EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. FEBRUÁR 10. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

2/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. február
10. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről
Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető
28/2015.(II.10.) sz. határozat
2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
29/2015.(II.10.) sz. határozat
3. Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
30/2015.(II.10.) sz. határozat
4. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
31/2015.(II.10.) sz. határozat
5. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
32/2015.(II.10.) sz. határozat
6. Egyebek
1. Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
33/2015.(II.10.) sz. határozattól - 34/2015.(II.10.) sz. határozatig
2. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
35/2015.(II.10.) sz. határozattól 36/2015.(II.10.) sz. határozatig
3. Döntés a gyepmesteri telepre beszerzendő bútorokról
37/2015.(II.10.) sz. határozat
4. Egyek Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlan használatba adása a Debrecen-Nyírágyházi
Egyházmegye részére
38/2015.(II.10.) sz. határozat
5. Felhatalmazás a Polgármester részére a KEHOP pályázattal kapcsolatban
39/2015.(II.10.) sz. határozat
6. A „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám alatti
ingatlanon” pályázat lebonyolításához szükséges
40/2015.(II.10.) sz. határozattól - 41/2015.(II.10.) sz. határozatig
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7. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
42/2015.(II.10.) sz. határozat
8. Egyeki Népdalkör támogatási kérelme
43/2015.(II.10.) sz. határozat
9. Béke u. útburkolat javításáról döntés
44/2015.(II.10.) sz. határozat
10. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetése
45/2015.(II.10.) sz. határozat

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel a 9 fős bizottságból 8 fő jelen van. Vigh József bizottsági tag később
fog megérkezni az ülésre. Polgármester úr is jelezte, hogy késni fog, és mivel az ő jelenléte
szükséges a költségvetés tárgyalásához, és a vendégek napirendjét előre szokták venni, ezért
javasolja, hogy a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatóval kezdjenek.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Zsólyomi Zsolt bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megkérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kiegészíteni valója?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja napirendre venni:
-

Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlan átadása az egyház részére
Felhatalmazás a Polgármester részére a KEHOP pályázattal kapcsolatban

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 8 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések az Egyebek 3. napirendjét (Döntés a gyepmesteri telepre
beszerzendő bútorokról) kivéve megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel, ezért a
jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
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Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről
Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Mi az akadálya, hogy a temető nagy kapuja reggel 8 órától estig folyamatosan nyitva legyen?
Illetve mennyire igaz az a pletyka, melyek szerint a nagykapu kulcsához 1 000 Ft-ért lehet
hozzájutni másolatban? Ha ez így van, ezen kívánnak-e változtatni? Tiszafüreden tapasztalta,
hogy ott bármikor mennek, nyitva van a nagykapu.
Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője:
A temetőben 7-től 16-ig tartózkodnak az emberek, ez idő alatt bárki kéri, be tud menni,
kinyitják a kaput. Azért nem tartják nyitva egész nap a kaput, mert olyan nagy gépjármű
forgalom van, hogy tönkre teszik az utat.
Igaz, hogy aki kérte, 1 000 Ft-ért másoltattak hozzá kulcsot. Sajnos az a lakat tönkrement,
vettek rá másik lakatot, ehhez kulcsot nem csináltattak. Ha úgy gondolja a Képviselő-testület,
hogy hagyják nyitva állandóan az ajtót, akkor nyitva hagyják. Volt már rá példa, hogy kiadták
a kulcsot, este kijött és úgy hagyta nyitva a kaput, vagy arra is volt, hogy egy kulcsnélkülit
bezártak.
Tiszafüreden az önkormányzat üzemelteti, és ott van állandóan egy ember, aki nyitja-csukja a
kaput. Ő erre külön embert nem fog odaállítani.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Lenne szerinte erre megoldás. Azt mondja Hegyi Elemér, hogy 16 óráig vannak az emberek,
akkor addig lehetne nyitva tartani. Nem hiszi, hogy az lenne a megoldás, hogy az út ne legyen
összevágva, hogy be kell zárni a nagykaput.
Illetve nem úgy gondolná, hogy 1.000 Ft-ba kerül egy kulcsmásolás. Amikor ezt meghallotta,
kicsit megrökönyödött, hogy még ebből is piacot kell csinálni. Szerinte ez így nem helyes.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az előző ciklusban született egy temető rendelet, és maga a rendelet is azt írja elő, hogy a
temetőbe gépjárművel behajtani tilos, nyílván ez nem jelenti feltétlenül, hogy a nagykapu nem
lehet nyitva, mert valóban körülményes annak, aki rászorult, hogy hogyan jusson be. Valami
köztes megoldást kellene találni. Alapvetően a helyi rendelet tiltja a gépjárművel való
behajtást, kivéve mozgáskorlátozottaknak és az időseknek.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Ez így nem megoldás. Ahogy Hegyi Elemér is mondta, egyik bezárja a másikat. Járt már ő is
úgy, hogy személyautóval majdnem bezárták. Nem megoldás, hogy szaladgálni kell a
kulccsal, lehetne megoldás, hogy munkaidőben, amíg az emberek ott vannak, addig valahogy
meg lehetne oldani.
Nyitott szeméttárolóban való szemétégetés problémáját sikerült-e már orvosolni? Állítólag
volt rá példa, hogy a temetőbe járó emberek felgyújtották a szeméttárolót. Nem tudja, azt a
szemetet elég nehéz lenne csak úgy meggyújtani. Sikerült-e már erre megoldást találni, hogy
ott ne legyen égetve ez a hulladék?
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Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője:
2014-ben 10-12 alkalommal vitték el a szemetet NHSZ Tisza Kft-hez. Nem tudja, hogy
Czinege Zoltán bizottsági tag mikorra céloz, de nem emlékszik, hogy tavaly lett volna ilyen.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Saját tapasztalatból mondja, hogy akadályt gördítenek azzal szemben, hogy más is ide
jöhessen síremléket csinálni.
Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője:
Ez is egy kulcsos problémával kezdődött. Kiadta a kulcsot, és hétvégén megérkezett a
sírköves, és nem a szabványnak megfelelő méretű síralapot csinált. Ki is van írva, vagy meg
lehetett volna kérdezni, hogy mekkora a szabályos méret. A másik pedig, hogy a
vállalkozónak temető fenntartási hozzájárulást kellett volna fizetni, ami a mai napig nem lett
megállapítva, mivel elzárkózott a hozzátartozó, hogy megadja a vállalkozó nevét. Abban sem
biztosak, hogy az, aki vitte a sírkövet, az vállalkozó.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Kötelességük lett volna kimérni a sírhelyet, mivel előtt egy héttel szólva lett, de nem mérték
ki. Egy ismerős ajánlotta fel, hogy megcsinálja. Ez olyan mintha a család csinálná meg.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt kérdezi, hogy kell-e fizetniük vállalkozói díjat?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Temető fenntartási hozzájárulást a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek kell
fizetni.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
De nem vállalkozó csinálta.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A díjat ki fizethette volna az, az illető is. Miért nem fizette ki?
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Nem volt vele gond, csak azért mert azt kérték tőle, hogy mondja meg a vállalkozás nevét. De
nem tudta megmondani, mert nincs vállalkozása. Azzal fenyegette a temető üzemeltető, hogy
kihívják az APEH-ot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Magánszemély is kifizethette volna.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A temető üzemeltető a kérésük ellenére nem volt hajlandó a nevükre kiállítani a számlát.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A temető bővítés lehetőségéről beszéltek. Tardi Kálmán képviselőt kérdezi, sikerült-e
egyeztetnie a tulajdonossal?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Folyamatban van az egyeztetés.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A szándék meg van a részükről?
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Tardi Kálmán képviselő:
Határozottan nem zárkóztak el.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A temető bővítésre ebben az évben fog, sor kerülni? Nem tartalmaz a költségvetés erre
fedezetet.
Tardi Kálmán képviselő:
Mennyi hely van még?
Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője:
Szerinte még 5 évet is kibír. Szerette volna, ha az értékesítésre, a Képviselő-testület is
rábólint.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Egyébként az értékesítés már mehetne. Tavaly indult el ezen az úton a Képviselő-testület,
hogy folyamatosan értesítik a hozzátartozókat az újra megváltásról, 2 országos lapban kellett
meghirdetni a törvény szerint 6 hónapon belül. Ez megtörtént, úgy gondolja, hogy ez már
csak egy végső döntés kérdése, és lehetne értékesíteni. Előtte annyiban érinti a rendeletet,
hogy közös sírhelyet kell kijelölni, ugyanis az onnan exhumált holttestmaradványokat egy
közös sírhelyben kell elhelyezni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
28/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az elmúlt időszak eseményeit foglalja magába ez a rendeletmódosítás. Ez a 2014. évi
költségvetési rendelet módosítása és annak is a 2. félévet érintő előirányzatok módosításairól
van szó a központi költségvetéstől kapott támogatások miatt, illetve a Képviselő-testületi
döntések miatt. Ennek megfelelően most 111.184.000 Ft-tal növekszik a bevételi-kiadási
előirányzat. Az előterjesztés részletesen tartalmazza, mely előirányzatok módosításáról van
szó.

5/38

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. FEBRUÁR 10. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
29/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési rendelet
módosítását.
Határidő: 2015.02.12.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
3. Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Gyakorlatilag hasonló a lakásrendelethez, az infláció mértéke annyira alacsony, hogy nem
indokolt a bérleti díjakon módosítani. Ez érinti a vásári piaci helypénzt, a különféle
intézményekben a bérleti díjat és a közterület használati díjakat. Tulajdonképpen a most
hatályban lévő határozatok, illetve rendelet maradnának továbbra is hatályban.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a díjtételek ne
változzanak, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
30/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi díjtételeket ne módosítsa:
- a 67/2014.(III.13.) sz. határozatban megállapított piaci és vásári
helypénz díjszabását és a mérlegelési díjakat
- a 384/2014.(IX.25.) sz. határozatban megállapított Önkormányzat
tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját
- a 11/2014.(III.13.) sz. rendelettel módosított közterületek használatáról
és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11) sz. rendeletben
megállapított közterület-használati díjakat
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
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4. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Volt egy ellenőrzés és előbb el kellett küldeni a hivatalos iratokat és annyi módosítást kértek,
hogy jogszabályi hivatkozás legyen benne. Ezt a jogszabályi hivatkozást beleírta, ennyi
változás van benne.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
31/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
Alapító Okiratának módosítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
5. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Itt is apróbb módosításokat kértek. Ismerteti az ellenőr által kért és átvezetett módosításokat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
32/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
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6. Egyebek
1. Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Dr. Pető István Ügyvéd úrral összegyűjtette, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyekről már
döntés született, hogy megvásárolja az önkormányzat. Ha most úgy döntenek, hogy
megvásárolja az önkormányzat, akkor legyenek tudatában annak, hogy kb. még 2 millió Ft áll
rendelkezésre az ingatlanok vásárlására.
-

Hunyadi u. 30.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az ingatlant 600 000 Ft-ért kínálják.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Soknak tartja egyeki viszonylatban.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte jó lenne megnézni.
Soltész Gábor képviselő:
Most járt arra, az ingatlan igencsak rogyadozik. Vert fala van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mellette szól, hogy határozottan jó helyen van.
A Bizottság tagjai, vagy aki vállalja, belülről tekintsék meg és szemrevételezés után tegyenek
javaslatot az árra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy 500 000 Ft fölött ne vegyenek, mert elfogy a pénz. Ezzel az volt a cél, hogy a
településen csökkenjenek a romos ingatlanok és ne legyen 300-400 ezer Ft-ért ház, amit meg
lehet venni. Most az Óvoda úti ingatlan esetében kivételt tettek, de nekik nem céljuk, hogy 12 millió Ft-ért házakat vegyenek. Az a cél, ezt tűzték ki első körben, hogy 500.000 Ft alatt
vásárolják fel. Ha ilyeneket vásárolnak, mint ez az ingatlan, azzal nincsenek előrébb, mert
elfogy a pénzük.
Vigh József bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Jelen van 9 fő bizottsági tag.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nincs benne fürdőszoba, nincs bevezetve a víz. 500 000 Ft-ot ajánljanak érte.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem akarják megnézni?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha többet úgy se szánnak rá, akkor miért nézzék meg?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzat csak 500 000 Ft-ért tud ingatlant vásárolni.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ahogy Soltész Gábor képviselő mondta, ez egy nádtetős vert falú ház. Az helyi
értékviszonyok között, nem ér még 500 000 Ft-ot sem. 500.000 Ft-ért igen komoly lakáshoz
lehet jutni.
Soltész Gábor képviselő:
Két éve nincs gondozva.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez majd ott lesz egy romhalmaz a falu közepén.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 500 000 Ft vételárat kínáljanak az ingatlanért,
kézfelemeléssel jelezze.
A 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
33/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 500.000 Ft vételárat kínáljanak az Egyek, Hunyadi
u. 30. szám alatti ingatlanért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens

-

Pillangó u. 35.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
300 000 Ft-ot kérnek az ingatlanért, a tulajdoni lap tiszta.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Az önkormányzat mit tud kezdeni ezzel az ingatlannal?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szociális bérlakás lehetne, havonta kapnak érte 4-5 ezer Ft-ot.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A lakás állapota ennek megfelel?
Bóta Barbara aljegyző:
Jócskán kell rajta javítani.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Kiadnak rá pénzt és még költség is fenntartani. Javasolja, hogy annyiért ne fogadják el
amennyiért felajánlották, mert mindig lentebb szoktak menni. Mostanában eléggé
megsokszorozódott az összegért felajánlott ingatlanok száma.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
De kb. fél éve nem hallotta, hogy olyanok költöztek volna ide, akiket nem szeretnek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
200.000 Ft-ot kínáljanak érte?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kínáljanak 200 000 Ft-ot érte.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 200.000 Ft-ot kínáljanak az ingatlanért, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
34/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 200.000 Ft vételárat kínáljanak az EgyekTelekháza, Pillangó u. 35. szám alatti ingatlanért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
2. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
- Tavasz u. 1.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Sok tulajdonosa van, 2 tulajdonos ajánlotta fel. Ismerteti, milyen bejegyzések szerepelnek a
tulajdoni lapon.
Amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés nem akadályozza, és az önkormányzatra nézve
nem hátrányos, akkor fogadják el a felajánlott rész tulajdont.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy amennyiben az önkormányzatra nézve nem
hátrányos és a bejegyzéstől függetlenül lehetséges az ingatlan elfogadása, akkor a felajánlott
tulajdonrészt elfogadják, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
35/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az Egyek, Tavasz u. 1. sz. alatti
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ingatlanból térítésmentesen felajánlott résztulajdont, amennyiben a tulajdoni
lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az önkormányzatra nézve nem
hátrányos.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens

- Domb u. 14.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tiszta a tulajdoni lap.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért az ingatlan elfogadásával, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
36/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az Egyek, Domb u. 14. sz. alatti
térítésmentesen felajánlott ingatlant.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
3. Döntés a gyepmesteri telepre beszerzendő bútorokról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az új szabályzat szerint ez bizottsági hatáskör. 1 millió Ft és 5 millió Ft között a bizottság
dönt. Két árajánlat érkezett. Pluszforrást nem igényel, a pályázatban tervezve van és teljes
mértékben elszámolható. A helyi vállalkozó Fitt-Fa-Forma Bt. ajánlata 1.759.000 Ft értékben,
az ajánlat teljesen megfelel a pályázatnak. A másik ajánlat egy debreceni cégé, ami 2.969.000
Ft-os ajánlat. A helyi vállalkozó Fitt-Fa-Forma Bt. ajánlata megfelel.
Több beszerzés is lesz, de az nem lesz bizottsági hatáskör, az Polgármester úr hatásköre lesz
majd.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a Fitt-Fa-Forma Bt. árajánlatának elfogadásával, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
37/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság úgy határozott,
hogy a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata – MVH
284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” c. projekt beszerzendő bútoraira
a Fitt-Fa-Forma Bt. (4069 Egyek, Fő tér 13.) árajánlatát fogadja el 1 759 000 Ft
összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4. Egyek Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlan használatba adása a Debrecen-Nyírágyházi
Egyházmegye részére
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az önkormányzat és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött az intézmény
átszervezés kapcsán egy ingatlan használatba adási szerződés, amelyben az iskola és az óvoda
épületeket használatba átadta az egyházmegyének az önkormányzat. Ezt a szerződést kellene
módosítani, kiegészíteni azzal, hogy az Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlant is tartalmazza
ugyanazokkal a feltételekkel, mint az összes többi ingatlant.
Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
38/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlant ingyenes
használatra adja át a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye részre, és az Egyek
Nagyközség Önkormányzat és a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye között
létrejött Használati Szerződés ennek megfelelően kerüljön módosításra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az összes fát kivágták a tájékoztatás után, hogy vételi szándéka van az önkormányzatnak. Ezt
etikátlannak tartja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Írják bele a szerzősébe, hogy megtekintett állapotban.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Számtalan ingatlant vásárolnak, eljárásjogi szempontból a tárgyalásoknál hangsúlyozzák ki,
hogy az ajánlott ár, csak a megtekintett állapotra vonatkozik. Ahhoz képest, ha bármi eltűnik,
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kivágnak egy fát, az ár természetesen csökken. Az általuk erkölcsi sérelemként gondolt
összeggel csökken.
5. Felhatalmazás a Polgármester részére a KEHOP pályázattal kapcsolatban
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szennyvízberuházás kiépítésére 1,5 milliárd Ft támogatás áll az önkormányzat rendelkezésére
egy kormányhatározat értelmében. Ezt a pályázatot még el kell készíteni, be kell nyújtani, de
állítólag ez a forrás el van különítve az önkormányzat részére. Még a KEHOP pályázat pontos
kódszáma sem ismert. Egy általános felhatalmazást kellene adni a Polgármesternek a
pályázattal kapcsolatos dokumentációk aláírására, hogy könnyebben és gördülékenyebben
mehessen a munka. A 2013-as és 2020-as időszakban megvalósuló KEHOP
szennyvízelvezető projektre adnák ezt a felhatalmazást.
A menedzsmentet és a közbeszerzési eljárást bonyolítása egy újonnan létrehozott cég fogja
bonyolítani törvény szerint Budapesten. Ez 53 települést érintve így van Magyarországon.
106 millió Ft-os önerőt tartalmaz a költségvetés. Ha minden jól megy, talán idén el is
kezdődhet a munka. Közel 2 évre tervezték a kivitelezést, 6 hónapos próbaüzemmel. A
közbeszerzést sem itt fogják bonyolítani. Ebben sem lesz döntési kompetenciája a Képviselőtestületnek. Ezt mind a Nemzeti Fejlesztési Programiroda fogja bonyolítani, velük egy
konzorciumi megállapodást kell kötni, ez a szerződéstervezet még most készül.
Tartalmazza Telekháza, Félhalom és Egyek azon részein a szennyvízkiépítést, ahol még
nincs.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Plusz egy új szennyvíztelepet a Kétöklűben.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha ezt a konzorciumi megállapodást a rendelkezésükre bocsátják, akkor nyílván fogják
ismertetésre küldeni a részükre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a felhatalmazással egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
39/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a 2013-as és 2020as időszakban megvalósuló KEHOP szennyvízelvezető projekttel kapcsolatos
dokumentációk aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasol egy plusz napirendi pontot. Az étterem napelemes beruházásával kapcsolatban van
egy jó híre és azt szeretné elmondani, ami érinteni fogja a költségvetést is.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki napirend módosításával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal elfogadta a napirend módosítását.
6. A „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám alatti
ingatlanon” pályázat lebonyolításához szükséges döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az előző ülésen elmondta, hogy annak idején az étterem tetejére megpályáztak 50 millió Ftért egy 50kw-os napelem parkot. Azt mondták, hogy 100%-os támogatási intenzitása van. A
legutóbbi testületi ülés óta utána járt a dolognak. Önmagába nézve nagyon csúnya dolog,
hogy 100 %-os támogatási intenzitás mellett azt mondják, hogy 35 millió Ft-ot odaadják, de a
15 millió Ft-ot tegye hozzá az önkormányzat. Ahogy számolták, gazdaságilag még így is
megéri, de az önkormányzat azért pályázott, mert 100%-os támogatási intenzitású. Állítólag
az Európai Unió jelezte ezt a magyar kormánynak, hogy uniós viszonylatban is 1 kw
bekerülési költsége 500.000 Ft és a magyar kormánynak is szinte letiltották, hogy ettől
nagyobb támogatási összegeket adjon ki. A kormány ezt ki is küldte az összes
önkormányzatnak. Úgy tűnik, hogy valóban van egy kis túlzás a kivitelezők oldalán. Ha
figyelik a híreket, a napelem ára is folyamatosan csökken. Ezt a beruházást meg lehet csinálni
500 000 Ft/kw áron, és a kivitelező be tudja vállalni. Ez azt jelenti, hogy a kapott 35 millió Ft
elég lesz a beruházás megvalósítására, így nem kell hitelt felvenniük, nem kell hozzá önerőt
biztosítani, tehát a 14,5 millió Ft-os döntést stornózni lehet. Egy újabb jó hír, hogy a május
31-i határidőt kitolták augusztus 31-re. Meglátják a költségvetés tárgyalásakor, hogy hogyan
állnak, de akkor lennének nagyon jók, ha egy olyan tetőt felraknának az étterem tetejére, mint
amit felraktak a rendőrőrs tetejére és arra tennék a napelemet. Ebben a költségvetésben ezt a
10-12 millió Ft-ot nem látja. Ezt szintén csak hitelből tudnák megvalósítani. Azt pedig
nagyon meg kell gondolni, hogy bevállalják-e vagy sem.
Bóta Barbara aljegyző:
Lebonyolítottak egy elő közbeszerzési eljárást, abban kiválasztották a kivitelezőt, ő
összegszerűen lett kiválasztva és meghatározva, hogy neki mennyi lesz a díjazása. Amitől, ha
most jól érti, jóval alacsonyabb ár lesz meghatározva. Ezt hogyan fogják orvosolni?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt úgy fogják, hogy az önkormányzat egy határozatban nyilatkozik, hogy nem tudja
biztosítani az önerőt ehhez a pályázathoz, a kivitelező pedig nyilatkozik, hogy önerő nélkül is
vállalja a beruházást. Ezt majd jóvá kell hagyatni a támogatási hatósággal.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Vissza kell vonni azt a határozatot, hogy likvid hitelt vesz fel az önkormányzat, mert jobb lesz
március után a rendes hitelt elindítani, csak a támogatást megelőlegező hitelt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nyilatkozik az önkormányzat, hogy nem tudja az önerőt biztosítani, és kérjék a kivitelezőt
nyilatkozzon, hogy a rendelkezésre álló összegből el tudja végezni a munkát.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, aki támogatja azt a javaslatot, hogy nyilatkozzanak arról, az önerőt nem tudják
biztosítani, és kérjék a kivitelezőt, hogy a rendelkezésre álló összegből is végezze el a
munkát, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
40/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy nyilatkozzon róla, hogy a „Napelemes rendszer
telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám alatti ingatlanon”
elnevezésű pályázat 14 443 529 Ft összegű önerejét nem tudja biztosítani.
Kérje fel a NAP-GYŰJTŐ Kft.-ét, (1141 Budapest, Szugló u. 82.)
nyilatkozzon, hogy a rendelkezésre álló összegből el tudja végezni a munkát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja az előző határozat visszavonását, a likvid hitelről, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
41/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 33/2015.(I.29.) sz. határozatát helyezze hatályon
kívül.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Elkészült a költségvetési rendelettervezet, de ez még rendeletalkotásra nem alkalmas. A
könyvvizsgálói jelentést mostanra mindenki megkapta, abban is le van írva, hogy mivel
44.261.000 Ft összegben hiányt tartalmaz, így nem lehet elfogadni ezt a rendelettervezetet.
Aki tegnap ott volt a bizottsági ülésen, ott elmondta, hogy nincs az önkormányzatnak
fejlesztési célú bevétele. Egy picit változott a helyzet. A Kormányhivatal küldött egy
jogszabályváltozással kapcsolatos iránymutatást. Ez 2015. január 1-től hatályos. Az iparűzési
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adóból befolyt bevételeket különösen a Képviselő-testület hatáskörében lévő szociális jellegű
kiadásokra kell fordítani. A Kincstár elmondta, hogy nem kötelező arra fordítani, ha nem
lenne elegendő az államtól kapott összeg, jelen esetben 51 millió Ft, akkor kellene ebből az
iparűzési adóból. A jelenlegi költségvetési rendelet szerint elegendő, sőt nem is használja fel
az önkormányzat.
