EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2015. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. február 12-én 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 temető üzemeltetéséről
Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető
44/2015.(II.12.) sz. határozat
2. Polgármesteri jelentés
45/2015.(II.12.) sz. határozat
3. Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
46/2015.(II.12.) sz. határozattól - 47/2015.(II.12.) sz. határozatig
4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság
48/2015.(II.12.) sz. határozat
5. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
2/2015.(II.12.) sz. rendelet
6. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
49/2015.(II.12.) sz. határozat
7. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
50/2015.(II.12.) sz. határozat
8. Kérdések, interpellációk

1/72

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

9. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
3/2015.(II.12.) sz. rendelet
10. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
4/2015.(II.12.) sz. rendelet
11. Egyebek
1. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetése
51/2015.(II.12.) sz. határozat
2. Laptop vásárlásról döntés
3. Egyeki Népdalkör támogatási kérelme
52/2015.(II.12.) sz. határozat
4. Polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
53/2015.(II.12.) sz. határozat
5. A térfigyelő kamerarendszer támogatásával kapcsolatos per megindításának
jóváhagyása
54/2015.(II.12.) sz. határozat
6. Béke u. útburkolat javításáról döntés
55/2015.(II.12.) sz. határozat
7. Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
56/2015.(II.12.) sz. határozattól - 57/2015.(II.12.) sz. határozatig
8. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
58/2015.(II.12.) sz. határozattól - 60/2015.(II.12.) sz. határozatig
9. Egyek Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlan használatba adása a Debrecen- Nyíregyházi
Egyházmegye részére
61/2015.(II.12.) sz. határozat
10. Felhatalmazás a Polgármester részére a KEHOP pályázattal kapcsolatban
62/2015.(II.12.) sz. határozat
11. A „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám alatti
ingatlanon” pályázat lebonyolításához szükséges döntés
63/2015.(II.12.) sz. határozattól - 64/2015.(II.12.) sz. határozatig
12. Döntés a Környezetvédelmi alap felhasználásáról
65/2015.(II.12.) sz. határozat
13. Javaslat az étterem magas tető ráépítésére
66/2015.(II.12.) 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 7 fő képviselő
jelen van. Bódi István képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt, Vitéz Zsolt képviselő pedig
betegség miatt hiányzik.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Czinege Zoltán és Gál-Szalai Erika
képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Egyek Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlan használatba adása a Debrecen- Nyíregyházi
Egyházmegye részére
2. Felhatalmazás a Polgármester részére a KEHOP pályázattal kapcsolatban
3. A „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám alatti
ingatlanon” pályázat lebonyolításához szükséges döntés
4. Döntés a Környezetvédelmi alap felhasználásáról
Megkérdezi, hogy plusz napirendekre vonatkozóan van-e javaslat?
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze, és a távolabbról érkezők napirendjének tárgyalását előrevenni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
A sorrend a szokásos lesz, először a vendégeket szólítják. Nagy Csaba könyvvizsgáló jelezte,
hogy később érkezik meg, ezért a költségvetést érintő napirendi pontokat későbbre halasztják.
Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről
Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető
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 2 tartózkodás
mellett tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a temető üzemeltetéséről szóló
tájékoztatót.
Tardi Kálmán képviselő:
Az üzemeltető, amit felsorolt a kötelezően előírandó feladatok közé, pl. a ravatalozó, az előtér
és a szolgálati lakás beázása, jó lenne, ha figyelembe vennék és ütemeznék a Kft. 2015. évi
fenntartási feladatai közé a vagyonmegóvás végett.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Rengeteg ilyen feladatuk van betervezve erre az évre. Azt el tudja fogadni, hogy ezt sorolják
fel a többi közé, de nagyon sok van, így nem tudják megígérni, hogy mindet el is végzik.
Tardi Kálmán képviselő:
Mindenképpen menjen ki egy szakértői stáb, vizsgálja meg, hogy mi indokolt ott, hogy a
nagyobb kártól védjék magukat.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kérdezi Hegyi Elemért, hogy szeretné-e szóban kiegészíteni a tájékoztatót?
Hegyi Elemér temető üzemeltető:
Nem kívánja szóban kiegészíteni a tájékoztatót. Megköszöni Tardi Kálmán képviselő
hozzászólását. Ismerteti, milyen munkát lehetne elvégezni a temetőben.
Ecsedi János alpolgármester:
Előjegyezte, és fokozott ellenőrzést fog tartani a temetőnél.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amit az idei évre beütemezett és nagyon fontosnak tartja, hogy a 6-os kocsmától a temetőig, a
járdát csinálják meg. Tavaly szerette volna, de bízik benne, hogy idén sikerülni fog.
Soltész Gábor képviselő:
Kéri, hogy amikor a következő temető beszámoló lesz, a költségekről, nem egy összesítő
készül, hanem úgy gondolja, hogy úgy korrekt, ha a bevételek és kiadások számlák
fénymásolatával vannak hitelesítve. Kéri, hogy a következő beszámoló alkalmával ez az
összesítő legyen, mind a bevételi mind a kiadási oldalon számlákkal igazolva.
Hegyi Elemér temető üzemeltető:
