogy valaki csak azért menjen oda, hogy melegedjen.
Minden orvos munkáját megköszöni. Örül, hogy a praxisok fel vannak töltve és a településen
ellátják ezt a feladatot.
Dr. Szabó Mária háziorvos:
Tájékoztatatásul elmondja, hogy a nyugdíjba vonulásig még több mint egy év van. Ne
gondolják azt a betegek, hogy holnaptól már nem dolgozik.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság javaslatait elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy
- Dr. Kolozsvári Rudolf tájékoztatóját a kardiológia szakrendelés
működéséről
- Dr. Juhász Péter háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi
helyzetéről
- Dr. Szabó Mária háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi
helyzetéről
- Dr. Hámori Lajos fogszakorvos tájékoztatóját a község
egészségügyi helyzetéről
- Dr. Gaál Gyula Péter háziorvos tájékoztatóját a község
egészségügyi helyzetéről
tudomásul veszi.
Felkéri a Polgárőrséget, hogy a délutáni rendelések idején az egészségházban
és környékén is figyeljenek a közbiztonságra.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki Telephelyére
szükséges eszközök biztosítása iránti kérelem
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa a 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt arról van szó, hogy napelemeket szeretnének felszerelni az étteremre, és a bentlakásos
idősek otthonára, illetve az otthon épületét hőszigeteléssel is el kívánják látni. Amennyiben itt
is ugyanolyan siralmas lesz a döntés, mint az étterem esetében, akkor nehezen látja
6/57

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JANUÁR 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

megvalósíthatónak a projektet. Az étteremnél úgy kapták meg a támogatást, hogy azt május
31-ig meg is kell valósítani. Napelemeket még lehet is gyorsan felszerelni, de hőszigeteléssel
ellátni az épületet, és a nyílászáró csere kicsit időigényesebb.
Kéri az intézményvezetőket, hogy ha az intézménnyel kapcsolatban bármiféle pályázati
lehetősséggel találkoznak, arra hívják fel az önkormányzat figyelmét. A bővítésre beadott
pályázat nem pozitívan lett elbírálva, de megfellebbezték, illetve most peresíteni kívánják az
egész anyagot, mert nem tartják korrektnek, hogy az önkormányzat egy ilyen pályázatba
beletesz 2-3 millió forintot, a pályázat kiírója pedig arra nem méltatja a pályázatot, hogy
normálisan lepontozza.
Javasolja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján
támogassák a kérelmét.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Úgy gondolja, hogy a kérelemben foglalt eszközök tekintetében szerény volt a kérelem, évek
óta nem támogatták az idősek otthonát. Úgy érzi, hogy a humán szféra kicsit hátrányos h
helyzetben van a településen, és ezt nem engedhetik meg maguknak. Az intézmény vezetőjét
bíztatja, hogy a jövőben is forduljon bizalommal ilyen kérelemmel az önkormányzathoz.
Figéné Nádasdin Ágnes intézményvezető:
Lehet, hogy szerény volt ez a kérés, de hamarosan jönni fog egy újabb kérelemmel, ugyanis a
kormányhivatal tartott náluk egy átfogó ellenőrzést. Mindent rendben talált az intézménynél,
de letelt a határideje a szociális intézmények akadálymentesítésének, illetve a létszámi
követelmények meg kell felelni. Egyeken is ideiglenes működési engedéllyel működik az
idősek otthona, ami 2014. december 31-én lejárt. Megkérték a hosszabbítást, amit maximum 2
évre lehet megtenni, és bizonyos feltételeknek meg kell felelni az ideiglenes működési
engedély meglétéhez is. Ehhez egy szakmai tervet kell készíteni, hogy a 2 év alatt hogyan
próbálják megvalósítani az intézménynél fennálló hiányosságokat. A tárgyi feltételeken kívül
személyi feltételekben is van némi hiányérzetük. Bár mióta ezzel a Képviselő-testülettel
együttdolgozik, nagyon sokra haladtak, ahhoz képest, amilyen helyzetben volt előtte a
bentlakásos intézmény, ugyanis tudtak fejleszteni létszámilag is, és tárgyi feltételekben is. De
a kormányhivatal által velük szemben állított feltételeket maradéktalanul még most sem
tudták teljesíteni. Megköszöni a Képviselő-testületnek és a Polgármesternek, hogy az
intézményt ilyen szinten is támogatja.
Soltész Gábor képviselő:
A tanácsadóból kibontott műanyag ablakokat nem lehetne felajánlani az intézménynek?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
De igen, viszont nagy szerencse lenne, ha a mérete pontosan passzolna oda, ahová az
intézménynek kell.
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető:
Abban majd kéri a Képviselő-testület támogatását, amikor meg kell küldeniük a szakmai
anyagot, és dönteni kell arról, hogy milyen formában tudják ezeket a hiányosságokat pótolni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amit Hajduné Holló Katalin képviselő mond, hogy egy kicsit el van maradva, a szándék meg
volt az előző Képviselő-testületben is, tegyék oda és csinálják meg. Azért is ennyire
bosszantó az, hogy ennyire leseperték a pályázatot, úgy hogy közben megírták, hogy jogtalan
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volt, de perre viszik a dolgot. Ennek a pályázatnak az összköltségvetése kb. 160 millió forint.
Pár milliós dolgokat meg tudnak oldani, de a több tízmillió forintnál, vagy ennél a 160 millió
forintnál az önkormányzat önerőből esélytelen. Ősszel jönnek ki a pályázatok, az lehet az
egyetlen céljuk, hogy ha bármilyen fejlesztést a bentlakásos idősek otthonával kapcsolatban
pályázati úton be tudnak adni, azt mindenképpen be kell adni.
Mivel több hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság döntését jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
kérelmét, és az intézmény egyeki telephelyére (4069 Egyek, Tisza u. 6.)
biztosítja 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 biztosít 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
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány
2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkérdezi Szekeres Ákost a kuratórium elnökét, szeretne-e a tájékoztatóhoz szóban
hozzáfűzni valamit?
Szekeres Ákos kuratórium elnöke:
A bizottsági ülésen kiderült, hogy van egy tévedés a tájékoztatóban. A tájékoztatóból kéri
törölni a következő sort: „A köztisztviselők színház látogatásának tám.: 34.000 Ft”. Így lesz
helyes a támogatási összeg.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatát elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi
munkatervét egy megjegyzéssel, hogy a május 23-ra tervezett házassági évforduló kétszer
került feltüntetésre, de csak egyszer kerül megrendezésre.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Augusztus 15-e vesszős napok. A napokban körvonalazódott egy rendezvény naptár, melyre
azért is szükség van, hogy az elkövetkezendő időben ne legyenek programütközések.
Fontolgatják, hogy az augusztusi vesszős napokat a Tiszánál kell-e megtartani? Vagy esetleg
tartsák meg máshol, ezzel több embert vonzva. Arra a döntésre jutottak, hogy augusztus 20án, a sportpálya területén az Egyeki SBSE segítene programokat szervezni. Ezzel nagyobb
számban mozgósíthatnák a lakosokat, és nem kellene azt nézni, hogy csak 150-200 fő jut ki a
Tisza partig.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A munkatervbe bele lehetett volna tenni a bálok tervezett időpontját is. Még bele tette volna
az Idősek Karácsonyát is, mivel abban is segítenek a könyvtár dolgozói. De így is el tudja
fogadni.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Igen segítenek, de azt nem ők szervezik. Bár az augusztus 20-i rendezvényt sem ők szervezik.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Ez valóban csak egy munkaterv, de vállalja, hogy a könyvtárral együttműködve kiegészítik a
rendezvény naptárat a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház közreműködésével
szervezendő programokkal, ami felkerülhetne a honlapra.