Elmondta, hogy nincs felhalmozási célú bevétele az önkormányzatnak. E szabályozás szerint
azt jelenti, az iparűzési adót lehet fordítani fejlesztésre is, de nem kötelező. Viszont a
települési adó, ami 2015. januártól új adóelem az adótörvényben, ezt viszont köteles az
önkormányzat fejlesztési célra fordítani. Ami volt tervezve, hogy abból a bevételből a
tulajdonlapok lesznek kikérve, közvetlen nem, de közvetve, ha ott van bevétel és máshol
megmarad, akkor lehet abból. Az iparűzési adó bevétele az önkormányzatnak 48.133.000 Ft
volt a 2014. évben és ugyanennyi lett tervezve 2015-ben is.
Tehát így elfogadhatatlan a költségvetési rendelettervezet. Véleménye szerint az lenne a
legjobb megoldás, ha a kiadási tételekből ennyi összegben előirányzatok törlésre kerülnének.
Ami szerinte kivitelezhetetlen és nem is célszerű, mert mire hivatkoznak majd, ha lesz
támogatási lehetőség, a rendkívüli támogatási igénynél. Mert ott általában arra szoktak
hivatkozni, hogy zárolva van, nincs rá fedezet, nem tudják kifizetni. Ekkor szokott az a
megoldás történni, hogy ezt a 44 millió Ft bevételi oldalon be van tervezve a REKI-be és,
ugyanilyen összegben célszerű lenne zárolni tételeket a kiadási oldalon, hogy így egyensúlyba
kerüljön a költségvetés. Tehát amennyi bevétel nem folyik be, vagy kétes, hogy befolyik,
ugyanannyi összegű kiadási előirányzat lenne zárolva a kiadási oldalon. Erre nézve kellene
javaslatoknak születnie, hogy melyek legyenek a kiadási oldalon azok a tételek, amelyek
zárolásra vagy törlésre kerüljenek.
Máris lenne módosító javaslat, ugyanis ma érkezett a postával, hogy a Vízmű Zrt. 2014. évi
fejlesztése még 752.000 Ft, amit nem tartalmaz a költségvetés.
Felírta magának Polgármester úr javaslatát, a 3 millió Ft-ot temető bővítésére, bár Hegyi
Elemér most azt mondta, hogy még 5 évig nem fog betelni a temető.
Elhangzott az előző testületi ülésen, hogy 16.583.000 zárolható a Kft-nél. Tehát most
41.583.000 Ft-os pénzösszegátadást tartalmaz a költségvetési rendelet. Ebből még nincs
zárolva semmi, erre is most kellene javaslatnak születnie.
Valamint van még egy bizonytalan tétel a költségvetésben. A Vízmű Zrt-nél 24.470.000 Ft
van betervezve bérleti díjra, hogy a 2013-2014 évi bérleti díjat a Vízmű Zrt. 2015. március
31-ig fogja megfizetni. Ha ezt a céget felszámolják, akkor ez a bevétel nem fog befolyni. Van
rá esély, hogy ez a bevétel be fog folyni?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van rá esély, hogy befolyik, de arra is, hogy nem folyik be. Szóbeli ígéretek vannak a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelőtől, hogy ők megvásárolják a Hétvezér úti telephelyet és majd abból
fizetnék meg az önkormányzatoknak az elmaradt bérleti díjakat. Azt mondja, hogy ha ez
bizonytalan bevétel, akkor célszerű úgy tekinteni a költségvetésre, hogy nem 44 millió Ft,
hanem plusz 24 millió Ft, tehát olyan 68 millió Ft a hiány.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Egyébként be van tervezve a Rózsa-Ép-től származó kötbér, ami 2.538.000 Ft, ha jól
emlékszik.
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Ha nem fizet bérleti díjat a Vízmű Zrt, akkor nem fogják a felújításokat sem bele kompenzálni
a 2013 évre és 2014 évre?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt nem fizeti ki az önkormányzat.
Azt gondolja, hogy ha 68 millió Ft-os hiányról beszélnek, akkor a tavalyi évet tudná felhozni
példának, mert annak úgy mentek neki, hogy kb. 22 millió Ft hiány maradt a költségvetésben,
amire azt mondták, hogy majd év közben kapnak rá ÖNHIKI-t.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
49 millió Ft lett betervezve. Nem lett zárolva csak 27 millió Ft és ott maradt egy 22 millió Ftos lyuk. Az volt a szerencse, hogy tavaly nem kellett minden kiadási előirányzatot elkölteni.
Ha el kellett volna költeni, akkor nem lett volna miből. Most be van tervezve 25 millió Ft
önerő a közmunkaprogramra. Nincs betervezve például semmi a mezőgazdasági programból,
26 millió Ft-ot jósoltak bevételnek, ha ez be lenne tervezve, akkor már sokkal szebb képet
mutatna, de úgy gondolja, hogy nem lenne okos dolog betervezni.
Bóta Barbara aljegyző:
A mezőgazdasági programban tavaly, ami valójában realizálódott több mint 5 millió Ft volt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
De az el lett költve önerőre, illetve Uhrin ki lett belőle fizetve.
Bóta Barbara aljegyző:
A kiadások közfoglalkoztatási részbeni fedezésére, a tavaly realizálódott 5 millió Ft, az idén is
fog realizálódni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azt akkor bevételi oldalon be lehet tervezni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az általa leírt 26 millió Ft-nak van realitása.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Annak az embernek, aki ezt irányítani fogja, annak a munkabére nincs betervezve. Illetve a
közmunkaprogram önerejéből lesz ez is fizetve. Van kb. 68 millió Ft hiány. Ezt betervezik,
hogy ennyi támogatást fognak kapni, de úgyis tudják, hogy nem fog az önkormányzat ennyit
kapni, de azért, hogy biztonsággal neki menjenek ennek az évnek, szerinte kb. 40 millió Ft-ot
zárolni kell.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Van 2 állás a hivatalnál, azt lehet zárolni vagy törölni, mert lett tervezve 1 havi jutalom.
Amennyiben a Képviselő-testület életben tartja azt a döntését, hogy a plusz 1 havi jutalom
legyen tervezve.
Czinege Zoltán bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 8 fő bizottsági tag.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy néz ki, hogy Újszentmargita Polgármesterével nem sikerül megegyezni, tehát a
tűzoltóság költségvetéséből hiányozni fog 2,5 millió Ft, arról szintén az egyeki
önkormányzatnak kell gondoskodni. Most 2,5 millió Ft-ot be kell tervezni, mert onnan nem
fogják megkapni.
Czinege Zoltán bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 9 fő bizottsági tag.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Hivatalnál 3,3 millió Ft-ot lehet zárolni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A rendezvényekre tervezett 5 millió Ft-ból, 2 millió Ft-ot lehet zárolni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Háznál 6 órás bér van tervezve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy 4 órásra le lehetne csökkenteni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez 367.000 Ft megtakarítás.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az ellátottak pénzbeli juttatásai részben a települési támogatás 2015. márciustól 18.709.000
Ft. Ez az összeg, hogyan jött ki?
Bóta Barbara aljegyző:
Ismerteti, hogyan jött ki a 18 709 000 Ft összeg a települési támogatásra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt kötelező adni?
Bóta Barbara aljegyző:
Nem, viszont kap rá az önkormányzat több mint 51 millió Ft-ot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kérdezi, hogy a 2 Dacia Duster benne van a költségvetésben?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nincs, mivel nincs róla döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy tegyék bele.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Először a hiányt vigyék le.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Eddig kb. 20 millió Ft-ot zároltak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
2 millió Ft-ot a rendezvényekből, 16 millió Ft-ot a Szöghatár Kft-nél, 3,3 millió Ft-ot a
hivatalnál.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A köztisztviselők illetménykiegészítését mennyivel számolták?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
20%-kal, erről döntés van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy zárolják és legyen 10%-kal.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha a költségvetést végleg ezzel a 10%-kal tudják egyenesbe hozni, akkor hozzá járul. A
köztisztviselők részére 2008 óta semmiféle emelés nem volt. 7 embernek írta alá a 122.000
Ft-os minimálbéres átsorolását, még ezzel a 20%-kal sem éri el a bérük a 122.000 Ft-ot. Ezt
ne az elsők között vessék be.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ez a 10% körülbelül mennyi összeg lenne?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez közel 3 millió Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Betervezték a költségvetésbe a 13. havi bért. A környező önkormányzatoknál nem tud róla,
ahol a köztisztviselők megkapnák a 13. havi bért. Azt gondolja, hogy a lehetőségekhez képest
itt meg vannak a köztisztviselők becsülve.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt nem vitatja, hogy nincsenek. Az előző ciklusokban volt lehetőség év végén jutalmazásra.