Szerinte senki nem írja elő, hogy tételesen kellene elszámolni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Jogszabály szerint elkülönítetten kell a beszámolót elkészíteni az üzemeltetés és a fenntartás
költségeit tekintve, a temetkezési szolgáltatás, mint vállalkozói tevékenységtől. Ennek a
kettőnek kell, hogy a beszámolóból kitűnjön az elkülönítettsége. A temetkezési szolgáltatás
egy vállalkozói tevékenység, nyílván az üzemeltetés-fenntartás is, de azt az önkormányzat
által kapott megbízás alapján végzi.
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 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel két héttel ezelőtt volt testületi ülésük, olyan sok fejleményről nem tud beszámolni. Az
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utca bútorok elkészítése végre egyenesben van, összesen 12 m3 fát fognak feldolgozni. Olyan
utcabútorok fognak elkészülni, mint amilyenek Újszentmargitán vannak. Egy ottani
szakembert fognak bevonni. Majd ha elkészülnek az utcabútorok, akkor várja a Képviselőtestület részéről a javaslatokat, hogy hová tegyenek ezekből.
Folyamatos egyeztetéseket folytatnak a szennyvizes pályázattal kapcsolatban. A kért dolgokat
próbálják minél hamarabb teljesíteni.
Az önkormányzat feladott egy hirdetést az Egyeki Hírmondóba és a Hajdú-Bihari Naplóba,
hogy a mezőgazdasági programhoz keresnek agrárvégzettséggel rendelkező szakembert, aki a
mezőgazdasági közmunkaprogramot irányítani tudná. Eddig egy komoly jelentkező van, vele
Tardi Kálmán képviselő már hosszasan egyeztetett. Úgy néz ki lesz eredménye az
egyeztetésnek. Még e-mailen jelentkezett 1 fő, még vele is mindenképpen egyeztetni kell.
Múlt héten megtartották a Csipkebált. Tudják, hogy az önkormányzat 100 000 Ft-tal
támogatta ennek a rendezvénynek a megtartását. El kell azon gondolkozni, hogy tényleg a
legjobb úton járnak-e. Ahhoz képest, hogy kevesen voltak, jól sikerült a csipkebál, de mivel
hogy kb. maximum 60 fővel voltak jelen, nem teljesen érzi úgy, hogy célba értek volna ezzel
a rendezvénnyel. Ha az önkormányzat támogat egy ilyen rendezvényt, akkor az a cél, hogy
minél többen részesüljenek ennek a pozitív áldásából.
A héten voltak egyeztetni a Debreceni- Nyíregyházi Egyházmegye püspökségénél, melyre
Hajduné Holló Katalin képviselő és Kirilla Pál igazgató is elkísérte.
Tardi Kálmán képviselő kiment az ülésről, jelen van 6 fő képviselő.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nagyon jó dolgokról tudnak beszámolni. András Atya elmondta, hogy megrendelte a
bölcsőde tervét, és ha ezek a tervek elkészülnek és elkészül hozzá a költségvetés, akkor
nagyon komoly remény van arra, hogy az önkormányzat által megvásárolt ingatlanban, - amit
egyébként a plusz napirendi pontok között tárgyalni is fognak - egy bölcsödét tudnak
kialakítani.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tardi Kálmán képviselő visszajött az ülésre, jelen van 7 fő képviselő.
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3. Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
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 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 közterülethasználati díjakat
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal a díjtételek
tekintetében nem javasol módosítást, mivel az infláció mértéke ezt nem indokolja.
Tardi Kálmán képviselő:
Minimális mérlegelési díjnál 600 Ft-ra emlékszik, ennek az emelésén elgondolkodhatnának.
Több helyen 1.000 Ft alatt nem mérnek. A baromfinál 50 Ft/db árat soknak tartja, azt esetleg
csökkenthetnék.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Molnár Zoltánt az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. dolgozóját kérdezi, hogy egyetért-e azzal,
hogy a mérlegelési díj 1 000 Ft legyen?
Molnár Zoltán Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. dolgozója:
Teljesen mindegy, mert csirkét gyakorlatilag sosem mérnek. Ott általában malacot mérnek,
annak pedig 310 Ft darabja.
Tardi Kálmán képviselő:
Ő a helypénzről beszél.
Molnár Zoltán Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. dolgozója:
A helypénznél megnézni, hogy ki az, az ember, aki odamegy, ha valaki árul 200 db csirkét, és
darabonként 80 Ft-ot elkér.
Tardi Kálmán képviselő:
Akkor a rendeletben miért van benne?
Molnár Zoltán Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. dolgozója:
Négyzetmétert szokott számolni. Itt is a kompromisszumra kell törekedni, hogy legyen
bevétel, és az árus legközelebb is eljöjjön. Gyakorlatilag teljesen rajta áll, hogy mennyit kér.
Nem fog veszekedni, ha valaki nem akar kifizetni 10 m2-t, akkor fizessen ki 9 m2-t.
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Tardi Kálmán képviselő:
Az önkormányzati rendeletek azért vannak, hogy betartsák őket. Molnár Zoltánnak nincs
hatásköre, hogy az önkormányzati rendeletet felülírja. Inkább az önkormányzat rendeletét úgy
kell kialakítani, hogy behajtható, elfogadható legyen.
Az egész rendeletbe ezt az egy tételt találta, ami aránytalan, azt csökkentsék a felére, úgy
ahogy van az egész rendeletet elfogadásra alkalmasnak találja. Molnár Zoltán a rendelet
szerint végezze a behajtást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Támogatja, amit Tardi Kálmán képviselő javasolt, hogy a csirkére darabonkénti helypénzt ne
szedjenek, hanem négyzetméterenként ár érvényesüljön. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A másik javaslat, hogy a minimális mérlegelési díj 1 000 Ft legyen. Kéri, hogy aki ezzel a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a piaci és vásári helypénz díjszabását és a
mérlegelési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:
Piaci, vásári helypénz (bruttó érték):
I. Állatok:
1./ Ló, szarvasmarha