9/57

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JANUÁR 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Soltész Gábor képviselő:
Az augusztus 20. a vidéki programok szempontjából mindig nagyon rossz nap, mivel a
megyében aznap nagyon sok rendezvény van. Ha kimennek a sportpályára, előre tudja az
augusztus 20-i programot. A Tisza part nem rossz. Azon kell elgondolkodniuk, mért van
Tiszadorogmán mindig jobb és több program, mint itt. Ha most 20-án bejönnek a
sportpályára, akkor még annyi program sem lesz, mint eddig volt. Inkább legyen 22-én, mert
nagyon nehéz lesz 20-án olyan programokat szervezni, ami itthon tartja az embereket.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Ezt a rendezvény naptárat a képviselők kb. egy hete megkaphatták. Senkitől semmilyen
visszajelzés, javaslat nem érkezett. Kéri, hogy mindenki mondja el időben a javaslatát. Ezt a
javaslatot azért tette, mert tőle nagyon sokan kérték, hogy itt legyen a sportpályán.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Szeretné a Képviselő-testület figyelmét a napirendre irányítani. Mivel a Tárkányi Béla
Könyvtár és Művelődési Ház az önkormányzat intézménye, törvényi kötelezettségük a
munkatervét elfogadni, a könyvtár által szervezett rendezvényekre vonatkozóan. Az a
rendezvény, amiről itt beszélnek, az egy települési szintű rendezvényterv, és ha közzéteszik a
honlapon nagyon jó, mert mindenki tudja követni. Javasolja, hogy most a Tárkányi Béla
Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében fogadják el a munkatervet, és a rendezvényterv
tekintetében pedig legyen egy olyan oszlop, ahol megjelenítik, hogy kinek a szervezésében
történik.
Vitéz Zsolt képviselő:
Mivel ezzel a napirenddel kapcsolatban ilyen anomáliák léptek fel, tájékoztatásul elmondja,
hogy Tiszadorogmán van egy integrált közösségi szolgáltató tér, aminek van egy
intézményvezetője is, tehát valószínűleg művelődésszervező. Egyek jóval nagyobb, mint
Tiszadorogma, így el kell gondolkodni azon a koncepcióban is felmerült tényen, hogy
Egyeknek is lehet szükség lesz egy művelődésszervezőre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért van Tiszadorogmán az augusztus 20-i rendezvényen gazdagabb program, mert ott ez a
főrendezvény. Itt az Egyeki Vigasságok a főhangsúlyos rendezvény. Az is egy pont, hogy
Tiszadorogmán a Tisza part a település szélén van, az egyekieknek pedig még meg kell addig
kb. 4,5 km-t tenni. Tehát az egyeki részvétel a távolság miatt is gyengébb szokott lenni. Nem
feltétlenül kell ezt kinn a Tisza parton megtartani, meg lehet benn a településen is tartani.
A munkatervet elfogadásra javasolja, ahogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi munkatervét
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
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5. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megérkezett a várossá nyilvánítással kapcsolatos véglegesített anyag, amit be lett adva a
kormányhivatalhoz, a döntés majd július végén vagy augusztus elején lesz meg.
Megtartották a Karácsonyi vásárt, ami jól sikerült. Megköszöni a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársainak munkáját, mivel ők ennek a rendezvénynek a főgerincei.
Az Idősek Karácsonya rendezvényt is szépen sikerült megtartani. Megszervezéséért a
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság munkáját
köszöni meg. A rendezvénnyel kapcsolatban összességében nagyon pozitív visszajelzéseket
hallott. Egy kicsit visszaigazolva látja azt az elgondolást, hogy két napos legyen a
rendezvény, és mindenkit meg kell hívni.
Kedden ismét volt két ellenőrzés az önkormányzatnál. Egyik a védőnői szolgálat épületének
körülményeit ellenőrizte. Úgy tudja, hogy szinte teljesen rendben találtak mindent.
Ugyanezen a napon voltak ellenőrizni az Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól. Bejelentés
alapján jöttek ellenőrizni, hogy olyan termékeket visznek be a konyhára a mezőgazdasági
programból, amit oda be sem lehetne vinni. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben az ellenőr
dicshimnuszokat zeng a konyháról, mert ilyen rendezetten, szabályozottan, ahogy a konyhán
mennek a dolgok, nem nagyon tudott a környéken példát mondani.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Attól hogy a zöldbab konzerv kicsit savanyú, nem azt jelenti, hogy ehetetlen. A feljelentésben
az állt, hogy a konyhán ehetetlen zöldbabot és zöldborsót dolgoznak fel.
Ecsedi János alpolgármester megérkezett az ülésre, jelen van 9 fő képviselő.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Azt el kell ismerni, hogy a konzerv zöldbab kicsit ecetesebbre sikerült, levesnek, főzeléknek
fel lehet használni a zöldbabot és a borsót is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A választáson függetlenként indult, de a hétvégén megalakították a Keresztény Demokrata
Néppárt Egyeki Szervezetét, aminek ő is tagja.
A gyepmesteri telep beruházása zajlik, a munkaterület átadása megtörtént, az alapozási
munkálatokat elvégezték. Folyamatban van a vízelvezetés, a villany bevezetésről pedig egy
következő napirendnél tárgyalni fognak.
A Magyar Közlönyben megjelent, hogy a szennyvizes beruházással kapcsolatos pályázat
nyert, és kb. 1,8 milliárd forint összköltséggel rendelkező beruházást tudnak megvalósítani.
Rendszeresen járnak a hatóságokhoz egyeztetni a pályázattal kapcsolatosan. Ha minden jól
alakul, akkor talán ősszel megtörténhet az első kapavágás. Egyébként az összes kompetenciát
elveszik az önkormányzatoktól, és központosított eljárás keretében fognak ezek az egész
országban megvalósulni.
A legutóbbi testületi ülésen elhangzott, hogy az egyik Polgármester már le is mondott, mert a
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közmunkásai nem dolgoznak. Időközben kiderült, hogy nem voltak megfizetve a
köztartozásai, és ezért a megbízatása egyébként is automatikusan megszűnt volna.
Végre 4 év után újra sikerült a vályogos mentén nádat levágatni a közmunkásokkal. Jövő
nyáron, ha sikerülne a kotrást megvalósítani, és utána emelkedne a vízszint egy fél vagy egy
métert, akkor nagyon szép képet mutatna a válykos.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6. Morotva-Víz-Energia Kft. kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti Mezei Jánost a Morortva-Víz-Energia Kft. ügyvezetőjét, és Varga Géza urat a
válykos körül zajló munkálatok projektvezetőjét. Mezei úréknak volt egy kérelmük az
önkormányzat felé, kéri, hogy a kérelmet fogalmazzák meg a Képviselő-testület felé.
Mezei János ügyvezető:
A projekttel kapcsolatban felmerült, hogy szükségük lenne valamennyi hosszabbításra. Úgy
gondolták, hogy el tudják végezni a munkálatokat a január 31-re módosított időpontra a
jegyzőkönyv alapján, de érezte, hogy ez az idő rövid lesz a téli időjárás figyelembe vételével.
Szerinte 3 hét körül biztosan be tudnák fejezni, amennyiben az önkormányzat ehhez
hozzájárul. A december végi január eleji fagyos és csapadékosabb időjárás miatt nem tudták
megvalósítani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Időjárási viszonyokra nem nagyon lehet hivatkozni, mert az évszaknak megfelelő vagy ahhoz
képest kicsit kedvezőbb időjárás van. Az viszont igaz, hogy az újra tervezés miatti 4 hét
késedelem miatt, adtak másik 4 hetet januárban. Az is igaz, hogy egy szeptemberi 4 héttel
nem egyenértékű egy januári 4 hét. Ezért el is tudja fogadni, hogy egy kis határidő
hosszabbítás megvalósuljon. Ebben a Képviselő-testületnek nem nagyon van kompetenciája,
itt a közbeszerzési eljárás bonyolítóját kell megbízni, és őt felhatalmazni arra, hogy
elkészítsék azt a jegyzőkönyvet, ami tartalmazza a módosult időpontot, úgy hogy az eredeti
szerződést ne kelljen módosítani.
Mezei úrnak vagy egy felajánlása. Nem tartalma a projektnek az út feltöltése zúzott kővel, és
ők vállalják, hogy ott kb. 450-500 m2 területen az utat kijavítják, ami nagy segítség lesz az
önkormányzatnak. Kéri a Képviselő-testületet, hogy Dr. kovács Tibort az önkormányzat jogi
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képviselőjét bízzák meg ezzel a feladattal, és őt hatalmazza fel a Képviselő-testület, hogy
ebben úgy képviselje az önkormányzat érdekeit, hogy a véghatáridő 3 hét múlva legyen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Polgármester úr ülés előtt nagyvonalakban felvezette a Morotva-Víz-Energia Kft. kérelmét.
Igyekezett volna Ügyvéd úrral egyeztetni a kérdésben, de nem tudta elérni. Alapvetően az a
probléma, hogy volt egy közbeszerzési eljárás, amelynek meg vannak a szabályai.
Közbeszerzési eljárásban szerződést módosítani csak előre nem látható okból lehet. A
szerződésmódosítást közzé kell tenni és meg kell küldeni a támogatónak. Az időjárásra
hivatkozni nem túl szerencsés. Ebben az esetben az a kérdés, hogy a szeptemberi illetve a
januári 4 hét közötti összefüggés mennyire állja meg jogilag a helyét, mennyire ad alapot arra,
hogy határidő módosítást kaphasson a Morotva-Víz-Energia Kft. Ügyvéd úr az önkormányzat
állandó megbízottja, ő bonyolította a közbeszerzést is, ha az ügyet megismeri, akkor szerinte
ki kell tudnia alakítania egy álláspontot, hogy tud-e jogilag olyan álláspontot kialakítani, ami
megállja a helyét. Abban az esetben le lehet zárni az ügyet. Azonban ha ez az indok nem
fogadható el, akkor lép be a kötbérterhes időszak, aminek még mindig lehet az a vége, hogy a
két fél egyezséget köt, és nem pénzben kéri, hanem a kiszámított összegért a kivitelező
munkát végez az önkormányzatnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte az a helyes, ha ezzel a feladattal megbízzák Ügyvéd urat, és őt a Képviselő-testület
felhatalmazza, hogy ennek szellemében eljárjon, és ezt a 3 hetet biztosítsák a kivitelezőnek.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Dr. Kovács Tibort az önkormányzat jogi képviselőjét
megbízzák ezzel a feladattal, a Polgármestert felhatalmazza azzal, hogy ehhez hozzájáruljon,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy felhatalmazza Dr. Kovács Tibor ügyvédet, hogy (4026 Debrecen,
Darabos u. 37.) „Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút
kialakításának LEADER pályázata – MVH 210/0905/4/11/2014 sz. határozata
alapján” tárgyú projekt kapcsán amennyiben jogi és közbeszerzési
szempontból lehetséges készítse el a jegyzőkönyvet, melyben az önkormányzat
módosítja további 3 héttel azt a határidőt ameddig a Morotva-Víz-Energia
Kft.ét (4100 Berettyóújfalu, Babits u. 12.) kötbérfizetési kötelezettség nem
terheli.
Felhatalmazza a Polgármestert a jegyzőkönyv aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Kovács Tibor ügyvéd
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7. Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Jánosi János munkaügyi kirendeltség vezetője
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottságok álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014.
évi foglalkoztatáspolitikájáról, munkaügyi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben
foglaltak szerint fogadja el.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi
foglalkoztatáspolitikájáról, munkaügyi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak
szerint fogadja el.
Jánosi úr jelen volt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén, és
elég hosszan beszéltek a témáról. Az elmúlt testületi ülésen már szóba került, hogy Egyek
munkaügyi helyzetének javulását a közmunkaprogram okozza. Mivel a múlt ülésen az önrész
tekintetében érdekes vita bontakozott ki az ügyben, elmondja az elmúlt két hét általa érzékelt
tapasztalatát a közmunkaprogrammal kapcsolatosan. A közmunkaprogramban résztvevő
szülők 9 munkanap alatt 4 alkalommal mentek a gyermekükért napközben az óvodába azzal,
hogy hazaküldték őket, és ne kelljen még egyszer visszamenniük a gyermekért.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő engedte meg az embereknek, hogy ha esik az eső, ne álljanak kinn az ég alatt, haza
mehetnek, viszont ha eláll eső utána 1 órával jelenjenek meg a munkaterületen. Télen esőben
nem tudnak értelmes munkát végezni, az eső ráfagy a földre és csúszásveszély, balesetveszély
van. Mivel szöges bakancsot nem tudnak adni, ha esik az eső, valóban hazamehetnek. Nekik
az lehet a céljuk, hogy minél több olyan munkahelyet biztosítsanak, ami az időjárási
viszonyoktól független. Ez most 555 ember vonatkozásában irreális, de a törekvés meg van.
De ezek is félmegoldások, mert nem is ez a probléma igazi gyökere, mivel havi 50.000 Ft-ból
nem igazán lehet építeni egy életet, abból szinte csak vegetálni lehet. Bár vannak, akik e
mellet is tudnak boldogulni, de jellemzően ők vannak kevesebben, és a többség szinte csak
vegetálni tud.
Az nagy probléma, hogy 9-ből nap oda mennek az óvodába. A cél adott, törekedniük kell
arra, hogy időjárási viszonyoktól függetlenül tudják a munkát végeztetni. A probléma akkor
lenne még nagyobb, ha úgy mennek a gyerekért, hogy nem esik az eső, süt a nap. Ahhoz nem
járult hozzá, hogy jó időben hazamenjenek. Akkor valaki valahol olyan engedett meg, amiről
neki nincs tudomása, vagy egyszerűen szökésben vannak. Kéri Hajduné Holló Katalin
képviselőt, hogy ha azt tapasztalja, hogy jó időben is mennek a gyerekekért, azt jelezze neki,
vagy Ecsedi János alpolgármesternek.
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Ecsedi János alpolgármester:
Hajduné Holló Katalin képviselőt kérdezi, hogy amit elmondott, az egy új jelenség, vagy több
évre visszamenőleg is megvolt, vagy csak most megfigyelhet fel rá?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Vélhetően volt korábban is. Az elmúlt testületi ülésen történt vita óta figyelt szándékosan
erre. Azért kérdezte ezt, mert ezek a közmunkaprogramban résztvevő dolgozók ezért
munkabért kapnak. Kedvezhetnek nekik, de nem biztos, hogy érdemes a munkabér fejében
ilyen kedvezményeket adni, mert ez esélyegyenlőtlenséget okoz a nem közmunkaprogramban
dolgozó munkavállalókkal szemben. Aki rendes bejelentett munkahelyen dolgozik, nem
gondolja, hogy naponta négyszer hazamehetne, mert ezt a munkaadója sem engedheti meg
magának, mert ez így nem kifizetődő. Az önkormányzatnak egész komoly önrészt kell hozzá
tennie a közmunkaprogram pályázataihoz, mert most már csak sávosan támogatják. Ha az
egyeki adófizetők pénzéből az önrészt bevállalják, akkor joggal várnak el érte munkavégzést
is. Ez nem egy szociális ellátó rendszer, hanem egy közmunkaprogram, ahol a munkavállaló
munkát végez, és ezért kapja a munkabért.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Alapvetően egyetért, de van egy tévedés abban, amit elmond. Ez a közmunkaprogram a
szociális ellátó rendszer része. Pont ezekért a jelenségekért van egy közmunkás minimálbér.
Ha a versenyszférában dolgoznának, és azokkal hasonlítják össze ezeknek az embereknek a
munkavégzését, akkor látni kell azt, hogy a munkatörvénykönyve olyan feladatot ad a
munkaadóra is, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítania kell. Nem tudnak
két pár munkaruhát adni az embereknek. Nem tudnak téli munkaruhát sem biztosítani. El kell
fogadni, hogy ezekben az időkben nem tudják biztosítani a feltételeket. Ne akarjon senki
ezekkel az emberekkel egyenlő esélyeket, egyenlő feltételeket, mert ebből az 50.000 Ft-ból
megélni nem könnyű dolog.
Más dolog, hogy a szemtelenség, ami néha eluralkodik közöttük, mert olyan is van, aki
ragyogó napsütésben is elszökik. Akkor járnak jó úton, ha ezeket szűrik ki ebből a
rendszerből. Aki az adófizetők pénzét arra használja, hogy visszaélésszerűen szedi fel a
semmiért, ezt már nem tudja elfogadni még a szociális ellátó rendszer részeként sem.
Javasolja, hogy fogadják el a beszámolót a bizottságok javaslata szerint.
Tardi Kálmán képviselő:
Alapvetően a beszámolóval egyetért és elfogadásra javasolja. Hajduné Holló Katalin
képviselő által felsorolt aggodalmak jogosak, és próbálni kell lépéseket tenni a kioltására.
Törekedni kell a munkarend és a fegyelem betartására. Ha ezelőtt 5 évvel volt is ilyen
folyamat, most ne legyen, mert azért van itt egy alpolgármester főállásban, hogy arra
figyeljen, hogy rendezetten menjenek a dolgok.
A foglakozást helyettesítő támogatáshoz kb. 8.000.000 Ft önrészt kell hozzá tenni, amiért az
ebbe a csoportba tartozó emberek jó néhány ezer forint juttatást kapnak havonta. Alapvető
erkölcsi értékeket kell közvetíteniük a település lakói felé. Legyen művelve a kertje, legyen
beoltva, chipelve a kutyája, legyen elseperve a hó, vágja le a füvet. Fogalmazzák meg ezeket
az alapvető erkölcsi értékrendeket, juttassák ki azokhoz az állampolgárokhoz, akik ilyen
jellegű juttatást kapnak, és ha nem fogadják el ezeket az értékrendeket, akkor ne adják
azoknak az egyéneknek a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, mert ez valóban az
adófizetők pénzéből, és az állam által juttatott normatívából van. Ez megér egy embert, aki
főállásban figyeli, hogy ezek az egyének hogyan állnak hozzá a felállított értékrendhez.
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Szerinte így változni fog a település arculata, a közhangulat is, és mindenki megtanulja, hogy
ezen a településen ezek szerint a szempontok szerint kell élni.
Nagy örömmel töltötte el, hogy kb. 464 millió Ft-ot sikerült Egyek Nagyközség
Önkormányzatának a munkaügyi pályázatokon elnyerni. A polgármesternek adott esetben
nem egy, hanem több segítőre is volna szüksége, hogy azt a közel félmilliárd forintot meg
tudják valós tartalommal tölteni. Adott esetben ne sajnáljanak még forrást munkaerőre sem
költeni, mert ennek komoly hozadéka van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszöni, hogy Soltész Gábor képviselő és Tardi Kálmán képviselő bevállalta a
mezőgazdasági programot. Ott eddig talán 72 vagy 74 fő dolgozott, most 110 főre kívánják
növelni a létszámot, mert a kertészetben, szezonban értelmesebben lehet foglalkoztatni az
embereket.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (I.29.) számú határozata:

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy
az
Egyek
Nagyközség
Önkormányzatának
2014.
évi
foglalkoztatáspolitikájáról, munkaügyi helyzetéről
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

szóló

beszámolót

az

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
8. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
Előadó: Szilágyi Sándor Tiszacsege polgármestere
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Központi Orvosi Ügyelet
működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9. Tájékozató a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a
várható 2015. évi feladatokról
Előadó: Dr. Veres Margit kistérség elnöke
Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a kistérségi együttműködés helyzetéről az
elmúlt év munkájáról és a várható 2015. évi feladatokról szóló tájékoztatót.
Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a
várható 2015. évi feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10. Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előadó: NHSZ Tisza Kft. ügyvezetője
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Berencsi Zoltánné ügyvezető jelezte, hogy egyéb munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud
jelen lenni az ülésen. Elmondta, hogy ha bármi kérdés van, akkor a közeljövőben lehet vele
egyeztetni.
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A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolót.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén felvetette, hogy a
lakosok részére két féle méretű edény közül kell a választhatóságot biztosítani. Egy ideje
levelezésben van a szolgáltatóval, ugyanis ott azt a tájékoztatást adják az ügyfeleknek, hogy a
kisebb edényt 70 év fölötti egyedülállóak igényelhetik. Már az egy évvel ezelőtti
beszámolónál is rákérdezett a szolgáltatótól, hogy ezt mi alapján mondják. Erre azt a választ
kapta, hogy helyi rendeletben szokták szabályozni. Ugyanakkor Egyek helyi rendelete ilyen
megkötést nem tartalmaz. Tehát álláspontja szerint, ha az ügyfél úgy ítéli meg, hogy neki
kisebb méretű edény is elegendő, akkor igényelheti ezt. Ügyvezető Asszony a közelmúltban
történő levelezés kapcsán jogszabályra hivatkozva ezt igyekezett cáfolni. Amit neki átküldött
jogszabályt, nem győzte meg arról, hogy miért is nem lehet pl. 60 literes gyűjtőedénye egy 55
éves egyedülálló asszonynak. Szerinte ez teljesen reális és helyt álló lenne. Ez a levelezés
kudarcba fulladt, különösebb eredménye nem lett.
Ma Polgármester Úr beszélt Ügyvezető Asszonnyal és közölt egy kormányrendeletet, amit ő
megnézett. Erre hivatkozva Ügyvezető Asszonytól kért egy kiegészítő tájékoztatást, amire
válaszolt is. A jelenlegi álláspont, mégis csak az, hogy igényelhet kisebb gyűjtőedényt, aki
szeretne. Igaz, hogy időközben megjelent ez a bizonyos kormányrendelet, de azt is hozzátette
Ügyvezető Asszony, hogy olyan mértékű a jogszabályváltozás, illetve a jogalkotás a
szemétszállítás tekintetében, hogy lehet pl. 1 hónap múlva mást kell, hogy mondjanak.
Az biztos, hogy Egyeken 60 és 120 literes gyűjtőedény van, mert igazodni kell a
gyűjtőedénynek a szolgáltató gépjárművéhez. Tehát olyan igénnyel nem állhatnak elő, hogy
80 vagy 90 literes kell.
Bízik benne, hogy ha most már az ügyfelek a szolgáltatóhoz fordulnak ez ügyben, akkor azt a
választ fogják kapni, hogy aki igényli, vagy olyan a körülménye, akkor fog erre lehetőséget
kapni. Ez a jelenlegi álláspont.
Soltész Gábor képviselő:
Anno még a Remondis idején volt erről meccs, akkor mindig azzal jöttek, hogy rendelet,
törvény és kormányrendelet szabályozza, hogy egy ingatlanon mennyi hulladéknak kell
képződnie. Azt gondolja, hogy ha valaki szelektíven, felelősségteljesen gyűjti a hulladékot,
akkor nem, hogy egy egyedülállónak, hanem egy családnak sincs szüksége 60 literes
gyűjtőedénynél nagyobbra.
A beszámolóban az van, hogy az NHSZ Tisza Kft-nek 42 településsel van
hulladékgazdálkodási szerződése, és a tulajdonosi szerkezetben viszont csak 5 település
szerepel. Ez azért sem jó, mert ha valami gond van, a tulajdonosoknak kell helytállni bírság és
egyéb dolgok tekintetében. Ez nem sportszerű.
Egészen horribilis, hogy 42 millió Ft hátralék van kizárólag Egyek településen. Van egy éven
túli közel 30 millió Ft be nem fizetett díj. Akkor gyakorlatilag ki fizet ezért a szolgáltatásért?
Egyszer már a Remondis fenyegette az önkormányzatot azzal, ha nem tudják behajtani ezeket
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a pénzeket, akkor az önkormányzat számlájáról fogja levenni ezeket a behajthatatlan
tartozásokat, mert a pénz nekik is pénz.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezekre inkább Ügyvezető Asszony tudna teljes mértékben válaszolni. Még egy hozzászólás a
kisebb méretű gyűjtőedény tekintetében. Az viszont már szabály, hogy nem biztosítják ingyen
a gyűjtőedényt a lakosság részére. Körülbelül 1.000 Ft a különbség a 60 l és a 120 l díja
között. Viszont ha most valaki 60 litereset szeretne, akkor a szolgáltató visszaveszi tőle a 120
litereset, de neki a gyűjtőedényt meg kell vásárolnia.
A tulajdonosi szerkezettel kapcsolatban válaszolni nem tud, esetleg Polgármester úr, mert ő
szokott járni társulási ülésekre. A hátralék, valóban rémisztő, az, hogy ez kiből adódik, kiből
nem, ezt a szolgáltató tudná megmondani. 2013. január 1-től a NAV hajtja be ezeket a
hátralékokat. Ezt megelőzően az önkormányzatnak volt a feladata. Amikor behajtásra jön
szemétszállítás adók módjára, az ő kérésére a hulladékszállítási díjat a sorban végére
helyezik, ugyanis úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak első sorban a saját adóbevételeit
kell behajtani. Tehát kommunális adó, iparűzési adó, pótlékok, és amennyiben még lehetőség
van a szemétszállítási díj. Nem könnyű behajtani, nagyon gyakran már annyi tartozással
rendelkeznek, hogy nincs lehetőség többet vonni a béréből, vagy segélyen van, amiből nem
lehet tiltani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A tulajdonosi kör minden települést érint, de hogy egy igazgatósági ülésen ne üljenek ott kb.
50-en, tulajdonosi képviselőket választottak. Minden megyéből van egy tulajdonosi
képviselő. 4 megyét érint, Hajdú-Bihar Megyéből 2 település van benne, ő képviseli az
érdekeit Egyeknek és Tiszacsegének.
Ezeken az üléseken igazán nincs döntési kompetenciájuk, az államnak van 49 % tulajdona, ő
adja a pénzt, az önkormányzatok hiába ülnek ott 51% többségi tulajdonnal, mindenről az
dönt, aki a pénzt adja.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a szemétszállítás helyzetéről szóló
beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11. Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működéséről
Előadó: Erdődi Anita intézményvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
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Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a Zöldkereszt Bt. működéséről
szóló tájékoztatót.
Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Zöldkereszt Bt. működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
12. 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:
A napirendet Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról
szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal 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.
Soltész Gábor képviselő:
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőtől kérdezi, hogy állnak hátralékkal, van e
nagyon sok elmaradás?
Javasolja, hogy a Képviselő-testület éves szinten vizsgálja felül a kiadott lakások állagának
szinten tartását.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
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A bizottsági ülés előtt a fizetési felszólítókat átnézte és körülbelül 3 millió Ft kintlévőség van.
Ez nem csak az elmúlt ciklusban, hanem még az előtte lévő bérlőknek is vannak tartozásaik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mindig arra törekszik, hogy ezek az ingatlanok legyenek kiadva. Vannak, akik a
jóindulatukkal visszaélve hátralékot halmaznak fel. Nem csak a bérleti díjjal csúsznak meg,
hanem a közüzemi számlákat is felhalmozzák. Nem sikerült mindenütt megoldani a kártyás
villanyórát. Működik az elgondolás, hogy rendszeresen körbe járni és kártyás mérőórákat
feltenni. A befolyt összegekből év közben rendszeresen javítanak ingatlanokat. Évente 4-5
ingatlant újítanak fel.
Abba simán beleszaladhatnak, hogy ha nem figyelnek oda, akkor teljesen lelakhatnak
ingatlanokat. Ezért próbálnak mindenkire ránézni.
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolná, hogy próbálják beépíteni, hogy 2-3 havi kauciót kérjenek a szerződéskötésekor.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez működik.
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolná, hogy éves leltárkor legyen egy csoport, ami az önkormányzat ingatlanvagyonát is
körbe járja, az éppen aktuális állagáról fényképes dokumentációt csinál. A következő évben
meg tudják nézni, hogy mi az eltérés. Ha látják, hogy valaki nem úgy áll hozzá, akkor a
szerződés úgy legyen megkötve, hogy az önkormányzat bármikor ki tudjon a szerződésből
lépni. Azt a törekvését Polgármester úrnak, hogy a közműcsatlakozások kártyás jellegűek
lesznek, támogatja és továbbra is erősíti, hogy ebben az elhatározásában minél több
közműcsatlakozást próbáljon átíratni. Akkor az önkormányzat vagyonának, működtetésével
kapcsolatos kockázatok csökkenek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kaució intézményét 4 évvel ezelőtt bevezették, ezt gyakorolják is. Ez alól kivételek az
ideköltöző pedagógusok, orvosok, rendőrök.
A kártyás mérőóra villamos áramnál döcögősen működik, de nem mindenhol. Ez még
folyamatban van. Budapesten már nagyon jól működik a Főgáznál, hogy kártyás gázos
mérőórák vannak. A TIGÁZ elzárkózik ez elől a műszaki megoldás elől.
Tardi Kálmán képviselő:
A fogyasztóknak módja van szolgáltatót váltani. Vélelmezi, hogy ez a gáz üzletágra is igaz.
Ha a TIGÁZ ilyen rugalmatlan, akkor keressenek másik szolgáltatót, aki felhelyezi ezeket a
kártyás órákat.
Soltész Gábor képviselő:
Javasolja, hogy gondolkodjanak el azon, nem most, hanem mondjuk az Ügyrendi Bizottság
ülésén, hogy szülessen olyan javaslat, ami beépül a lakásrendeletbe úgy, hogy
bérleményvesztéshez vezet a bérlő által felróható értékvesztés. Például, hogy egyik hónapban
volt kerítés, a másik hónapban már nincs. Ez automatikusan a bérleményvesztéshez járjon.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mindig december 31-ig kötnek szerződést.
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Tardi Kálmán képviselő mondta, hogy ellenőrizzék a lakások állagát. Kéri, hogy gondolják át,
hogy a polgárőrségtől tudnának-e olyan segítséget adni, hogy ők úgy is járőröznek, és ahol
látják, hogy közegészségügyi fertő van, akkor lefényképezik. Kéri, hogyha tudnak,
segítsenek.
Tardi Kálmán képviselő:
Segítenek ebben a munkában. Eddig is csinálták, de fokozottabb figyelemmel fogják végezni.
Soltész Gábor képviselő:
Folyamatosan készítik a képeket, rendelkezésre tudják bocsátani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azon gondolkozik, hogy kötelezővé kellene tenni, hogy a településen legalább az utcafronti
kerítést mindenki csinálja meg.
Javasolja, hogy fogadják el a rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki elfogadja a bizottságok javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján valamint a lakások és a helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény /továbbiakban: Ltv./ 2. számú
mellékletében felsorolt felhatalmazó rendelkezések alapján a következőket rendeli el:
1.§
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú
bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással
kapcsolatos feladatokról
szóló 2/2007.(I.25.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: rendelet) 4. melléklete helyébe a jelen rendelettel elfogadott 1.melléklet lép.
2.§
Ez a rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.
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1. számú melléklet