Most ezzel a döntéssel, amit a Képviselő-testület hozott, hogy az üres álláshelyet kivették és
betervezték mindenkinek az 1 havi bért pluszba. Ez eddig is volt, csak nem úgy volt a
költségvetésben, hogy 1 havi bér, hanem volt üres álláshely vagy egyéb megtakarítás és abból
lett kifizetve. Pluszba nem kapott a hivatal semmit, hanem technikailag másképp van
megoldva, mint ahogy eddig volt. Nincs belőle vita év végén.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Például ő azt is szeretné, ha arról is születne döntés, hogy az adókimunkálásért ne adjanak
plusz pénzt, mert ő azt az egész rendszert igazságtalannak gondolja.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Már tényleg ott tartanak, hogy annyit sem ad, mint az előző években.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Pedig az ösztönzőleg hat.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az adókimunkálásért költségvetésben adtak rá fedezetet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Így van. Annak meg van a fedezete.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A rendelet szerint a behajtott összeg egy része adja a fedezetet.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Felelős munkát, tisztességes bérrel el kell ismerni. Felelős munkát végeznek és ne közmunkás
bérért végezzék.
Bódi István bizottsági tag és Vitéz Zsolt bizottsági tag távozott az ülésről.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Még, ha rossz is lesz a termés, a mezőgazdaságnál 10 millió Ft bevételt reálisnak gondol. Azt
mondja, hogy tervezzenek 10 millió Ft bevételt.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A támogatás az nem is szerepel a tervben. Támogatásra kb. 3 millió Ft körül lehet számolni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal klimatizálására tervezett 2 millió Ft-ot zárolják.
A laptop beszerzés 4 millió Ft, szerinte, ha ezt zárolják, neki mehetnek az évnek.
Ecsedi János alpolgármester:
A laptoppal várjanak egy évet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő ezt nem így fogná meg, hogy várjanak egy évet. Évközben látják a pénzügyeik alakulását,
ha csak a mezőgazdaságban úgy alakul a gazdasági év, hogy tényleg lenne 25 millió Ft
bevételük, akkor vehetnek laptopot, akkor kicsit változni fog a helyzet. A laptop működési
kiadás?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Működésből van elvonva. Egyébként fejlesztés, de laptopra hitelt nem tudnak felvenni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem is akarnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha bármit elfogadnak csütörtökön költségvetési rendeletként, év közben legalább 3-4
alkalommal ezt módosítani fogják. Ezek a számok az előző évek tapasztalataiból kiindulva
még több 100 millió Ft-tal fognak változni.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha most nem vásárolnak laptopot, akkor papír alapon kell kiküldeni a testületi anyagot és az
megdrágítja.
Soltész Gábor képviselő:
Irodai felhasználásra 110-120.000 Ft-os gép elegendő.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt is megtehetik, hogy 13 laptop van betervezve, és aki hozzájárul annak a laptopja zárolva
legyen. Ha van közöttük olyan, akinek nincsen, akkor az övét ne zárolják, a többiekét meg év
közben feloldják.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
4.027.000 Ft van betervezve. Ebből, ha a friss árajánlatokat nézik és az olcsóbb ajánlatokat
választják, ami a nagyobb méretű gép és nem vesznek hozzá operációs rendszert, akkor
711.000 Ft-ot még lehúzhatnak.
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy tabletet vegyenek. Arra a célra, hogy a testületi anyagot megnézzék, arra jó.
Soltész Gábor képviselő:
Úgy nem lehet, hogy meghatároznak egy fő/összeget?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Úgy nem.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Indultak 44.261.000 Ft-os hiányról. Ezt 1.053.000 Ft-tal csökkenti az étterem napelem önerő
hitelének a kamata. A Vízmű Zrt. növeli 752.000 Ft-tal. Csökkenti a hiányt 10 millió Ft
mezőgazdasági program bevétellel és 3 millió Ft földalapú támogatás. Így 30.960.000 Ft
hiánynál tartanak. Ehhez hozzájön a 24.470.000 Ft bérleti díj a Vízmű Zrt.-től, ami
bizonytalan, hogy be fog folyni. Így 55.430.000 Ft-nál tartanak és ebből 27.260.000 Ft lett
zárolva.
Soltész Gábor képviselő:
Mennyi a település lakóinál a kintlévőség, a lakbérhátralék, iparűzési adó és a kommunális
adó?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Körülbelül 50 millió Ft.
Soltész Gábor képviselő:
Tehát ha ez meglenne, akkor nem kellene zárolni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Hiába írják be, ez nem realizálódik.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tehát mennyire lenne még szükség?
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
32.570.000 Ft-ra kellene még megoldást találni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt mondja, hogy akinek egyáltalán nincs laptopja, annak vegyenek, a többiek meg várjanak.
Ha a Vízmű Zrt.-től megkapják azt a 24 millió Ft-ot, abból nyugodtan vehetnek laptopokat.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Tardi Kálmán bizottsági tagot kérdezi, hogy 10 millió helyett 15 millió Ft nagyon irreális
lenne bevételnek a mezőgazdasági programban?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
10 millió Ft helyett legyen 15 millió Ft bevétel a mezőgazdasági programból.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha erre beterveznek bármennyi összeget is, ebből csak augusztusban vagy szeptemberben lesz
pénz.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A földalapú támogatásból csak év vége fele lesz pénz, másik felét át szokták vinni a
következő évre.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor ebből a 3 millió Ft-ból valószínűleg csak 1,5 millió Ft fog befolyni?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Elképzelhető.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor csak 1,5 millió Ft számoljanak.
Soltész Gábor képviselő:
Az önként vállalt feladatok is csökkentik a hiányt?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha azokat megszünteti az önkormányzat. Ilyen pl. a tanyagondnok, kb. 1 millió Ft-ot tesz
hozzá az önkormányzat. A járó beteg szakellátás, szakorvosoknak eszközbérleti díjra
3.420.000 Ft-ot fizetnek ki. Véleménye szerint 2,5 millió Ft a rendezvényekre sem kötelező
feladat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezt javasolni is akarta. Ráadásul tavaly azt mondták, hogy azért hagynak ekkora összeget a
rendezvényekre, mert nem foglalkoztatnak művelődésszervezőt és az ő bérét inkább a
rendezvényekre költik. Most ha 4 órában is, de foglakoztatnak rendezvényszervezőt, akkor
már nem indokolt ilyen magas összeget hagyni a rendezvényekre, mert akkor a tavalyi érvelés
nem állja meg a helyét. Még 1 millió Ft-ot bőven zárolhatnak, és pályázati utat próbáljanak
meg keresni.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem kötelező például a tüdőszűrő busz, az emlőszűrésre busz, a Bursa Hungarica, az Egyeki
Hírmondó megjelentetése és a temetési kölcsön, bár az vissza is fog folyni és ez 0-án lesz
ebben az évben.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha valamit el akarnak venni, ami megszokott a lakosság, akkor inkább a rendezvényekhez
nyúljanak, mert azt nem mindenki látogatja és nem rendszeres.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha lesz rendezvényszervezőjük és ő ott marad üres zsebbel. Pénz nélkül nem lehet
rendezvényt szervezni. Ha nem hagynak ott pénz, akkor ne legyen rendezvényszervező sem.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Csinálják eseti megbízással, adott rendezvényre, adott feladat ellátására.
Soltész Gábor képviselő:
Eseti megbízási szerződést köthetnek az intézményvezetővel is, azért, hogy az adott feladatot
pluszba lássa el.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Egyéb megtakarítási javaslat?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 13. mellékletben vannak azok a fejlesztések, amelyek vagy futó fejlesztések vagy majd
ezután futnak, amelyekhez hitelfelvétel lenne a fedezet. Ebből hiába vesznek el, ez nem
módosítja.