2./ Juh, kecske, sertés

- felnőtt
- növendék
- felnőtt
- növendék

3./ Egyéb állat
4./ Baromfi

1.845.- Ft/db
1.130.- Ft/db
390.- Ft/db
170.- Ft/db
110.- Ft/db
355.- Ft/m2
1 m2-ig ingyenes

II. Földön, autóban, állványon történő árusítás (autón, autóból), árukra tekintet nélkül
minden megkezdett m2-ként:
355.- Ft/m2
1 m2-ig ingyenes
III. Mérlegelési díjak (bruttó érték):
1./ Állatok
- szarvasmarha
- sertés

835.- Ft/db
310.- Ft/db
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- egyéb
120.- Ft/db
Járművek:
280.- Ft/tonna
2./ Minimális mérlegelési díj:
1 000.- Ft/db
3./ Mázsaházi állatfelhajtó igénybevétele mérlegelés nélkül a mindenkori mérlegelési
díj 50%-a.
A határozat 2015. március 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 67/2014. (III.13.) számú határozat
hatályát veszti.
Felelős: helypénzbeszedő
Ellenőrzésért felelős: Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Molnár Zoltánt, hogy ha ebbe a rendeletben van még olyan, amiről azt gondolja, hogy
nem életszerű vagy kivitelezhetetlen, akkor jelezze feléjük.
Kéri, hogy aki a határozatot a módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy
- 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 nem módosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló beszámolót.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi,
Közrend és Közbiztonsági Bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Vitéz Zsolt bizottsági elnök
5. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló rendeletet az alábbi módosításokkal:
- egészítsék ki a rendeletet azzal, hogy az aktív korúak ellátásában részesülők
lakókörnyezetének a rendezettségét vizsgálni szükséges
- lakhatási támogatás részből törölni kell a központi költségvetési törvényre való
hivatkozást. A rendelet kerüljön kiegészítésre egy 6 sz. melléklettel, amiben az 1 m2-re
jutó havi költség összege szerepel
- a hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíja résznél a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők helyett a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekekre terjedjen ki az ellátás
- további feltétel legyen, hogy más ösztöndíjban nem részesül a gyermek
- az ellátás mértéke ne 5 000 Ft hanem 3 000 Ft legyen havonta
- a támogatás elsősorban pénzbeli támogatás, amit utólag minden hónap 5. napjáig kell
fizetni
- a családsegítő javaslata alapján az ellátás természetben is megállapítható
- a minimum tanulmányi átlag 4,7 legyen
- a rendkívüli települési támogatás 18. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt
eseteiben a támogatás összege minimum 10 000 Ft/eset legyen
- a Szociális Kerekasztal tagjai résznél a következő rendelkezés kerüljön törlésre: a
képviselő-testület Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke
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Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal szintén ugyanezekkel a módosításokkal elfogadásra
javasolja a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet.
Bóta Barbara aljegyző:
Időközben egyeztetett a pedagógusokkal és ők nem javasolják, annak a résznek az
elfogadását, hogy csak akkor kaphasson valaki ösztöndíjat, ha más ösztöndíjban nem részesül.
Ennek megfelelően úgy készítette el a rendelettervezet módosítását, hogy ez a rész nem került
bele.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Dr. Tóth Sándornak megadja a
szót, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett megadta Dr. Tóth Sándor
részére a szót.
Dr. Tóth Sándor:
Ezt a szociális rendeletet kötelező volt megalkotni, a költségvetéssel összhangba hozás miatt,
vagy miért? Mi lesz a lakásfenntartási támogatással és egyéb támogatásokkal?
Bóta Barbara aljegyző:
A szociális törvényt újból módosították, ez a módosítás március 1-én lép hatályba. Ez a
módosítás több ellátást is érint. A normatív lakásfenntartási támogatást kivezetik a szociális
törvényből. Ugyan így kivezetésre kerül a méltányossági közgyógyellátás és a méltányossági
ápolási díj. A méltányossági ápolási díj az önkormányzatot különösebben nem érinti, hiszen
az önkormányzati rendelete erre vonatkozóan nem tartalmazott rendelkezést. Mivel a
változások március 1-jén lépnek hatályba, ezért az önkormányzatnak február 28-ig el kell
fogadni egy rendeletmódosítást. Ő ezt úgy oldotta meg, hogy az előző rendeletet hatályon
kívül helyezte és egy teljesen új szociális rendeletet fogad el a Képviselő-testület. Ebben a
legnagyobb változás az, hogy a törvény értelmében bevezetésre került egy újfajta támogatás,
a települési támogatás. Települési támogatás címszó alatt kell folyósítani most már
mindenfajta ellátást. Igaz, hogy normatív lakásfenntartási támogatás kivezetésre kerül, de
helyette a települési támogatáson belül megállapításra kerül a lakhatási támogatás és
tulajdonképpen a jogosultak semmit nem fognak észrevenni a változásból. Annyi történik,
hogy most már a lakásfenntartási támogatás helyett lakhatási támogatást kapnak, de ugyanúgy
természetben kerül a részükre folyósításra. Kivezetésre kerül a méltányossági
közgyógyellátás, helyette azonban egyszeri gyógyszertámogatás kerül megállapításra.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Van egy több oldalas tájékoztató, amit kaptak ezzel kapcsolatosan, ezt szívesen elküldik
mindenkinek.
Tardi Kálmán képviselő:
Az 1. sz. melléklet 6. pontjában benne van, hogy meg kell állapítani a tartózkodás minőségét:
tulajdonos, családtag, főbérlő, társbérlő, albérlő, jogcím nélküli lakáshasználó. Nem tud
elképzelni olyan állapotot, hogy egy jogcím nélküli lakás használónak, bármilyen lakhatási
támogatást adjanak. Kéri, hogy határozatba foglalják bele, hogy jogcím nélküli
lakáshasználónak semmilyen jellegű lakásfenntartási támogatást nem hajlandó az
önkormányzat fizetni.
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Nagyon helyesen utalt rá a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság, hogy bizonyos normatívákat elő kell írni ezeknek a támogatások
megkapásához. Javasolja, hogy ezeket a normatívákat minden egyes állampolgár, írásban
kapja meg, aki ilyen támogatásokat kíván igénybe venni. Legyen leírva, hogy mik ezek az
elvárások, ő ugyanezeket az elvárásokat el tudná képzelni az FHT-nál is, mint
szempontrendszert.
Bóta Barbara aljegyző:
Az a környezettanulmány, amiben észrevette Tardi Kálmán képviselő ezt a fogalmat, az nem
a lakhatási támogatás nyomtatványa. Környezettanulmány abban az esetben készül, ha valaki
rendkívüli települési támogatást igényel, és arra szolgál az a nyomtatvány, hogy a
családgondozó meg tudja állapítani, hogy milyen feltételek között és hogyan él az az illető,
aki ezt a rendkívüli települési támogatást igényli. Természetesen, ha a Képviselő-testület
ezzel egyetért, akkor tudják törölni belőle ezt a jogcímet.
Tardi Kálmán képviselő:
Az a lényeg, hogy aki így használ Egyeken lakást, az semmit ne kapjon az önkormányzattól.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Így van. Szerinte maradhat ez benne, azzal viszont kiegészíthetik, hogy a jogcím nélküli
lakáshasználó szociális támogatást az önkormányzattól ne kapjanak.
Ecsedi János alpolgármester kiment az ülésről, jelen van 6 fő képviselő.