Az Önkormányzat tulajdonában lévő költség elvű és szociális jellegű lakások besorolása:
I.
-

Fő u. 59. (91 m2)
Fő u. 4. (82 m2)
Deák F. 4. (70 m2)
Víg u. 1/a (85 m2)
Víg u. 5. (101 m2)
II.

-

Kategóriás lakások:

Fő u. 176. (99 m2)
Erzsébet u. 16. (74 m2, szolgálati l.)
Rákóczi F. u. 3. (85 m2)
Csalogány u. 1. (101 m2)
Tél utca 6. (78m2)
III.

-

Kategóriás lakások:

Kategóriás lakások:

Fő u. 202. (87 m2)
Bem u. 41. (99 m2
Toldi M. u. 28. (68 m2)
Petőfi S. u. 11. sz. (75 m2 szükség 1.)
Toldi M. u. 13. sz. ( 86 m2)
IV. Kategóriás lakások (szükséglakások)

-

Hunyadi u. 12. (47 m2, szükség l.)
Fő u. 76/b. (74 m2, szükség l.)
Egyek, Csokonai u.28.( 120m2 szükség l.)
Dankó P.u.41.(72m2 szükség l.)
Pillangó u. 37. sz. (56 m2 szükség 1.)
Fasor u. 57.sz. ( 71m2 szükség l.)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális jellegű bérlakások:
-

Teleki u. 61 (70 m2)
Teleki u. 61 (54 m2)
Teleki u. 61. (80 m2)
Hunyadi J. u. 12. (73m2)
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Önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adható helyiségek
-

Egyek, Tél út 4. sz.
Egyek, Fő út 3/A. sz.
Egyek, Fő út 2. sz.
Teleki u. 36. sz.
Hunyadi u. 48/c (4-6m2)
Hunyadi u.48/f (6-8m2)
Fonyódligeti üdülő (Egyek-Tiszacsege-Polgár-Megyei Önk. közös tulajdona)

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tardi Kálmán Képviselő Úr és Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Asszony jelezték, hogy lenne
még 2 plusz napirendi pont.
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy a Polgárőrség és Egyek Nagyközség Önkormányzatának támogatási
szerződés módosítását vegyék napirendre.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az agrárkamara fordult ma a Falugazdászhoz, hogy szükséges lenne egy nyilatkozat, hogy a
jövő évben is térítésmentesen biztosítja az önkormányzat a falugazdász irodahelyiséget.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pontok felvételével, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a napirendre vonatkozó javaslatokat.
13. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójának
módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás
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,
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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.
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 előirányzatot kell biztosítani az Egészségház
eszközpótlására.
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.
2.
3.
4.

Önkormányzati lakásfelújítások
Járda felújítás,
Önkormányzati belterületi utak stabilizálása,
Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
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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
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.
41 583 ezer forint, ebből 16.583.000 Ft
kerüljön zárolásra a költségvetésben
Önkormányzati Tűzoltóság:
8 650 ezer forint
Katasztrófavédelem
100 ezer forint
Polgárőrség
1 200 ezer forint
Egyeki Sportbarátok Sport Egyesülete
1 200 ezer forint
Tiszacsegei Központi Ügyelet
5 562 ezer forint
Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás
15 762 ezer forint
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
2 660 ezer forint
14. Szociális támogatásokra tervezett összeg csak jogszabályi kötelezettség alapján
tervezhető.
15. Alpolgármester részére plusz 1 havi bér kerüljön tervezésre