Soltész Gábor képviselő:
A munkahelyteremtő támogatás az mi?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez az, amit adtak az alapítványon keresztül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti tavaly kik kapták ezt a támogatást.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Azt is lehetne zárolni. Ha van miből, akkor adják, ha nem akkor nem.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Elérte a célját a tavalyi támogatás?
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Igen. A MEDICOR 1 főt vállalt, de statisztikai létszám 4 fővel emelkedett. További
megbeszéléseket szeretne folytatni Polgármester úrral, hogy 5 éven belül még 25 fővel fogja
emelni a létszámot, ha ez esetleg biztosítottnak látszik.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja, hogy az összeg felét zárolják. A Medicornak adják oda, mert az elérte a célját. A
többit pedig nem támogatják.
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Bóta Barbara aljegyző:
Vagy az egészet zárolni, és ha a vízműtől befolyik a bevétel, akkor feloldani.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A mezőőri díj meg fog szűnni? A költségvetési rendelet tartalmazza a mezőőri díj bevételt is
és a mezőőrök díját is. Ezt meg kell vizsgálni, hogy mikor lesz megszüntetve, meddig
fizessék, és mikor lehet megszüntetni a mezőőr munkaviszonyát?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerinte meg fog szűnni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Azt beszélték, hogy legalább június 30-ig tartani kellene, hogy a támogatás megjöjjön, és
legalább 0-ra fussanak ki.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ez formai dolog, ezt meg tudják csinálni.
Javasolja, hogy a munkahelyteremtő beruházás felét zárolják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy miért nem jó, hogy akinek feltétlenül kell a laptop, annak megveszik, a többiekét pedig
zárolják.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Akkor zárolják mindet.
Vigh József bizottsági tag:
Lehet venni olcsóbb laptopot, nem kell 250.000 Ft-os luxusgépet megvenni.
Ecsedi János alpolgármester:
Azon nem gondolkoztak el, hogy tabletet vegyenek, 50.000 Ft-ért lehet venni és a célnak
megfelelő.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem kell tablet, mert neki már volt és nem tudta rajta olvasni az e-mailek mellékletét.
Vigh József bizottsági tag:
Az nem megoldás, hogy egyes képviselőknek vesznek, másiknak nem.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Polgármester úr azt mondta, hogy mindenkinek vegyenek csak idő kérdése. Elsőnek, akinek
nincs laptopja, akinek meg ráér fél év múlva.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezt hagyják a végére, mert nem ez oldja meg a költségvetést.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt mondja, hogy ha lemennek 27-28 millió Ft-ra, akkor nyugodtan neki mehetnek az évnek,
mert még mindig van benne többszörösen tartalék. Tartalék az, hogy a mezőgazdasági
programnál több lesz a bevétel és tartalék az is, ha a Vímzű Zrt.-től kapnak valamennyi pénzt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Benne van a romos ingatlanokra 1 millió Ft, ezt nem lehetne közmunkából megoldani?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
De, igen.
Bóta Barbara aljegyző:
Van a hosszabb időtartamú közmunka, abba például betervezhetnék még pluszba a romos
ingatlanok eltakarítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kihúzhatják akkor.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A munkahelyteremtő beruházásnál akkor miben maradtak?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A felét zárolják.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tehát, akkor 1.950.000 Ft zárolása a munkahelyteremtő beruházásnál.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Most hol tartanak?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
29 millió Ft-os hiány.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ebből a laptopot levonták már?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Még nem.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Hiába vonják le, akkor is marad 25 millió Ft-os hiány.
Soltész Gábor képviselő:
A törvény nem azt írja, hogy költségvetési hiány nem tervezhető?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem lenne hiány, mert bevételi oldalon be lenne tervezve a rendkívüli támogatás, csak
célszerű ugyanennyit zárolni a kiadási oldalon.
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Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A laptopot le kell venni, akkor már kb. az a bázisszám lesz, amire Polgármester úr azt
mondta, hogy kezelhető.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van egy felelőssége, hogy így neki mennek az évnek. Ezeket a számokat és a költségvetést
rendszeresen felül kell vizsgálniuk. Elképzelhető, hogy még további zárolásokra lesz szükség.
Ha így fogadják el, akkor az egy nagyvonalú költségvetés minden irányban. Tavaly is így
mentek neki, és bíztak benne, hogy év közben nem kell hozzányúlni. Úgy emlékszik, tavaly
nem voltak további zárolások.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tavaly zároltak a civil szervezeteknek is és időközben lett feloldva. Ebből is zárolhatnának.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Volt zárolás. 58.000 Ft volt zárolva a Polgárőrségnek és nem is lett feloldva.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
3 millió Ft van betervezve, ennek a felét zárolhatják.
Soltész Gábor képviselő:
600.000 Ft-ból nem tud működni sem a Polgárőrség, sem az SBSE. Ha a Vízmű Zrt-től nem
kapják meg a 24 millió Ft-ot, akkor még nagyobb problémák lesznek.
Így nem fog menni, akkor az lesz, hogy ellátják a minimum feladatot és ezen kívül nem
fognak tudni odaérni semmihez. Az SBSE-nek is megnövekedtek a költségei, 600.000 Ft-ból
ő sem tud működni. Ha ezek az összegek zárolva lesznek, bíznak benne, hogy év végén
feloldódik, de ha nem, akkor mind a két szervezet tönkremegy.
Ecsedi János alpolgármester:
Kb. 120 iskoláskorú gyermeket versenyeztetnek, akkor azt mondja, hogy nem fogja tudni
bevállalni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A népdalkörnek van betervezve valami?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nincsen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Miért nem tudják a laptop vásárlást fél évvel elhalasztva?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Miért nem tudják az irodabútor beszerzését elhalasztani fél évvel?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez már meg van. A költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait alkalmazva neki joga volt
ezeket a bútorokat megrendelni, mert a tavalyi költségvetést vették figyelembe. Ő teljesen jól
járt el, úgy hogy azt már nem tudják kihúzni.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nekik meg joguk van, nem kihúzni a laptopot.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Úgy nem lehet, ahogy elmondta Polgármester úr, hogy akinek szüksége van rá, annak meg
lesz, akinek meg nem annak el lesz halasztva későbbre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Menjen önkéntes alapon. Ugyanazt mondja, mint Czinege Zoltán bizottsági tag, neki ráér.
Tardi Kálmán képviselő:
Nem muszáj 13 darabot venni egyszerre.
Vigh József bizottsági tag:
Olcsóbb laptopot lehet vásárolni 130 ezer Ft-ért.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azt nem érti, hogy miért vannak kész tények elé állítva? Ami már el van költve, ahhoz nem
nyúlhatnak, annak meg van a gazdája és vegyenek el abból, ami még nincs elköltve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A bútorvásárlásra szükség volt. Ha a Képviselő-testület választ egy Alpolgármestert, akkor ő
sem lehet bútorozatlan irodában.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Ha kevesebbet vásárolnának, és a többi zárolva lenne?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Még mindig lehet az a variáció, hogy olcsóbbat vegyenek.
Vigh József bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Vegyenek akkor 150.000 Ft-osat és akkor mindenkinek.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Miért nem jó úgy, hogy ha valakinek kell, megveszik, akinek halasztható annak nem?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Csak ne mondják, hogy fél év után, mert nem biztos.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Akkor mondják, hogy jövő évben ilyenkor, biztosan.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Szerinte inkább egyszerre vegyenek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha van, legyen mindenkinek, ha nincs, akkor senkinek. Fogadják el a költségvetést 25 millió
Ft hiánnyal és aztán majd lesz valahogy.
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Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Le lehet faragni, ahogy Polgármester úr mondta, és egy vegetatív módba átmenni, és semmi
fejlesztés, sem laptop, és le lehet még ezt a 25 milliót is faragni 4 millióval. Mivel járt
jobban? Semmivel, mert akkor is mínuszban van.