Dr. Tóth Sándor:
Nem ilyen egyszerű, mert lehet valaki jóhiszemű jogcímnélküli lakáshasználó is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy belekerüljön, hogy rosszhiszemű jogcím nélküli
ingatlanhasználók ne kapjanak szociális támogatást az önkormányzattól.
Bóta Barbara aljegyző:
Pontosítani szeretne. A települési támogatás szabályait a Képviselő-testület állapítja meg.
Most kifejezetten a települési támogatásról beszéljenek már, azon belül is a rendkívüli
települési támogatásról beszélne, de ha úgy gondolják, kiterjeszthetik az összesre, akkor így
mondja már, hogy a települési támogatás esetében, mert egyébként nincs róla meggyőződve,
hogy ez szabályos, de elfogadják, és ha van rá törvényességi észrevétel, akkor módosítják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ami alanyi jogon jár, azt nem vehetik el.
Bóta Barbara aljegyző:
A települési támogatás szabályait a Képviselő-testület a rendeletben szabadon szabályozhatja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy csak a települési támogatásról beszéljenek. A települési támogatás
vonatkozásában, aki egyetért azzal, hogy a rosszhiszemű jogcím nélküli ingatlanhasználók ne
kaphassanak települési támogatást, kézfelemeléssel jelezze.
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Ecsedi János alpolgármester visszajött az ülésre, jelen van 7 fő képviselő.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A következő javaslat a pedagógusok részéről érkezett, hogy ne zárják ki azokat a támogatási
rendszerből, akik más ösztöndíjban részesülnek. Ő is azt mondja, hogy ha valaki nagyon
ügyes és 5 helyről is tud ösztöndíjat szerezni, akkor miért büntetnék.
Kéri, hogy aki egyetért a pedagógusok javaslatával, hogy több helyről is kaphassanak
ösztöndíjat és ez ne legyen kizáró ok, kézfelemeléssel jelezz.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A következő a bizottság módosító javaslatai. Kéri, hogy aki a bizottság egyéb módosító
javaslataival egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a bizottság módosító javaslatait.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a rendeletet így elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II.12) Önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályairól
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a
132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
a) környezettanulmány: a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeit
feltáró, az ellátást igénylő bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szemlére irányadó
rendelkezéseinek alkalmazásával lefolytatott helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv;
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b) különös méltánylást érdemlő eset, illetve körülmény: olyan esemény, avagy élethelyzet,
amelyre tekintettel a kérelem elutasítása
ba) az ellátást igénylő vagy családtagja életét, testi épségét, egészségét közvetlenül
veszélyeztetné,
bb) az ellátást igénylőt és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, avagy az egyébként
bc) az eset körülményeit mérlegelve rendkívül méltánytalan lenne.
c) vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ca) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
cb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan,
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az
általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű.
Eljárásrend
2. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátásokat – átruházott hatáskörben – a
polgármester, illetve a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság állapítja meg.
(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
megállapítására irányuló kérelmek Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) írásban, postai úton vagy ügyfélfogadási
időben személyesen terjeszthetőek elő.
(3) A kérelmekhez az igénylő, valamint családja vagyoni, jövedelmi viszonyait feltáró, e
rendeletben megjelölt környezettanulmányt és igazolásokat – jogszabály eltérő
rendelkezésének hiányában – minden esetben csatolni kell.
(4) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel a kérelmek mellékletét képező
környezettanulmány az 1. mellékletben megjelölt adatokat tartalmazza.
(5) A kérelemben foglaltak igazolására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy hivatalból
beszerezhető adatokon túl különösen
a) munkáltatói jövedelemigazolás,
b) rendszeres pénzbeli ellátás igazolószelvénye, valamint
c) iskolalátogatási igazolás
szolgálhat.
3. § (1) A Polgármesteri Hivatal a kérelmeket döntésre előkészíti, majd – szükség szerint –
az igény elbírálására jogosult szervhez továbbítja.
(2) Amennyiben környezettanulmány felvételére az ellátást igénylő együttműködési
készségének hiányára visszavezethető okból kifolyólag nincs lehetőség, a kérelmet a
rendelkezésre álló adatok alapján kell megítélni.
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(3) Az ellátási igényeket a döntésre jogosult szerv a kérelemben foglaltak alapján, a –
jogszabály vagy e rendelet vonatkozó előírásaira tekintettel csatolt – igazolások, valamint a
környezettanulmány megállapításaira figyelemmel bírálja el.
Az ellátások folyósításának rendje
4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat
lehetőség szerint – a kérelmező által megjelölt pénzintézetnél vezetett – számlára utalással,
ennek hiányában pénztári kifizetés vagy postai kiutalás útján,
a) rendszeres juttatások esetében minden hónap 5. napjáig,
b) nem rendszeres támogatások esetén az ellátást megállapító határozat jogerőre
emelkedését követő nyolc munkanapon
belül kell folyósítani.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben az ellátás összege a pénztárból haladéktalanul
kifizethető.
5. § (1) A szociális hatáskör gyakorlója az e rendeletben szabályozott
a) rendszeres ellátásokat a folyósítás időtartama alatt, az
b) eseti támogatásokat az igénybevételt követő három hónapon belül
szükség szerint ellenőrzi.
(2) Az ellátásban részesülő a felülvizsgálat során köteles mindenben együttműködni.
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése, a különös méltánylást érdemlő esetek
kivételével, az ellátás megszüntetését eredményezi, és megtérítési igényt alapoz meg.
6. § A szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvény vagy e rendelet előírásainak megsértésével, illetve a szükséges feltételek
hiányában jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás összegének,
pénzegyenértékének, továbbá a kamat összegének
a) teljes, avagy részleges elengedéséről vagy
b) részletfizetési kedvezmény biztosításáról
kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben határozhat.
Köztemetés
7. §
(1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő
esetben a köztemetés költségeinek megtérítése alól a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben foglaltak szerint – átruházott hatáskörben – részben vagy
egészben mentesítheti.
(2) Részben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól az a szociálisan
rászoruló
a) személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az
b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszáz százalékát
nem haladja meg.
14/72