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri módosítani a 15. pontnál az Egyek, Fő u. 1. sz. alatt lévő Kazánház és kéményépítési
engedélyezési terv készítés, szerinte itt elírás történt, itt kéri, hogy Fő u. 2. sz. legyen, ez a
Művelődési Ház.
Kalkulálják be, mert indokoltnak tartaná, hogy a Szöghatár Kft. Felügyelő Bizottságának
minimális tiszteletdíjat állapítsanak meg. Havi 5.000 Ft-ot javasol mindenkinek.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A keddi Pénzügyi Bizottság ülése óta érkeztek új információk. Már a bérleti díjaknál is
jelezték, hogy nem lesz az infláció mértékével emelt bérleti díj. A határozati javaslat 1.
pontjának 4. bekezdését ki lehetne húzni, illetve a bérleti díjbevételek az elfogadott
rendeletben meghatározottak szerint kerülnek tervezésre.
A 7. pontban szerepel, hogy a dologi kiadások az infláció mértékével emelkedésével növelten
tervezhetők. Itt lehetne az, hogy a dologi kiadások a 2014. évben teljesült, és a 2014. évben
egyszer anyagi jelleggel felmerülő kiadásokat figyelmen kívül hagyva lesz tervezve.
A következő javaslat a 13. pontot érinti. Ma beszélt a kistérséggel és tavalyi évben
meghatározott és átutalt 15.762.000 Ft, most kevesebb lesz 11.815.000 Ft.
Illetve megérkezett a Tiszacsege Önkormányzattól a központi ügyelet elszámolása. A tavalyi
évben átadott 5.562.000 Ft nem futja az Egyekre eső részt - most a végső elszámolásnál derült
ki - és 450.000 Ft-ot kell még pluszba átutalni. Ez a 2015. évi költségvetést fogja érinteni.
Tehát kéri, hogy a Tiszacsegei Központi Orvosi Ügyelet 6.102.000 Ft-ra változzon, a
Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás 11.815.000 Ft összegre.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Egy kiegészíteni valója van a Cafetéria pontnál, ahol a köztisztviselők és Polgármester
vonatkozásában fogalmaz a javaslat, de természetesen itt az alpolgármestert is érteni kell,
ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a polgármesterre. Kérné, hogy kerüljön bele.
Törvény írja elő az ő részére is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a módosításokkal együtt elfogadja a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015. (I.29.) számú határozata:
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,
 A bérleti díjbevételek a hatályos rendeletben meghatározottak szerint
kerülnek tervezésre
 kintlévőségek behajtása.
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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.
5. A polgármester az alpolgármester 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 a 2014. évben teljesült, és a 2014. évben egyszer eseti jelleggel
felmerülő kiadásokat figyelmen kívül hagyva lesz tervezve
8. A dologi kiadások között kell megtervezni az Egészségház és a Polgármesteri
Hivatal festésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat.
9. A 2015. évi költségvetésben előirányzatot kell biztosítani az Egészségház
eszközpótlására.
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.
17. Önkormányzati lakásfelújítások
18. Járda felújítás,
19. Önkormányzati belterületi utak stabilizálása,
20. Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
21. Polgármesteri Hivatal klimatizálása,
22. Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések,
23. Gyepmesteri telep megépítése
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24. Műfüves pálya létrehozatal,
25. Horgászturizmushoz kapcsolódó fejlesztés (Vályogos-tó)
26. „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám alatti
ingatlanon”
27. „Egyek, Tisza u. 6. sz. alatti ingatlanon lévő Idősek Otthona épületenergetikai
fejlesztése”
28. Az önkormányzat folytatja a 2014. évben megkezdett alacsony vételáru ingatlanok
vásárlását, a még rendelkezésre álló hitelkeret erejéig.
29. Szennyvízcsatorna hálózat bővítés IV. ütem, szennyvíztisztító-telep áthelyezése
30. Lap-top beszerzés
31. Egyek, Fő u. 2. sz. alatt lévő Kazánház és kémény építési engedélyezési terv készítés
32. Felhalmozási célú hiteltörlesztés
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.
41 583 ezer forint,
ebből 16.583.000 Ft kerüljön zárolásra a költségvetésben
Önkormányzati Tűzoltóság:
9 127 ezer forint
Katasztrófavédelem
100 ezer forint
Polgárőrség
1 200 ezer forint
Egyeki Sportbarátok Sport Egyesülete
1 200 ezer forint
Tiszacsegei Központi Ügyelet
6 102 ezer forint
Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás
11 815 ezer forint
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
2 660 ezer forint
14. Szociális támogatásokra tervezett összeg csak jogszabályi kötelezettség alapján
tervezhető.
15. Alpolgármester részére plusz 1 havi bér kerüljön tervezésre
16. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 5 000 Ft/hó/fő
tiszteletdíj kerüljön kifizetésre
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
Tardi Kálmán képviselő:
Kéri a jövőben a tervezéseknél a tervezők és műszaki ellenőr tekintetében újítsanak, hátha
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költséghatékonyabbak lesznek.
14. Kérdések, interpellációk
Gál-Szalai Erika képviselő:
Többen jelezték a faluban, hogy 1-2 ponton szükség lenne még lámpatestekre, mert este
bizonyos utak veszélyesek és járhatatlanok. Beszélték Alpolgármesterrel, hogy úgy lenne
érdemes árajánlatot kérni, hogy kb. mennyibe kerülne ez a pár szakasz, és hogy egyáltalán
kivitelezhető-e és hogy mennyit kellene erre pluszba betervezni. Nyílván ez fontolgatni való,
lakossági észrevétel.
Érkezett egy levél, hogy a 2015-ös utazási kiállításra várják Egyek bemutatkozó anyagát és az
összegyűjtött értéktáras anyagot. Az összegyűjtött értéktáras anyagot nem fogadták el, mert
nem a jogszabálynak megfelelően vannak ezek az anyagok gyűjtve. A gyűjtés egy ilyen
irányú végzettséggel rendelkező szakemberrel kell végeztetni. Utánanézett, hogy a Nemzeti
Művelődési Intézet hirdet ilyen OKJ-s tanfolyamot. A pénz tervezésénél plusz ennyivel
többet adna át a könyvtárnak, hogy egy ilyen tanfolyamot valaki elvégezze és legyen egy
ilyen szakemberük.
Saját hangtechnika vásárlását szorgalmazná. Kéri, hogy több árajánlat bekérése történjen meg
és a legjobbat vegyék meg, ha arra kerül a sor. A rendezvényeiken könnyebb lenne a
hangosítás.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyetért azzal, amit Gál-Szalai Erika képviselő elmondott. A Helyi Értéktár bizottság tagjai,
amit gyűjtenek, azzal annyi gondjuk van, hogy ahhoz kellene egy jó program, egy
informatikus, aki ezt az egészet felkarolja, és könnyen elérhetővé teszi az interneten keresztül.
Segítsenek neki egy informatikust találni, akinek erre ideje van. Amit Gál-Szalai Erika
képviselő elmondott és összegszerűvé válik, akkor majd próbálják meg forintosítani, hogy
mennyibe kerül. Szerinte a szándékkal egyetértenek, ha a pénz mellé tudják tenni,
melléteszik, ha nem akkor keresnek rá pályázati lehetőséget.
A hangtechnikával és a sátrakkal kapcsolatos dolgok őt is kísérik évek óta. Érzi, hogy nagyon
indokolt lenne. Ebben az évben rengeteg pályázati kiírás lesz, 2.000 milliárdot akarnak ebben
az évben kiosztani. A pályázati tevékenységüket nagyon össze kell koordinálni. Mindent
önerőből nem tud az önkormányzat megvalósítani. Ha a sátorra tudnak pályázatot, akkor úgy,
de ha nem akkor esetleg más településsel közösen használnak egy ilyen sátrat, akkor annak
nagyobb realitása van, hogy közösen meg tudják finanszírozni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A hét folyamán a megyei önkormányzattól keresték meg, és az általuk kialakított értéktár
hiányos és dokumentumokat kértek hozzá. Gábor Istvánné könyvtárvezetőt kérte meg, hogy
ezeket készítse elő. Ezekhez leírás szükséges, nyilatkozat a fotókészítőjétől, hogy
hozzájárulnak a felhasználásához, illetve egy szakember általi leírás az adott anyagról. Azt
kellene tisztázni, hogy ez az az értéktár, amit a megyei önkormányzat is kezel, és ennek
vannak jogszabályi feltételei vagy értéktárnak nevezik, de mégsem az. Kéri Gábor Istvánné
könyvtárvezetőt, hogy vegyék fel a kapcsolatot ezzel a kollegával és tisztázzák ezt a megyei
önkormányzattal.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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Lehet, hogy rossz az információja, de úgy tudja, hogy az a 3 vagy 4 fő, aki az értéktárral
foglalkozik, részt vettek ilyen jellegű képzésen. Ez az OKJ-s képzés költségét érinti, ami
nyílván a koncepciót érintő kérdés. Ha nem vettek részt, akkor természetesen be kell tervezni,
mert szükség van rá.
Illetve van még egy fontolgatni való téma, a Zrínyi út témája, ami évek óta visszatérő téma.
Az utak stabilizálása, kátyúzása szintén a koncepciót érinti, csak úgy, mint a járdafelújítás. Ez
a 3 terület érintheti a Zrínyi út lakóinak a kérését. Illetve azt a sérelmet, ami évek óta visszatér
és hangot adnak neki, hogy befizettek az útstabilizálására x összeget és újra meg újra
járhatatlanná válik az út.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Zrínyi úttal kapcsolatosan a járdát nem érti, mert azt tavaly megcsinálták. Ez az út azért
romlik el, mert a csapadékvíz elvezető árkok vagy nincsenek kiásva, be vannak temetve, és a
víz összegyűlik. Ezt látva 1-2 hónappal ezelőtt odavittek 3 kamion zúzott követ. Az útnak az
a baja, hogy a két széle nem elég stabil. Tavasszal, oda is, mint minden utcára tervezik, hogy
kimennek és fel fogják javítani.
A Zrínyi út lakói, amikor annak idején az önkormányzatnak befizették először a 30 ezer Ft-ot,
akkor az önkormányzat azt vállalta, hogy oda zúzott követ fog szállítani. Az önkormányzat
ennek a vállalásának eleget tett. Utána páran befizettek még 30 ezer Ft-ot, hogy aszfaltozott út
legyen és készítsenek rá pályázati anyagot. Az önkormányzat ennek a vállalásának is oly
mértékben eleget tett, hogy a pályázati anyagot elkészítették, - feltételezi, hogy volt kb. 2
millió Ft – ez a pályázati anyag, a tervek itt porosodnak, mert az óta nincsen belterületi
önkormányzati útra kiadott pályázati lehetőség. Sőt ahogy olvassák a sajtót, több helyen is
lenyilatkozták, hogy ebben az Európai Uniós ciklusban uniós forrás biztos, hogy nem lesz,
amiből belterületi utakat lehet leaszfaltozni. Egy ciklusban nem tudnak 40-50 éves elmaradást
pótolni. Ismerteti mely utakat stabilizálták a településen. A Zrínyi u. lakóinak visszafizették a
30 e Ft fölötti részt annak ellenére, hogy a terveket elkészíttették. Valamikor 4 évvel ezelőtt
meg is szüntették azt a gyakorlatot, hogy az önkormányzat kezdeményezze, hogy bármelyik
utcában az ott lakó emberek önrészt gyűjtsenek. Ez egy igazságtalan helyzethez vezet.
Megértette a problémát, ha lesz rá lehetőség, tavasszal kikátyúzzák. A szándékot a lakóknak
is érezni kell, hiszen a járda tavaly végig elkészült, a legrosszabb szakaszokra oda vitték a
zúzott követ. Most, hogy megvették a JCB-t, bízik benne, hogy lesz egy minőségi ugrás
ezeknek a munkáknak a vonatkozásában is.
Az, hogy a Helyi Értéktár Bizottságnak volt-e képzése? Rémlik neki, hogy voltak valamiféle
képzésen, de akkor ők valamilyen kulturális programban vettek részt. Utána kell kérdeznie,
hogy annak idején vettek-e részt képzésben és milyen képzésben.
A közvilágítással kapcsolatban egyetért azzal, hogy egyes utcaszakaszokon kiürülnek
ingatlanok, növekedik azoknak a portáknak a száma, amit felszántanak és lucernával
bevetnek, ilyen helyeken talán nincs is szükség közvilágításra. Ugyanakkor vannak olyan
szakaszok, ahol idősek laknak és botorkálnak a sötétben. Ezt át kell gondolniuk. Idén
decemberben jár le a közvilágításos szerződés, a nyáron el kell indítani egy közbeszerzési
eljárást. Az előző Képviselő-testülettel terveket készítettek a közvilágítási átmenetek
pótlására. A település elején nem megfelelő módon van kivilágítva az úttest. Ezt a
közútkezelő megkifogásolta, erre terveket készíttettek, amire kb. 3 millió Ft-ot adtak ki.
Ezeket a terveket meg kell valósíttatni, hogy ezek a közvilágítási átmenetek megépüljenek. A
telekiek is kérték, hogy a Teleki utcán sűrítsék meg a lámpatesteket. Ahol ilyen problémák
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vannak, ezeket a címeket össze kellene gyűjteni és nyár közepe körül bele kell építeni a
közbeszerzési eljárásba. Most havonta 1,2 millió Ft-ot fizet az önkormányzat, éves szinten kb.
14 millió Ft körül, ami lényegesen lecsökkenhet. Az a cél, hogy ez lecsökkenjen. Ő inkább
abban gondolkodik, hogy körülbelül maradjon ez a szint, többet ne vállaljanak, de ezeket meg
kell oldani, a közvilágítási átmenetek, lámpák elhelyezése és új oszlopok kihelyezése. Arra
kérne minden képviselőt, hogy gyűjtsék ezeket az adatokat és valamikor nyáron visszatérnek
rá.
Soltész Gábor képviselő:
A Zrínyi utcán kívül ilyen domborzati viszony nincsen sehol. Említette Polgármester úr, hogy
meg van a gép, a betonüzemben pedig gyártják a szegélyköveket. Meg lehetne és szerinte
meg is kell próbálni, hogy két oldalról szegélykővel kirakni. Az, hogy a Zrínyi út így néz ki,
az pár ott lakó ember hozzáállása miatt van így. Az ott lévő ingatlanok előtt kb. 40-50%-ban
nincs árok, nincs csapadékvíz elvezetés. Bizonyos szakaszokon van csapadékvíz elvezető
árok. Azok a hidak, bejárók, amik elkészültek, azok olyanok amilyenek. Azt gondolja, hogy
nagyon sok érdeksérelmet okozna, ha az önkormányzat kimenne a JCB-vel, és felszednék a
szabálytalan átereszeket és két oldalt megcsinálnák a csapadékvíz elvezető árkot. Ebből lenne
olyan felháborodás, mert nem mindenki, de nagyon sokan kényük-kedvük szerint csináltak a
házukhoz bejárót. Meg lehetne oldani a Zrínyi utcát úgy, hogy szegélykőt lerakni és mellé
párhuzamosan csapadékvíz elvezetőt is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amikor tavaly csinálták a járdák, ő előtte odaküldte az embereket, hogy a járdák mellett
csinálják meg az árkokat is. Bejöttek a Zrínyi utca lakosai, hogy csinálják meg az árkot.
Amikor elkezdtek dolgozni, még aznap bejött másik 2-3 lakos és elkezdtek panaszkodni,
hogy miért csinálnak oda árkot, miért vezetik a házuk alá vizet és nem járulnak hozzá. Ez a
téma olyan, mintha egy darázsfészekbe nyúlnának. Azt látja elfogadható megoldásnak, hogy
annak az utcának külön meg kell terveztetni egy mérnökkel a csapadékvíz elvezetését.
Többször arra döntött, amit meg lehet csinálni, meg kell. Tud olyan utcákat sorolni,
amelyiknek a lakói ilyen útviszonyoknak összetennék a két kezüket
Alapvető elvárás az önkormányzattal szemben, hogy legyen a ház előtt, járda, vízelvezetés és
járható út, de nem tudják 40 év elmaradását pótolni.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Úgy tudja, hogy Újszentmargita könnyen megoldotta ezt a kérdést. Meg kell kérdezni
Csetneki Csaba polgármester urat, hogyan oldották meg.
Tardi Kálmán képviselő:
A Zrínyi utcán soha nem volt árok. Ha nagy mennyiségű csapadék volt egyes házak előtt
mindig állt a víz. Ez a csapadékvíz elvezetési probléma nem csak a Zrínyi utcára igaz, ez igaz
a Bocskai és az Erzsébet utcára is. Itt a csapadék vízelvezetést csak kompletten lehet kezelni
az egész Szőlőben, a Bocskai, Zrínyi és Erzsébet útra vonatkozóan. Ha a 10 évvel ezelőtt
kiásott szikkasztó árkokat továbbra is tisztán tartják, és az említett módon megcsinálják az
útstabilizálását, akkor sokat fog javulni a helyzet, vélhetően a probléma el is múlik. Ha a
távlati koncepcióban, a csapadékvíz elvezetésre lesznek tervek, akkor ezt is próbálni kell
beilleszteni és az nagyban megoldja ezeket a problémákat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A közmunkaprogramban van belvízelvezető modul. Idén a Válykos kapja a legnagyobb
hangsúlyt. Egyelőre a munkaügyi központ felől jelezték, hogy túl nagy az az összeg, amit
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odaterveztek és nehezen fog átmenni a rendszeren, lehet, hogy csökkenteni kell ezen-azon, de
az is lehet, hogy egyáltalán nem megy át. Ha a Válykos kotrását nem tudják a
közmunkaprogramban megoldani, akkor megpróbálja úgy átterveztetni ezt az egész
programot, hogy ezekben az utcákban tudjanak a csapadékvíz elvezetés vonatkozásában egy
kis előrelépést elérni. Van egy újdonság, hogy az idei évtől már a tervezési költséget is el
lehet számolni a közmunkaprogramban. Beszélnek járdáról, útról, belvízelvezetésről, ezeknek
mindegyiknek költsége van, ezeknek a költségeknek nem tudják a fedezetét biztosítani, csak a
közmunkaprogramon keresztül.
Adott a feladat, amikor ősszel jönnek ki a pályázatok, akkor mindannyian gondoljanak erre.
Illetve ha idén sikerül a Válykos kotrását mégis megoldani, akkor jövőre a belvízelvezető
programban ezek kitűnő feladatok lehetnek, ha meg tudják terveztetni, hogy legyen megoldva
az egész Szőlő vízelvezetése.
15. Egyebek
1. Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki
Hírmondó előfizetési díját ne módosítsa a 2015. évben, amennyiben a színes újság nem jelent
többletköltséget a korábbiakhoz képest.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Hírmondó előfizetési díját ne módosítsa a 2015.
évben.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén már kiderült, hogy a
színes újság nem jelent többletkiadást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Hírmondó előfizetési díját a 2015. évben nem módosítja.
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
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és
ellenjegyzés, szakmai teljesítés hatásköréről szóló 1143-15/2014. 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