Vigh József bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha a laptop is zárolva lesz, a romos ingatlanra tervezett 1 millió Ft, a munkahelyteremtő
támogatás fele 1.950.000 Ft, akkor 25.193.000 Ft-nál tartanak. Ha nem veszik ki a 24.471.000
Ft bevételt, akkor mondhatják azt, hogy nincs benne csak a 25.193.000 Ft és a 24.471.000 Ft
közötti különbözet. Ennyi lyuk van benne. Viszont azt mindenki tudja, hogy a 24.471.000 Ft
bérleti díj, az nagyon kérdőjeles.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyébként szerinte meg fogják kapni azt a pénzt. Több százmillió forintos kintlévősége van,
ott vannak a vagyonelemek, lehetetlen, hogy onnan ne kapjanak pénzt.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Hányadikak lehetnek a követelési listában?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Utolsó előttiek, mert nem tulajdonosként követelik a bérleti díjat, hanem ügyfél minőségben
kérik és utána jönnek a tulajdonosi jogok. Tehát szerinte a bérleti díjat valószínű, hogy meg
fogják kapni, viszont a végelszámolásnál a tulajdoni részarányban, ami Egyekre esik az
nagyon minimális összeg, abból nem is nagyon kapnak semmit.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Menjenek tételesen. Kéri Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt, hogy segítsen neki a
javaslatokat ismertetni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Polgármesteri Hivatalnál lévő 2 üres álláshely zárolása kb. 3.300.000 Ft összegben.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Polgármesteri Hivatalnál lévő 2 üres álláshely zárolásával egyetért 3 300 000
Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A rendezvényekre elkülönített 5 millió Ft-ból 2 millió Ft kerüljön zárolásra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a rendezvényekre elkülönített 5 000 000 Ft-ból 2.000.000
Ft kerüljön zárolásra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

28/38

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. FEBRUÁR 10. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Háznál tervezett 6 órás állást módosítsák 4 órás
állásra, és 377.000 Ft kerüljön zárolása.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Háznál tervezett 6
órás állást módosítsák 4 órás állásra, és 377 000 Ft kerüljön zárolása, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Polgármesteri Hivatalnál klimatizálásra tervezett 2 millió Ft kerüljön zárolása.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatalnál klimatizálásra tervezett
2 000 000 Ft kerüljön zárolása, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az Egyeki Szöghatár Kft. részére átadandó pénzeszközből 16.583.000 Ft kerüljön zárolásra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyeki Szöghatár Kft. részére átadandó pénzeszközből
16 583 000 Ft kerüljön zárolásra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A munkahelyteremtő beruházásra tervezett 3.900.000 Ft-ból 1.950.000 Ft kerüljön zárolásra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a munkahelyteremtő beruházásra tervezett 3 900 000 Ftból 1 950 000 Ft kerüljön zárolásra.
A bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A romos ingatlanok rendbetételére tervezett 1 000 000 Ft kerüljön zárolásra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a romos ingatlanok rendbetételére tervezett 1 000 000 Ft
kerüljön zárolásra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A laptop vásárlásra tervezett 4 027 000 Ft kerüljön zárolásra.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a laptop vásárlásra tervezett 4 027 000 Ft kerüljön
zárolásra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
1 053 000 Ft kamat költség kerüljön törlésre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 1 053 000 Ft kamat költség kerüljön törlésre,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Vízmű Zrt. 2014. évi fejlesztésére 752 000 Ft összeg kerüljön tervezésre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Vízmű Zrt. 2014. évi fejlesztésére 752 000 Ft összeg
kerüljön tervezésre, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Javasolja, hogy a mezőgazdasági közmunkaprogramból befolyó 11 500 000 Ft a bevételi
oldalon kerüljön tervezésre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a mezőgazdasági közmunkaprogramból befolyó
11 500 000 Ft a bevételi oldalon kerüljön tervezésre, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
1 500 000 Ft földalapú támogatás a bevételi oldalon kerüljön tervezésre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 1 500 000 Ft földalapú támogatás a bevételi oldalon
kerüljön tervezésre, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a 2 Dacia Dusterre vásárlására tervezzenek 4,5 millió Ft fejlesztési célú hitelt.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Most nem elég 1 és jövőre vennének még egyet?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Alpolgármesternek, a hivatalnak 1 és a tűzoltóságnak is lenne egy.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
44 millió Ft-os hiánynál. Azt mondja, hogy osszák be a javakat. Ő most csak egyet támogat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a hiányt nem befolyásolja, de minden mindennel összefüggésben van. Fejlesztési hitel,
előbb-utóbb vissza kell fizetni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Módosító javaslat. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 1 Dacia Dustert vásároljanak,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2 Dacia Dustert vásároljanak, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha vesznek 1 Dacia Dustert és viszi a hivatal, vagy az alpolgármester és a tűzoltóság. Ha
éppen riasztás van, akkor nem tudja, hogy Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok, hogyan megy ki
riasztásra.
Tardi Kálmán bizottsági tag távozott az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetését a
módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
42/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015.
évi költségvetését az alábbi módosításokkal:
- a Polgármesteri Hivatalnál lévő 2 üres álláshely kerüljön zárolásra
3 300 000 Ft összegben
- a rendezvényeke elkülönített 5 000 000 Ft-ból 2 000 000 Ft kerüljön
zárolásra
- a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Háznál tervezett 6 órás állást
módosítsák 4 órás állásra, és 377 000 Ft kerüljön zárolása
- a Polgármesteri Hivatalnál klimatizálásra tervezett 2 000 000 Ft kerüljön
zárolása
- a romos ingatlanok rendbetételére tervezett 1 000 000 Ft kerüljön zárolásra.
- 1 053 000 Ft kamat költség kerüljön törlésre
- a Vízmű Zrt. 2014. évi fejlesztésére 752 000 Ft összeg kerüljön tervezésre
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- a mezőgazdasági közmunkaprogramból befolyó 11 500 000 Ft a bevételi
oldalon kerüljön tervezésre
- 1 500 000 Ft földalapú támogatás a bevételi oldalon kerüljön tervezésre
- az Egyeki Szöghatár Kft. részére átadandó pénzeszközből 16 583 000 Ft
kerüljön zárolásra
- a munkahelyteremtő beruházásra tervezett 3 900 000 Ft-ból 1 950 000 Ft
kerüljön zárolásra.
- laptop vásárlásra tervezett 4 027 000 Ft kerüljön zárolásra.
Határidő: 2015.02.12.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
8. Laptop vásárlásról döntés
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pont levételével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal levette napirendről.
9. Egyeki Népdalkör támogatási kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Költségvetést érintő napirend.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Havonta 30.000 Ft-ot kérnek. Ezt mire fordítják?
Ferencz Mihály:
Ez bruttó 30.000 Ft. Ezt elsősorban a zenei vezető tiszteletdíjára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Minden héten 1 alkalomról szól ez?
Ferencz Mihály:
Gyakorlatban sokszor 2 alkalom. Mivel Egyeken szinte minden rendezvényen részt vesznek,
és a felkészülésre nem egyszer, hanem van, hogy 2 alkalommal gyűlnek össze. Egy zenei
vezető az, aki egy szintet tud adni a népdalkörnek. Kell egy jó színvonal.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Számlát ad?
Ferencz Mihály:
Ha az önkormányzat ad 30 ezer Ft-ot, akkor nettóban szűk 20 ezer Ft, amit kézhez kap.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Úgy olvasta, hogy még nem kezdték el a civil szervezetté válást. Ezt most a könyvtár kapná
meg átadott pénzeszközként, és megbízási díjként fizetnék ki. Neki tetszik, amikor fellépnek,
és tényleg színvonalas, ő sajnálná, ha megszűnne.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Amikor 30.000 Ft-ot kapott a zenei vezető, az pályázati forrásból volt. Ez a viszonyítási alap,
mert erre hivatkozik a vezető. Azóta már mindenféle okok miatt távol maradt és a népdalkör
megpróbálta más személyekkel elláttatni ezt a feladatot. Néhány fellépésüket látta az óta, ő
színvonal csökkenést nem tapasztalt, sőt amikor Prokisch Sándor készítette fel őket, akkor
határozottan mindenki dicsérte őket.
Ferencz Mihály:
Prokisch Sándor nem vállalja, nincs Egyeken olyan, aki vállalja. Nyílván egyszerűbb és
logikusabb ettől nem lenne.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A pályázat előtt mennyit kapott a zenei vezető?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
32.000 Ft-ot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tavaly karvezető támogatásra adott az önkormányzat támogatást a népdalkörnek, és az nem
került felhasználásra. Ennek mi az oka?