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

(3) A köztemetés költségeinek megtérítése alól teljesen mentesíthető az a szociálisan
rászoruló
a) személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, illetve az az
b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének százötven százalékát
nem haladja meg.
(4) A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés iránti kérelem a Polgármesteri
Hivatalban írásban terjeszthető elő.
Aktív korúak ellátása

8. § (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a
kérelmező lakókörnyezete rendezett legyen.
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha az aktív korú ellátást kérelmező, illetve az ellátás
jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá
d) a kerítéssel kívül határos terület, a járda, valamint a vízelvezető árok és áteresz
tisztántartásáról a település környezetvédelmének szabályairól szóló 22/2007 (X.11) számú
önkormányzati rendelet 3-4 §-ában foglaltaknak megfelelően gondoskodik.
Települési támogatás
9. § (1) Egyek Nagyközség Önkormányzata a települési támogatás alábbi formáit biztosítja:
a) lakhatási támogatás
b) gyógyszertámogatás
c) hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíja
d) rendkívüli települési támogatás
e) temetési kölcsön.
(2) Nem részesülhet települési támogatásban a rosszhiszemű jogcím nélküli lakáshasználó.
Lakhatási támogatás
10. § (1) A lakáshatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás
tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a
villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez,
illetve a tüzelőanyag költségeihez lakhatási támogatást nyújt az e rendeletben
meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.
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(1a) A lakáshatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(2a) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(2b) Ha a háztartás
a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(3) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét - az energiaárak várható alakulására
figyelemmel – e rendelet 6. számú melléklete határozza meg.
(4) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(5) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a
továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,
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de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra
kerekítve kell meghatározni.
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3-