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

Egyek Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere, Jegyző, Intézményvezető
Egyek
Nagyközség
Önkormányzat
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

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
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.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal ugyanazt
javasolja, mint az Ügyrendi Bizottság.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és
ellenjegyzés, szakmai teljesítés hatásköréről szóló 1143-15/2014. sz. Egyek Nagyközség
Polgármesterének intézkedés módosított 7. sz. mellékletét elfogadja:
7. sz. melléklet: Képviseleti jog, szerződéskötési jogosultság, szerződéskötés feltételei
Szerződéskötésre jogosult

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

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

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
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
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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
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett 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, ugyanis ¾ éves
tényszámok szerepeltek a költségvetésben.
Czinege Zoltán képviselő:
Kiegészítésül elmondja, hogy le lehet faragni a költségvetést akár a végtelenségig is,
legfeljebb majd mindig igényt nyújtanak be a működéshez. Illetve ha a tiszacsegei és az
újszentmargitai önkormányzat is ennyit lefarag, akkor még nagyobb bajban lesznek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ne nyissanak rajta vitát, mert meddő lesz a történet. Benne van a javaslatban, hogy ha meg
lesznek a 2014. évi tényszámok, akkor térjenek vissza rá. Abban igaza van Czinege
Zoltánnak, hogy a működésük biztonságának meg kell lenni, mert egyébként tényleg az lesz,
hogy ide fog jönni minden hónapban a Képviselő-testület elé. Már pedig pont ő mondta
tavaly, hogy nem szabad minden hónapban a tűzoltóság napirendjét tárgyalni. Ha bármelyik
napirendi pontot minden hónapban tárgyalnák, akkor kialakul egy ellenszenv. Szerinte a
február közepi testületi ülésen, a költségvetés tárgyalásakor, meg tudják tárgyalni ezeket a
dolgokat.
Ez a döntés is egy kicsit meddő, mert úgy is változni fog, hiszen nem ismerték a 2014. évi
tényszámokat.
Soltész Gábor képviselő:
Azt gondolja, hogy kevés olyan fontos dolog van, mint a tűzvédelem, illetőleg a
katasztrófavédelem. 3 település tartja fenn a tűzoltóságot, illetve ami a központi
költségvetéstől érkezik. Újszentmargitával az utóbbi időben voltak problémák. Nem kis
összeg az, ami Újszentmargita részéről támogatásként be van számolva a költségvetésbe.
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Azért, hogy biztonságossá tegyék a tűzoltóság működését, javasolja, hogy ami a kistérségi
támogatásnál a koncepció szintjén maradt 3,5 millió Ft-ból Újszentmargita részét tervezzék
oda. Ha Újszentmargita teljesíti a kötelességét, akkor ott marad ez a pénz a tűzoltóságnál
pluszként, amit vissza tud adni az önkormányzatnak. Ha viszont Újszentmargita úgy áll
hozzá, ahogy hozzááll, akkor sincsenek gondjaik, hogy honnan tudják a tűzoltóság éves
költségvetését fedezni. Ez nem egy meglapozatlan költségvetés, de ami ebben az évben
pozitívum volt az üzemanyag ára, ez a következő évben, elmehet ugyanoda, ahol 1 évvel
ezelőtt volt, magasabb üzemanyagár formájába és akkor ez a költségvetés a tűzoltóság
részéről nem lesz mérvadó és ismételten gondolkozniuk kell, hogy honnan legyen pénz.
Tizenegynéhány ezer ember nyugalma és főleg az egyeki emberek nyugalma megér annyit,
hogy a tűzoltóság költségvetését túlbiztosítják.
Czinege Zoltán képviselő:
Kéri, hogy ezt a levonás függesszék fel, februárban térjenek vissza rá a teljes tények
ismeretében, és megígéri, hogy ha lehet, akkor vonnak le belőle. Természetesen, amit
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel megbeszéltek, a bérrel kapcsolatos javaslat
az áll és februárban térjenek vissza rá.
A levonást így nem fogadja el, mivel nem tudják a tényszámokat, így alaptalannak tartja ezt a
több mint 700 000 Ft-ot.
Tardi Kálmán képviselő:
Egy dolog biztos, hogy ezt a szervezetet nem hagyják magára, nem lesz elengedve soha a
keze. Ennek a szervezetnek működnie kell, és mindig meg kell találni a működéséhez
szükséges forrást.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság azért eszközölt ilyen módosító
javaslatokat, hogy a koncepcióban szereplő összeg a költségvetésben szereplő összeggel
egyezzen, és próbálják a koncepcióban betervezett összegre visszaszorítani a költségeket,
hogy legalább abba ne kelljen most belenyúlni, mert a költségvetés elfogadásakor
mindenképpen bele kell nyúlni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elhangzott több javaslat. Van egy olyan javaslat, hogy ezt vegyék le napirendről. Van egy
olyan javaslat, hogy az elvonást függesszék fel csak a bér vonatkozásában tartsák meg. Illetve
van a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslata.
Soltész Gábor képviselő:
A tűzoltóparancsnok javaslata, hogy maradjon az eredeti összeg, a
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslata a csökkentett összeg.