Ferencz Mihály:
Nem tudja. Több verzió volt. Hogy fel lehet használni, el lehet menni színházba, kirándulásra.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez nem így van, ő maga mondta el, hogy nem használható kirándulásra, színházra, mert ezt a
népdalkör működésére adták.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Forrást kér megjelölni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hogy ne bolygassák a költségvetést, de mivel a népdalkör az összes rendezvényen fellép, nem
helytelen az, ha a rendezvényekre betervezett 3 millió Ft terhére, bruttó 300 000 Ft-ot oda
adják nekik és így oldják meg az ő működésüket.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Legyen úgy, hogy a könyvtár költségvetésébe kerül bele. Lehetne az a cél, hogy Egyeken
keressenek vezetőt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyeki Népdalkör támogatására bruttó 300.000 Ft
összeget biztosítsanak, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
43/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Népdalkör támogatására bruttó 300.000
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Ft összeget biztosítson a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház részére a
Népdalkör szakmai vezetőjének díjazására a 2015. évi költségvetésben
rendezvényekre elkülönített 3 000 000 Ft terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Gábor Istvánné könyvtárvezető
10. Béke u. útburkolat javításáról döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jó lenne megcsinálni, ez egy nagyon baráti árajánlat. Csak ott tartanak, ahol tavaly tartottak.
Látják a költségvetést, ez pályázati pénz nélkül nem fog menni, bármennyire is szeretnék.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A Béke u. 21 sz. alatti általános iskola épülete előtt nagyon kicsi a parkoló. A Mocsár u.
kijáratát is parkolónak használják, a Mocsár útról kihajtani lehetetlen, nagy gödrök vannak.
Ott legalább zúzott kővel javítást kell végezni, akkor is, ha ezt az útjavítást most el kell, hogy
napolják.
Vigh József bizottsági tag:
Az Óvoda u. 8. sz. előtt is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mind a kettőt meg tudják oldani, csak időt kérnek, mert ebben a sáros időben nem jó.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja az árajánlatban foglaltak alapján, kézfelnyújtással jelezze.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Miből?
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ami megfogta, hogy 2 év garanciát vállal.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Hány négyzetméter kell?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
4,5 millió Ft-ot számoltak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az iskoláig. Tavaly beszélték, hogy nem jó úgy neki állni, hogy félig csinálják meg, ezt
teljesen a vasútig kellene.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Fel kellene méretni, hogy ez mennyi lenne.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor ne utasítsák el élből, mérjék fel, hozzanak egy konkrét összeget. Az összeget látva
döntenek a hitelről, másból úgysem tudják megcsinálni.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ez is ez egy fejlődés a településnek, hogy valamilyen útszakaszt rendbe tesznek. Úgy
gondolja, hogy az is ösztönözné a Képviselő-testületet, hogy ott van egy intézmény.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A tervezett 14 millió Ft-ot nem kell felvenni, annak a terhére nem lehetne?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az étterem tetejére akarnak tetőt, vagy maradjon a lapos tető?
Murvai Ferencné ügyvezető:
Igen akarnak, mert beázik.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ne vessék el, mérjék fel, mondjanak konkrét összeget és utána döntsenek. Kéri, hogy aki
egyetért azzal a javaslattal, hogy mérjék fel és konkrét összeg ismeretében döntsenek,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
44/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy mérjék fel a Béke u. útburkolat javításának
költségeit, és a konkrét összeg ismeretében tárgyalja újra a napirendet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11. Horusz 2000 Bt. kérelme
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez tulajdonképpen ugyanaz, ami a múltkor volt. Ott az a döntés született, hogy
költségvetéskor tárgyalják újra. Az értesítés kimegy, a jegyzőkönyvet megkeresik. Kéri, hogy
vegyék le napirendről.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pont levételével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal levette napirendről a Horusz 2000 Bt. kérelmét.
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12. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetése
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az éves tényszámok ismeretét kérték.
Tardi Kálmán bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
A dologi kiadásoknál, ami tényként jelentkezik 2014-ben 11 millió Ft és a tervezett 14 millió
Ft között van 3 millió Ft különbség. Ez a pénzmaradvány remélhetőleg meg lesz 2016 év
elejére is, ami az év eleji működést és előző évi bérkifizetést segíti. Még van 600 000 Ft a
különbözetben, ami a gépkocsi törlesztő részlete, ami be van tervezve. A 3 millió Ft ebből a
két tételből áll össze. Annyit még meg lehet spórolni, hogy kiküldtetés, saját gépkocsi
használatra volt tervezve 700.000 Ft, és a tény 833.280 Ft lett. Ha realizálódik a Duster
megvásárlása, attól kb. 100 000 Ft-ot benne hagyna, mert előfordulhat, hogy egyszerre
többüknek kell, több helyre menni és ne legyen az, hogy valaki valahová emiatt nem tud
eljutni. Lehet ezt 50.000 Ft-ra is redukálni, de szerinte óriási jelentősége nincs. Valamennyit
benne kellene hagyni ezekre az eshetőségekre. Tulajdonképpen itt 700.000 Ft effektíve meg
lenne spórolva, abban az esetben, ha meg lesz a Duster.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Hány hónapra van tervezve a lízing díj?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
12 hónapra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Abból már megspóroltak 2 vagy 3 hónapot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A műszakpótlékot kötelező adni?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Szabadnapot kellene kiadni, de nem tudják kiadni, mert nincs elég létszám.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Egyéni védő eszközöket tavaly nem vásároltak?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Ezt mindig tolják maguk előtt, mert mindig valami másra kell csoportosítani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amit kértek, hogy az elnökségnek és a felügyelő bizottságnak legyen egy kis pénze, ez benne
van valahol?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Ez a tartalékban. Ezt már annyira nem akarta bolygatni, mert az elnökség már egyszer
elfogadta. Ennyit módosított rajta, de megoldható lesz, ez nem egy olyan hatalmas összeg.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
A tűzoltóság töretlenül jól működik az elmúlt 30-40 évben.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A dologi kiadásokban a 2014 tény év és 2015 évi terv között az a 3 millió Ft különbség?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
3 millió Ft ott van a dologiba, ami a tervhez képest megmarad. Azt mondja Czinege Zoltán
tűzoltóparancsnok, hogy ez az, amiből a januári béreket fogja kifizetni. Tehát ez át megy a
következő évre és ezt mindig átviszik magukkal. Kiszámolták és 12 havi bérek vannak
kiszámolva és nem 11 havi. Ezért, most őszintén mondja, hogy nem érti. Biztos, hogy így van
évek óta, de ő még nem értette meg a logikáját.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Neki mindig többet kell beterveznie, azért, hogy maradjon meg év végén ez a 2,4 millió Ft,
hogy ezt át vigye jövő évre, mert abból fogja fizetni év elején a decemberi fizetést.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Volt, hogy az állami pénz februárban érkezett meg.
Amióta ez a költségvetés elkészült, még merült fel plusz ügyvédi költség. Ha nem kell elnök
és elnökségválasztást tartani és békésen konszenzusra lehet jutni, akkor is kell, mivel két
elnökségi tag lemondott, alapszabályt kell módosítani és ehhez ügyvéd kell.
Illetve nem tudja, hogy a hátsó fűtéskorszerűsítés megvalósul-e, és annak is lesz egy
felmerülő anyagköltsége. Természetesen annyi nem, mint a kazánházépítésnek, de
valamennyi anyagköltség ott is fel fog merülni.
Ezt a költségvetést nem lehet úgy tervezni, mint egy irodát, hogy fixen mi mennyi lesz.
Bizonyos tételeket nem lehet előre tudni. Azért kell benne, hogy tartalék legyen, hogy neki ne
kelljen szaladgálni havonta pénzért.
Új sorokat kellett volna bele tenni, hogy egy kívülállónak is egyértelműbb legyen.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A tűzoltóparancsnok, jó parancsnok módjára úgy alakította ki a költségvetését, nehogy
működési probléma lépjen fel. Szerinte év közben nem fog jönni külön pénzekért és ebből a
költségvetésből meg fogja oldani. Javasolja, hogy kapja meg ezt az összeget.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Lehet, hogy egy részletesebb költségvetés kellene, új sorokat hozni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetését,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
45/2015.(II.10.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015.
évi költségvetését.
Határidő: folyamatos
Felelős: Czinege Zoltán képviselő
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 19:00
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Zsólyomi Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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