J-0,5 NYM
─────
x 0,15,
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra
kerekítve kell meghatározni.
(7a) A lakhatási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.
(8) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.
11. § (1) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
12. § (1) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 2. számú melléklet
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A lakhatási támogatás megállapításához
a) az 3. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai
jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint
c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén a fogyasztónak és a
fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot megállapítására,
igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása szükséges.
13. § (1) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakhatási támogatás
folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett
költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot
megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakhatási
kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a
szolgáltató általi azonosításához szükséges adato(ka)t.
(2) A jegyző a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés
alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott
lakhatási támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére - a
jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra
került támogatásokról.
(5) A lakhatási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes
szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az
általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a
számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a
támogatással való csökkentése révén érvényesíti.
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(7) A szolgáltató a támogatást első ízben a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a
szolgáltatóhoz történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.
(8) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja,
a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül
érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben
nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.
(9) A 13. §-ban szabályozottak szerint kódhordozó formájában nyújtott lakhatási
támogatás esetén a (2)-(8) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.
14. § (1) Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakhatási támogatást
részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban:
kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton,
a fogyasztó javára történő teljesítését is.
(2) A készülékek (1) bekezdés szerinti működtetésének részleteiről Egyek Nagyközség
Önkormányzata megállapodást köt a területén működő áram-, illetve gázszolgáltatóval.
(3) A készülék leszerelése esetén a lakhatási támogatás kódhordozó formájában történő
nyújtását meg kell szüntetni.
15. § (1) Ha a lakáshatási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás
folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a
haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben
folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(2) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján,
természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakhatási
támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a
változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a
változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.
(3) Ha a lakhatási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában kerül
biztosításra és a támogatás folyósításának időtartama alatt támogatásban részesülő személy
lakcíme megváltozik vagy szolgáltatóváltás történik, a szolgáltató és a fogyasztó közti
elszámolást követően fennmaradó összeget a szolgáltató a fogyasztónak 15 napon belül
kifizeti.
Gyógyszertámogatás
16. § (1)
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság gyógyszertámogatásban részesíti azt a szociálisan rászoruló
a) személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az
b) egyedül élő személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszáz százalékát
nem haladja meg, amennyiben az igénylő rendszeresen szedett gyógyszerei havi költségének
mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, egyedül élő igénylő
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esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri és a kérelmező sem
alanyi, sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult.
(2) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon (4 sz. melléklet) terjeszthető elő. A kérelemhez
csatolni szükséges a kezelőorvos igazolását a kérelmező havi gyógyszerköltségéről (5. számú
melléklet).
(3) A gyógyszertámogatás pénzbeli támogatás, összege 10.000 Ft/fő/év.
(4) Gyógyszertámogatás évente 1 alkalommal állapítható meg.
(5) A támogatás kifizetésére a Polgármesteri Hivatal házipénztárából a támogató határozat
jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kerül sor.
Hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíja
17. § (1) A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
szociális ösztöndíjban részesíti azt a szociálisan rászoruló, általános iskolában felső tagozatos
tanulmányokat folytató gyermeket, akire nézve hátrányos vagy halmozottan hátrányos
állapítottak meg és akinek tanulmányi átlaga a kérelem beadását megelőző félévben a 4,7-et
meghaladta.
(2) Az ösztöndíj iránti kérelmeket évente 1 alkalommal 1 tanulmányi évre lehet előterjeszteni,
augusztus hónapban.
(3) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell előterjeszteni és azokhoz csatolni szükséges
a tanulmányi átlagot igazoló bizonyítvány fénymásolatát. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság vizsgálatára hivatalból kerül sor.
(4) Az ellátást a tanulmányi hónapokra állapítják meg, pénzben. Az ellátás méretéke 3.000
Ft/fő/tanulmányi hónap.
(5) A Családsegítő Szolgálat vagy a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának javaslata
alapján, az ellátás természetben is megállapítható.
(6) A szociális ösztöndíj folyósítására minden hónap 5. napjáig, utólag, a kérelmező (azaz a
gyermek törvényes képviselője) folyószámlájára történő utalással kerül sor. Folyószámla
hiányában a kifizetés a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történik.
Rendkívüli települési támogatás
18. § (1) A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény felhatalmazása alapján –
átruházott hatáskörben – rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a szociálisan
rászoruló
a) személyt, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszázötven százalékát, illetve azt az
b) egyedül élő személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének háromszáz százalékát
nem haladja meg.
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(2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen:
a) a családban előforduló elhalálozás esetén, a temetéssel összefüggő kiadásokra;
b) nem kívánt terhesség megelőzése céljából, beültetett fogamzásgátló eszközzel
összefüggő kiadásokra;
c) gyermeknevelési költségek fedezésére, beiskolázási, tankönyv- és tanszervásárlási
kiadásokra;
d) közüzemi szolgáltatónál fennálló hátralék rendezésére;
e) elemi csapás következményeinek felszámolására, továbbá
f) súlyos baleset, illetve bűncselekmény áldozatának vagy egyéb
g) rendkívüli krízishelyzet elszenvedőjének
(3) A (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben a segély legkisebb
összege 10.000 Ft/eset.
(4) A kérelemhez minden esetben csatolni kell az annak megalapozottságát igazoló,
rendelkezésre álló dokumentumokat.
(5) Rendkívüli települési támogatás kérelemre vagy hivatalból állapítható meg
alkalmanként nyújtott pénzbeli, illetve természetbeni ellátás formájában.
(6) Természetben kell megállapítani a rendkívüli települési támogatást, amennyiben:
a) a kérelem kifejezetten arra irányul, vagy
b) az az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeire,
életmódjára, életvitelére figyelemmel indokolt.
(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban írásban
terjeszthető elő. A kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére környezettanulmány
készül.
19.
§ (1) A rendkívüli települési támogatás keretén belül, krízis támogatásban részesülhet
az az igénylő, akinek családjában rendkívüli esemény, krízishelyzet következik be
(bántalmazás, elemi kár, bűncselekmény áldozatává válás, kórházba szállítás, gyógyszer
kiváltás stb…) és más megoldási lehetőség nem áll rendelkezésre.
(2) A krízis támogatás visszatérítendő és nem visszatérítendő formában adható.
(3) A támogatás igénylése a családsegítőnél történik, aki vizsgálja a kérés
megalapozottságát, a krízishelyzet fennállását.
(4) A támogatás odaítéléséről – a családsegítő javaslata alapján – átruházott hatáskörben a
polgármester dönt.
Temetési kölcsön
20. § (1) A polgármester temetési kölcsönben részesítheti azt a személyt, aki az
elhunyt személy eltemettetéséről köteles gondoskodni, de arra anyagi helyzete miatt
nem képes, feltéve ha:
a) kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló esetén a 350%,
b) ingatlannal rendelkezik és
c) hozzájárulását adta, hogy a kapott temetési kölcsön és járulékai, mint jelzálogjog
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bejegyeztetését az ingatlanára,
d) a kérelmet a halálesetet követő 15 napon belül terjeszti elő.
(2) A temetési kölcsönt a kérelmező kapja kézhez, melyet az elhunyt eltemettetésére
köteles fordítani és annak összegével a saját nevére szóló számlával kell a hivatal felé
elszámolni.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a család valamennyi jövedelméről szóló igazolást.
(4) A temetési kölcsön legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra adható. Amennyiben a
kérelmező a temetés és az ügyvédi munkadíj költségeit ezen időszak alatt maradéktalanul
visszafizeti az önkormányzat javára, úgy a polgármester kezdeményezi az illetékes
földhivatalnál a temetési kölcsön és járulékai erejéig az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog
törlését az ingatlan-nyilvántartásból.
(5) Nem kaphat temetési kölcsönt, akinek az elhunyttal, annak halála idején, érvényes
tartási-öröklési szerződése volt.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
21. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról az Önkormányzat a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás révén gondoskodik. A
személyes gondoskodást nyújtó ellátások részletes szabályait Balmazújváros Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014 (X.09.) számú rendelete tartalmazza.
A Szociálpolitikai Kerekasztal
22. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
feladatokat ellátó Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) a polgármester;
b) a képviselő-testület Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és
Közbiztonsági Bizottságának elnöke;
c) a képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottságának
elnöke;
d) a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat képviselője és
e) az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
23. § (1) A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik.
(2) A Kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze.
(3) A testület határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele – a jelenléti íven saját
kezű aláírással igazoltan – jelen van.
(4) A Kerekasztal döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással
hozza meg.
(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak.
A Tanyagondnoki Szolgálat
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24. § A Tanyagondnoki Szolgálatra irányadó rendelkezéseket a Tanyagondnoki Szolgálatról
szóló 9/2009 (II.12.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.