Pénzügyi,

Ne vegyék le napirendről valami döntés legyen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A 3. összeg pedig a koncepcióban szereplő 8 650 000 Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Czinege Zoltán tűzoltóparancsnoknak az a javaslata, hogy az elvonást függesszék fel a
megnevezett munkabér kivételével. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyek
Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetésének 288.036 Ft összeggel
történő csökkentését javasolja az alábbiak szerint:
Pénzügyi előadó bére:
Munkaadókat terhelő járulék:
Ft/év

1 696 800 Ft/év helyett 1 464 000 Ft/év
7 814 016 Ft/év helyett 7 758 780

A tűzoltóság költségvetésére az éves tényszámok ismeretében térjenek vissza.
Határidő: 2015.03.15.
Felelős: Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal 7 tartózkodás mellett nem fogadta el a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatát.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Így a koncepcióról szóló határozatot is módosítani kell.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ebbe a határozatba belefoglalni, hogy a koncepció ennek megfelelően módosul.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a koncepció ezzel a döntéssel módosul, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2015. évi költségvetési koncepció a 20/2015.(I.29) sz. határozatban
foglaltaknak megfelelően módosul.
Határidő: 2015.03.15.
Felelős: Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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4. 408/2014.(IX.25.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy helyezze
hatályon kívül a 408/2014.(IX.25.) sz. határozatát.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy helyezze hatályon kívül a 408/2014.(IX.25.) sz. határozatát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottságok javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 408/2014. (IX. 25.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5. Előirányzat módosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2014. évi költségvetési évben betervezett Szennyeződésmentesítési
tevékenységek
/053020/
Kormányzati
funkción
szennyvízszállítási
közbeszerzési eljárási díjra betervezett dologi kiadások előirányzatát 127 ezer
forint előirányzattal csökkenti a Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások /066020/ Kormányzati funkció felhalmozási kiadásai
előirányzatát 127 ezer forint előirányzattal megemeli, 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
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy bruttó 180.000 Ft összeget biztosítson madárvédelmi
munkálatokra a környezetvédelmi alap terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy bruttó 180.000 Ft összeget biztosít madárvédelmi munkálatokra a
környezetvédelmi alap terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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7. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2015.02.07-én tartandó Farsangi Csipkebál szervezéséhez 100.000 Ft
támogatást biztosít 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
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Ék u. 1. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban tartja magát
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
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Soltész Gábor képviselő:
Kéri, hogy a térítésmentesen felajánlott ingatlanokból a bontás során, ami még jó, úgy
bontsák már el, hogy fel tudjanak építeni egy állattartásra alkalmas ólat, ahol a sertéstartás
alapjai beindulhatnának. Az innen kibontott vályog és haszonfa jó lenne erre a célra. A
kertészetben lesznek melléktermékek, amit egész nyáron hasznosítani lehet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Gyakorlatilag ez így van most is.
Tardi Kálmán képviselő:
Sokszor bizonyos időszakokban gond a közmunkások foglalkoztatása. Például az ingatlanok
építőanyag kinyerése, olyan időszakokban is aktuális lehet, amikor éppen nem tudnak munkát
adni. Például a mostani időszakok, ha nem esik az eső és nem tudnak más értékteremtő
munkát adni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Öt helyen bontják most is.
Tardi Kálmán képviselő:
Az anyagot úgy bontsák ki, hogy az felhasználható legyen a későbbiekben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A faanyag nem igazán, a vályog viszont használható.
Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Domb u. 33. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlant
elfogadja. 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 elfogadja.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Fasor u. 26. sz. alatti térítésmentesen felajánlott
ingatlant fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Fasor u. 26. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlant
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
11. Horusz 2000 Bt. kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2015. (I.29.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a hasi ultrahang beszerzésére vonatkozó információkról tájékoztatja a
Horusz 2000 Bt-ét (4032 Debrecen, Babits Mihály u. 65.)
A sebészeti szakrendelésnek nyújtott eszközbérleti díjra vonatkozó döntést a
költségvetés tárgyalásakor hozza meg.
Határidő: 2015.02.12.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
12. Soltész Gábor és Tardi Kálmán képviselők beadványa Egyek Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének települési adóról szóló 35/2014.(XI.27.)
önkormányzati rendelete kapcsán
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Soltész
Gábor és Tardi Kálmán képviselők települési adóról szóló 35/2014.(XI.27.) önkormányzati
rendelet kapcsán benyújtott beadványát a kormányhivatal jelzését követően, egységes
álláspont ismeretében a február havi ülésén tárgyalja meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy az eredeti döntésüknek megfelelően márciusban tárgyalják újra. Egyébként
gazdagodnak az információk, tehát március végére ki fog tisztulni, hogy célszerű-e bevezetni.
Továbbra is azt mondja, hogy azzal a gondolattal, ahogy ő akarja, nagyon jó lenne, viszont
azzal a jogi háttérrel, ami kezd körvonalazódni, hogy ezt csak a kisgazdákra lehet kivetni,
azokra, akiknek nincsen gazdasági társaságuk. A nagygazdáknak kft-jük, bt-jük van, rájuk ezt
nem lehet kivetni. Ilyen diszkriminatív módon ezt ő sem akarja, hogy bevezessék. Vagy
mindenkire egységesen vagy senkire. Ebbe az irányba hajlik, de ezt március végére meg
fogják tudni.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az eredeti javaslat szerint március végén tárgyalják újra,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Soltész Gábor és Tardi Kálmán képviselők települési adóról szóló
35/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet kapcsán benyújtott beadványát a
kormányhivatal jelzését követően, egységes álláspont ismeretében a március
havi ülésén tárgyalja meg.
Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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13. Döntés az „Egyek horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút
kialakítása” című pályázat önerejének finanszírozásához kapcsolódó
hitelszerződés lejárati idejének hosszabbításáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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 a
hitelszerződés módosításával kapcsolatos szerződés aláírására.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Amikor hétfőn elkészült ez az előterjesztés, illetve határozati javaslat, akkor még nem tudta,
hogy a Morotva-Víz-Energia Kft-nek körülbelül még 3-4 hét kellene. Nem tudja, hogy
február 28-ig a végszámlát kiállítják-e, rendben lesz-e, és át tudják-e utalni. Szerinte a döntés
ne február 28-ról, hanem március 31-ről szóljon.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a hitel rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítását,
2015. március 31. időpontra módosítsák, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi 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. március 31. időpontra a szerződés
többi pontjának változtatása nélkül.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
a hitelszerződés módosításával kapcsolatos szerződés aláírására.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
14. 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:
Ezt a napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellé csatolt előterjesztést. Mivel az előző 7 éves Európai Uniós
ciklus május 31-el fog lejárni, addig meg kell valósítani. Az itt a kérdés, hogy ezt a rendszert
50 millió Ft-ért érdemes-e megvalósítani, úgy hogy 15 millió Ft önerőt beletesznek. A maga
részéről úgy okoskodott, hogy egy ilyen rendszer időtartama kb. 25 év. Ha 5 vagy 7 év ezt a
15 millió Ft-ot visszahozza, akkor a beruházás önrésze megtérül, a többi éven keresztül a
rendszer termelni fogja az étterem számára a villamos energiát. Alapvetően kicsit sokallja,
mivel ráadásul a pályázat utófinanszírozású, ez azt jelenti, hogy likvidhitelként közel 50
millió Ft-ot kell felvenniük. Azt mondják, hogy 3-4 hónap múlva kapják meg a 34,5 millió Ftot, akkor azt vissza tudják tenni a likvidhitelbe. A fennmaradó 14,5 millió Ft-ot fejlesztési
hitellel kell kiváltani, amit be kell nyújtani a Takarékszövetkezetbe és ők felterjesztik az
Integrációs Bizottság elé. Ennek az átfutási ideje 3 hónap. Tehát még ha most a lehető
leghamarabb meghozzák a döntésüket, akkor sem biztos, hogy ez az egész meg tud valósulni.
Lehet, hogy május 31-ig ezt nem tudják megvalósítani. A kivitelező azt mondta, hogy mivel
csak össze kell szerelni, magát a rendszert szinte 1 hét alatt össze tudják szerelni. Azt
javasolja, hogy szaladjanak neki ennek a beruházásnak, mert azon kevés beruházás egyike,
ahol kiszámítható az, hogy mikorra fog megtérülni.
Soltész Gábor képviselő:
Önmagában ez a rendszer kell, de azt látja, hogy kezdenek veszélyes vizekre evezni a
hitelfelvételeket illetően. Most 80 millió Ft körüli hitelösszegnél járnak. Ez nehogy év közben
más lehetőségeket behatároljon. Nem jó dolog, hogy megnyert pályázatnál ilyen szinten
levitték a támogatás összegét. Meggondolandó. A másik kérdés, hogy ennek a rendszernek a
megtermelt fölös energiát az E.ON, hogy fogja átvenni. Év elején olyan szintre fognak
emelkedni a hiteleik, hogy év végéig más beruházások esetében ez már korlátozó tényező lesz
az önkormányzat számára. Ebben kell gondolkodni.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez így igaz, valóban figyelni kell a hitelekre. De ezek a hitelek, nem ezt a 11 hónapot
nyomják kimondottan, hanem a következő 5-10 évet. Ha ez egy olyan pályázati pénz lenne,
hogy építsenek még egy Fő teret vagy még egy horgászturisztikai valamit a Válykos köré,
erre ő is azt mondaná, hogy ezt nem tudja támogatni, de reális esély van arra, hogy ez
megtérül. Jövőre a Szöghatár Kft. részére kb. 2 millió Ft-tal kevesebbet fognak átadni. Amit a
normatívájukból levonnak, az a Kft-nek a rendszeren keresztül visszajön, az önkormányzat
pedig vissza tudja törleszteni a hitelbe.
Ezeknél a rendszereknél úgy működik, hogy vissza lehet táplálni az E.On-nak. Úgy célszerű
kérni, hogy év végén legyen az elszámolás. Amit éves szinten fogyasztanak és betáplálnak,
csinálnak egy egyenleget. Úgy célszerű, hogy egy kicsivel többet tápláljanak be, mint amit
kivesznek, mert a többletért nagyon minimális pénzösszeget fizetnek. Viszont azáltal, hogy
annyit betáplálnak, amennyit kivesznek, a kivett áramot nem kell megfizetni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Most kiszámolta, hogy 71%-os támogatottságú a pályázat. Nem csak azt kell nézni, hogy
mennyi hitelt vett fel az önkormányzat, hanem, hogy milyen összegű hitelszerződést írt alá.
Kb. 90 millió Ft-nál jár az önkormányzat. Ehhez hozzájön a gyepmesteri telep 12 millió Fttal, illetve ennek a támogatást megelőlegező hitele, plusz a 14 millió Ft. Tehát ha a
gyepmesterinek nem számolja a támogatást megelőlegező hitelét, akkor is 116 millió Ft és az
önkormányzat tett egy ígéretet testületi döntés formájában, hogy az egyháznak megfizeti a
telekházi óvoda felújításának 50%-át. Ehhez is hitelt kell felvenni, ami 4 millió Ft. Tehát 120
millió Ft-nál fog tartani az önkormányzat.
Valóban nem úgy kell nézni, hogy ez az összeg, ezt az évet terheli. Általában 10 évre veszik
fel és nem a felvétel évében kezdik el törlesztést, hanem a következő évben, 12,5 %-os
kamattal.
Összedobta azt a számot, ami a koncepciókor el lett fogadva testületi határozat. A 112-es ház
kialakítása, biomassza üzem tervkészítése, minden benne volt a TOP-os listából is, ez 125
millió Ft-os hitelt jelentene. Így ahogy Polgármester úr mondja, ez valóban veszélyeztetheti
azt, amit nem látnak még, hogy milyen pályázatok lesznek kiírva.
Soltész Gábor képviselő:
Csökkentett kiviteli tartalommal nem lehetne?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nincs idő rá.
Felkéri Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt, hogy ismertesse, hogy ebből a 120
millió Ft-ból mennyi a megelőlegező hitel.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismerteti a megelőlegező hiteleket, illetve többi hitel jelenlegi állását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Számolhatják hozzá a Szennyvizes beruházás önerejét, ami szintén úgy néz ki, hogy
megnyertek, ez 85 millió Ft.
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Tardi Kálmán képviselő:
Az adósság konszolidáció kapcsán nagy segítségre nem lehet számítani, ami felelősségteljes
döntésekre kell, hogy motiválja őket, de ami kell, az kell.
Bódi István képviselő:
Ő igennel szavazott, mert ez olyan beruházás, ami 5 év alatt visszahozza a beletett pénzt,
utána csak a pénzt fogja termelni. Nem véletlenül adóztatták meg ezt a részt, mert
gazdaságosnak tűnik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti 2010-ben mennyi volt az önkormányzat hitele.
Kérdezi Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt, hogy tavalyhoz képest előre
láthatóan mennyivel fog növekedni az önkormányzat normatívája?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
36 millió Ft-tal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
36 millió Ft-tal fognak többet kapni, mint tavaly, de ezt a számot nem vehetik készpénznek,
mert például azt senki sem látja, hogy mit jelent az, hogy az önkormányzatnak a szociális
feladatokat és szociális kiadásokat át kell vállalni.
Van egy óriási szám kavalkád, reméli, hogy február közepén már tisztábban fognak látni. Őt
itt az vezéreli, hogy ez egy megtérülő beruházás. Javasolja, hogy döntsenek.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja az előterjesztést és felhatalmazza őt
a hitelfelvételi eljárás megindítására, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi 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 alapján
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
a hitelszerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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15. Fehér Árpád kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mi legyen a vezérelv? Az önkormányzatnak van két nagydarab földje az Attila telepen és a
Kétöklűben, amit saját magának kell művelnie. Ezen kívül van kb. 10 kisebb föld területe.
Megkérte Tardi Kálmán képviselőt, hogy ezeket a kis parcellákat kutassa fel, nézze meg, ki
használja. Ezeket a kis parcellákat szerinte első sorban a szomszédoknak adják oda, és
hektáronként 45.000 Ft bérleti díjat kérjenek. Tardi Kálmán képviselőt kéri, tájékoztassa a
Képviselő-testületet azzal kapcsolatban, hogy az 1 Ha alatti területet nem lehet beadni
földalapú támogatásra. Amennyiben az önkormányzatnak van 10 helyen 0,9 Ha földterülete,
ami összességében 9 Ha, így már be lehet adni?
Tardi Kálmán képviselő:
Igen, információi szerint így már be lehet adni. A településen lévő több kis darab földterületet
össze lehet vonni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ennek tudatában javasolja, hogy az legyen a vezérelv, hogy mivel ezek a kis parcellák nagyon
lekötnék az önkormányzat traktorjait, kínálják fel a szomszédoknak, és Vincze Péternek
bérletre, ha kéri, akkor adják oda neki.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Vincze Péter egybefüggő földterületet kért volna.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel eddig más nem kérte, először Vincze Péterrel egyeztessenek, és ha kéri, adják oda neki
45 000 Ft/ha bérleti díjért.
Soltész Gábor képviselő:
Legyen nyilvános.
Tardi Kálmán képviselő:
A törvény egyébként is nyilvánossá tesz minden egyes földhasznosítást, mert ki kell
függeszteni. Ismerteti, kinek van rá elő bérleti joga. Szerinte Vincze Péter sem fog kapkodni
ezekért a területekért, neki is egybefüggő darabban lett volna jó. Vélhetően, aki jogosult rá
élni fog az elő bérleti jogával. Ő ebben az esetben nem fog élni az elő bérleti jogával, mivel a
Fehér Árpád által kért földterület a saját tulajdonú földjének a szomszédságában van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Abba az irányba is elmehetnének, hogy cserélhetne az önkormányzattal, hogy az
önkormányzatnak legyen ott egy 2 Ha-os táblája, mivel azért már megéri kimenni.
Tardi Kálmán képviselő:
Nem zárkózik el a csere elől. Egy hasonló adottságú földért cserélhet is, az a lényeg, hogy
plusz költsége ne merüljön fel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A javaslat az, hogy Fehér Árpád részére a kért földterületet adják oda 30 000 Ft összegért, és
ezek a területek legyenek 45 000 Ft/Ha áron bérbe adva.
Soltész Gábor képviselő:
Vizsgálja meg az önkormányzat annak a lehetőségét, hogy földcserékkel tud-e táblásítani
saját részre. Amennyiben ez nem járható, abban az esetben legyen a Polgármester által előbb
ismertetett javaslat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, és megbízza Tardi Kálmán képviselőt ezzel a feladattal,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy földcserékkel tudnak-e
földterületet táblásítani az önkormányzat részére.
Megbízza Tardi Kálmán képviselőt a lehetséges földcserére vonatkozó
feladatok elvégzésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tardi Kálmán képviselő
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja Fehér Árpád kérelmét, amennyiben azt a földet nem lehet
táblásítani, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy amennyiben az önkormányzat földterületeit nem lehet táblásítani, bérbe
adja Fehér Árpád (4069 Egyek, Fő u. 31.) részére az önkormányzat
tulajdonában lévő Egyek külterület, 0420/15 hrsz-ú, 0,7049 Ha földterületét
2015. március 1-től 5 éves időtartamra 30 000 Ft/év bérleti díj összegért.
51/57