Záró rendelkezések
25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. ( IV. 25.) önkormányzati rendelet.
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1. számú melléklet a 2/2015. (II.12.) Önk. számú rendelethez
Környezettanulmány
Név:_______________________________________________________________________________
Lakás:_____________________________________________________________________________
Foglalkozás:_________________________________________________________________________
Jövedelem:_________________________________________________________________________

Háztartásban élők adatai:
Név

Foglalkozás

Jövedelem

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
A lakás:
1. Elhelyezése: belterületen, külterületen
2. Állaga: jó karban lévő, elfogadható, elavult, lakhatatlan
3. Komfort fokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, nem lakás céljára
szolgáló
4. Jellemzői: száraz, világos, sötét
5. Helyiségei: ………szoba, konyha, előszoba, kamra, fürdőszoba, melléképület
6. Tartózkodás minősége: tulajdonos, családtag, főbérlő, társbérlő, albérlő,

jogcím

nélküli lakáshasználó
A helyiségek berendezései:
Szoba: ____________________________________________________________________________
Konyha:___________________________________________________________________________
Fürdőszoba: _______________________________________________________________________
A lakás, a kert, az udvar gondozottsága:
Megfelelő, közepesen gondozott, elhanyagolt
A család a következő nagyobb értékű (100 ezer Ft. feletti) vagyontárgyakkal rendelkezik:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
A család jelenlegi életkörülményei, egyéb az ügy elbírálásához szükséges adatok, tények,
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megállapítások:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Egyek, 20___________

_______________________
ügyintéző

________________________
ügyfél
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2. számú melléklet a 2/2015. (II. 12.) Önk. sz. rendelethez
KÉRELEM
a lakhatási támogatás megállapítására

1.Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:......................................................................................................................................
.
Születési
.........................................................................................................................

neve:

Anyja
..............................................................................................................................

neve:

Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................
Lakóhelye: …………. irányítószám ............................................................................. település
.............................. ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet,
………ajtó
Tartózkodási helye: …………. irányítószám .............................................................. település
............................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... ..........
emelet,
……….ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

□□□ □□□ □□□

Állampolgársága:
.....................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): ....................................................................................

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
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□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név (születési név)
Születési helye,
ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett
tagjai között van olyan személy:
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő,
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő ,
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó,ebből:
közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
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Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok
. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2.
. A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................

4. Nyilatkozatok
A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ................ ....................................
A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartással összefüggő kiadás(ok):
.

...........................................................................................................................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész

aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: ...............................................

...................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

*Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel
is rendelkezik.
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3. számú melléklet a 2/2015. (II.12.) Önk. számú rendelethez
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai

Neve:......................................................................................................................................
..
Születési
neve:.......................................................................................................................................
.
Anyja
neve:.......................................................................................................................................
.
Születési
hely,év,hó,
nap
:......................................................................................................................
Lakóhely:.................................................................................................................................
.
Tartózkodási
hely:........................................................................................................................................
.
Társadalombiztosítási
Azonosító
.........................................................................................

Jele:

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a
háztartás valamennyi tagjának vagyona220
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................
város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:
..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca
.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4.

Termőföldtulajdon

(vagy

állandó

használat):
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........................................ város/község .............................. út/utca ....................
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

hsz.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus
.................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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4. számú melléklet a 2/2015. (II. 12.) Önk. sz. rendelethez
KÉRELEM
gyógyszertámogatás megállapítására
Kérelmező neve………………………………………………………………………………..
Születési neve:………………………………………………………………………………….
Szül. hely, év, hó, nap:……………………………………TAJ: ………………………..
Lakcíme:………………………………………………………………………………………..
Napközben
elérhető
telefonszáma
kitölteni):……………………………………
2. Részesült-e Ön egy
gyógyszertámogatásban?
Igen

éven

belül

az

(nem

önkormányzat

kötelező

által

nyújtott

Nem
KÉRELEM INDOKOLÁSA

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………..

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulok
ahhoz, hogy az önkormányzat nyilvántartási rendszerében szerepeljenek, illetve a
nyilvántartott adatokkal egyeztetésre kerüljenek.
Kelt:…………………………, ………….év ………………..hónap ……….nap

………………………….
kérelmező aláírása
JÖVEDELEM NYILATKOZAT
Alulírott (kérelmező neve) ……………………………………………………………kijelentem,
hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzatához gyógyszertámogatás iránti kérelmem
beadását megelőző hónapban saját és velem közös háztartásban élők nettó
jövedelme az alábbiak
szerint alakult:
1. Saját jövedelem:
FOLYÓSÍTÓ:
SZERV/JOGCÍM (honnan és milyen jövedelmet kap):
JÖVEDELEM ÖSSZEGE:
2. Közös háztartásban élők : (jövedelemmel rendelkezőknél kérjük az összeget
feltüntetni)
NÉV, TAJ SZÁM
JÖVEDELEM JOGCÍME, ÖSSZEGE

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulok
ahhoz, hogy az önkormányzat yilvántartási rendszerében szerepeljenek, illetve a
nyilvántartott adatokkal egyeztetésre kerüljenek.
Egyek , 20…… év …………………… hónap ……….. nap
……………………………………………….
kérelmező aláírása
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5. számú melléklet a

2/2015. (II. 12.) Önk. sz. rendelethez
IGAZOLÁS
a havi gyógyszerköltségekről

(A kezelőorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el.)
Kérelmező neve:…………………………………….. TAJ szám:……………………………………………………..
Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e:
igen
nem
Havi egyéni gyógyszerkerete:……………………….-Ft.
A Biztosított rendszeresen szedett havi gyógyszerei:
Gyógyszer neve
A Biztosított által fizetendő térítési díj
………………………..
………………
………………………..
………………
………………………..
………………
………………………..
………………
………………………..
………………
………………………..
………………
………………………..
………………
………………………..
………………
Javasolt, de a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények:
………………………..
………………………
………………………..
………………………
………………………..
….…………………
Összesen:_________________-Ft
A kezelőorvos egyéb észrevétele, közlendője, javaslata gyógyhatású készítményekre:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kelt:………………………….., …………év, ……………..hónap ………nap
………………………………….
Kezelőorvos aláírása, bélyegző lenyomata
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6. számú melléklet a

2/2015. (II. 12.) Önk. sz. rendelethez

A lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége: 450 Ft.