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JANUÁR 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határidő: 2015.03.01-től 5 év
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tardi Kálmán képviselő
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
Soltész Gábor képviselő:
Ott nem lehet táblásítani, mert ebben az esetben Tardi Kálmán képviselő lemondott a
táblásításról, hogy Fehér Árpád tudja a földet bérelni.
Tardi Kálmán képviselő:
Lehet 1 éves bérleti szerződést is kötni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A határozati javaslatban 5 évről van szó. Ha nem akarják 5 évre akkor, azt vissza kell vonni,
és 1 évre kell oda adni Fehér Árpádnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy szólt a javaslat, hogy ha nem lehet táblásítani, akkor oda adják Fehér Árpádnak.
Amennyiben lehet táblásítani, akkor nem kötnek vele szerződést.
Soltész Gábor képviselő:
Csak egy évre, mivel már be van vetve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amennyiben táblásítható ez a földterület, abban az esetben csak 1 évre kötnek szerződést,
egyébként 5 évre. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy amennyiben a 0420/15 hrsz-ú, 0,7049 Ha földterület táblásítható, abban
az esetben Fehér Árpáddal (4069 Egyek, Fő u. 31.) 1 éves időtartamra köt az
önkormányzat bérleti szerződést.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tardi Kálmán képviselő
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy ha nem lehet táblásítani az önkormányzat földterületeit, akkor a
földszomszédoknak adják bérbe évi 45.000 Ft/ha áron, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy amennyiben az önkormányzat földterületeit nem lehet táblásítani, abban
az esetben a földszomszédoknak bérbe adja 45 000 Ft/Ha/év összegért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tardi Kálmán képviselő
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
16. Gyepmesteri telep kialakításához szükséges KIF csatlakozás és KIF közcélú
szabadvezeték létesítési díjára fedezet biztosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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 összesen bruttó 1 500 000 Ft összeget biztosítson a
környezetvédelmi alap terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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 összesen bruttó
1 500 000 Ft összeget biztosít a környezetvédelmi alap terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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17. Gyepmesteri telephez vezetékes ivóvíz hálózat kiépítésére fedezet biztosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a gyepmesteri telep kialakításához vezetékes ivóvízhálózat
bővítéséhez szükséges anyagköltségre 500 000 Ft összeget biztosítson a környezetvédelmi
alap terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a gyepmesteri telep kialakításához vezetékes ivóvízhálózat bővítéséhez
szükséges anyagköltségre 500 000 Ft összeget biztosít a környezetvédelmi alap
terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
18. Az Egyekért Kulturális Közhasznú Egyesület megalakításával kapcsolatos döntés
Gál-Szalai Erika képviselő:
Jövő hét vége felé megalakítják az egyesületüket, aminek a konkrét neve még nem
realizálódott. Az alapszabályzat és egyéb követelmények elküldése után szükség van arra is,
hogy mivel a Hunyadi út 48/f vagy is Tárkányi Béla Könyvtár helyszínét jelölték meg
székhelynek, ahol üléseznek, a tulajdonosi hozzájárulás szintén igazolva legyen. Ehhez
szeretne egy testületi döntést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a kérést támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2015. (I.29.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy hozzájárul, hogy megalakítandó Egyekért Kulturális Közhasznú
Egyesület székhelye a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház (4069
Egyek, Hunyadi u. 48/f.) legyen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Gál-Szalai Erika képviselő
19. Polgárőrség támogatási szerződésének módosítása
Tardi Kálmán képviselő:
A Polgárőrség célja az volt, hogy saját kis fogyasztású autót vásároljanak, hogy a Nivát ki
tudják váltani. A kereskedővel folytatott tárgyalás, ami a tavalyi vásárlást biztosította volna, a
kútba esett, mert becsapta őket a kereskedő és a vásárlásuk átcsúszott január elejére.
Menetközben tudomásukra jutott, hogy felhalmozási kiadásnak számít az autó vásárlása és
erre nem irányult az együttműködi megállapodás, vagy is most erről kellene határozatot
hozni, hogy pontos legyen a határozat. Megkérné Szekeres Zsuzsanna közgazdasági
irodavezetőt, hogy ismertesse.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A támogatási szerződésben az van, hogy általános működési kiadásokra fordíthatja. Ehhez
kellene egy testületi hozzájárulás, mert a civil szervezeteknek működési támogatást szokott
biztosítani az önkormányzat. Tehát felhalmozási kiadásokra is fordíthatja, illetve december
31-ig kellene felhasználnia, illetve dokumentálnia, viszont a Polgárőrségnek ez a tétel
átnyúlik 2015. januárra, tehát azt is jóvá kellene hagyni a testületnek, hogy nem december 31ig használhatja fel, hanem január 31-ig, illetve az elszámolás nem január 31-ig, hanem február
10-ig vagy 15-ig, amíg biztonsággal el tudják készíteni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által elmondottakat
támogatni tudja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Polgárőrség és Egyek Nagyközség Önkormányzata között
2014. évre megkötött támogatási szerződést módosítja az alábbiak szerint:
A támogatás összege felhalmozási kiadásokra is fordítható. A támogatás
összege 2015. január 31-ig használható fel, és a támogatás összegével 2015.
február 15-ig kell elszámolni.
Határidő: 2015.02.15.
Felelős: Tardi Kálmán képviselő
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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20. Nyilatkozat a Falugazdász által használt irodahelyiség térítésmentesen történő
biztosításáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamra részére nyilatkozniuk kell arról, hogy a falugazdász
részére azt a kis helyiséget az önkormányzat továbbra is térítésmentesen biztosítja. Szerinte
természetes, hogy biztosítják ezután is, tegyék össze a kezüket, hogy van helyben
falugazdász.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a nyilatkozat megtételét támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2015. (I.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Falugazdász által használt irodahelyiséget továbbra is térítésmentesen
biztosítja a Falugazdász részére a 4069 Egyek, Fő u. 3. sz. alatti ingatlanon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 18:55 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Soltész Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Tardi Kálmán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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