34/72

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. FEBRUÁR 12. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

6. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának 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 a
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító
Okiratának módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs kéri, hogy aki egyetért a bizottságok javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának
módosítását elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
7. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
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 a
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs kéri, hogy aki egyetért a bizottságok javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
8. Kérdések, interpellációk
Soltész Gábor képviselő:
A Tisza u. 42. vagy 46. szám alatt évek óta ott áll egy ingatlan, aminek a tulajdonosa elhunyt
külföldön. Ez az ingatlan az akkori időkben talán a legmodernebb anyagokból és a legjobb
minőségben készült el. Sajnos most már megkezdték az épületet. Javasolja és szeretné kérni,
hogy járjanak utána ennek az ingatlannak. Ez nagyon jó minőségű ingatlan, viszonylag kis
pénzért rendbe lehetne tenni, valakinek tulajdonba, használatba lehetne adni. Ha egyszer
valaki jelentkezik, ami nem valószínű, akkor elszámolnának egymással.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Teljesen egyetért, ő maga is egy ilyen gondolatmenetre jutott. Egy évvel ezelőtt kért egy
árajánlatot a Szöghatár Kft-től, hogy mennyiért lehetne lakhatóvá tenni. Úgy emlékszik, hogy
3-4 millió Ft-os árajánlatot adott a Kft. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan beszélgetett Kalo
Lászlóval, aki régebben a Vadász Panziónak volt a tulajdonosa, most a Vadásztársaság
elnöke, ő is érdeklődik az ingatlan iránt. Ahhoz, hogy az igazán tetszetős és abban a
minőségben befejezett legyen, ahogy azt elkezdték, ahhoz kellene kb. 6 millió Ft. Kalo László
kifejezte, hogy hajlandó vállalni, hogy oda költi a szükséges összeget, csak ő is azt szeretné,
hogy ez valahogy rendeződjön. Közösen megbízták Dr. Pető István ügyvéd urat, hogy járjon
ennek utána. Ezen a területen már több mint 10 éve, a füvet, a gazt, az önkormányzat takarítja
el, és lassan azt gondolja, hogy ideje jogot formálni arra, hogy azt az ingatlant elbirtokolják.
Ha ez megtörténik, el lehet rajta gondolkozni, hogy az önkormányzat birtokolja-e el. Úgy
gondolja, mint akármelyik másik romos ingatlannál, hogy az önkormányzatnak nem kellenek
ezek a házak. Amikor azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy támogassák és vegyék meg
ezeket, mindig azért teszi, hogy messziről jött emberek ne tudjanak beleköltözni. Neki nem
célja az, hogy az önkormányzat a település összes ingatlanját felvásárolja. Azt találná a
legjobbnak, ha valahogy Dr. Pető Istvánnal el tudnák intézni ennek az ingatlannak a sorsát,
hogy az önkormányzat az elbirtoklási jogot átengedje Kalo László részére, ő pedig írásban
vállalja, hogy 6 millió Ft-ot oda fog költeni. Ő valami ilyenben tud gondolkozni. Ez
egyébként folyamatban van, de konkrét lépést nem sikerült ebben elérni. Dr. Pető István
elmondta Kalo Lászlónak, hogy viszont van egy másik ember is, aki érdeklődik az ingatlan
iránt. Itt egy kicsit megakadt a dolog, ő maga sem tudja, hogy hol akadt meg. Amit Soltész
Gábor képviselő elmondott, azzal teljesen egyetért és kéri is, hogy ha találkozik Dr. Pető
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Istvánnal, akkor kérdezzen rá és biztassa, hogy haladjanak előre, azért, hogy ennek az
ingatlannak egy olyan tulajdonosa legyen, aki rendbe teszi.
A múlt testületi ülésen is beszélték, hogy a Polgárőrség összeállít egy listát, hogy hol vannak
a romos ingatlanok, hol kellene sürgősen beavatkozni.
Soltész Gábor képviselő:
A képek digitálisan rögzítve vannak a fényképezőgépen. 1-2 napon belül meg tudják csinálni.
Tardi Kálmán képviselő:
Folyik a feltáró munka.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tekintsék célnak, hogy lehetőleg március 1. környékén kapja meg. Ha ezek a címek meg
vannak, ha már nem kell körbe járni a falut, akkor rá tudja állítani az egyik kollegát, hogy
vegye fel a kapcsolatot az Építésügyi Hatósággal, ahol meg van a bontási kötelezvény, ott
bontsák le ezeket az ingatlanokat.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Válykos beruházás kapcsán beton tömbök, kockák kerültek a járda szélére elhelyezésre.
Ezek ideiglenes jelleggel kerültek oda, vagy ez része a projektnek?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt kimondottan ő kérte, mert ha a járdára rámegy pl. egy szemétszállító kocsi, egy
nehézgépjármű, akkor a járda össze-vissza törik. Mivel ez a tapasztalat, hogy ahol az
önkormányzat megcsinálja a járdát, pl. a Fasor úton csináltak járdát, a szemétszállító kocsi 2
hét múlva ráment. Nekik mások helyett is gondolkodniuk kell. Pontosan azért, hogy ez ne
tudjon bekövetkezni, beterveztette, hogy kis kockák legyenek.
Soltész Gábor képviselő:
Amit vállalt a kivitelező szépen teljesíti is. Annyi észrevétele lenne, hogy ahogy az
útstabilitást elkészítették és oda készítenek egy csapadékelvezető árkot, és a szélét meg
lehetne erősíteni szegélykövekkel, mint ahogy a Petőfi utcán is történt?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte meg tudják oldani, ha meg akarják. Most azt beszélték Alpolgármester úrral, hogy
azt tekintsék feladatnak, hogy a saroktól a Damjanich útig, van ott egy 50 m szakasz, ahol
nincsen zúzott kő, ott sár van, azt csinálják meg, plusz még a Vörösmarty úton, egy olyan
hosszon, hogy kocsival be lehessen parkolni. Egyébként neki az a gondolata, hogy a
Vörösmarty utat szeretné lezárni, ott legyen egy zsákutca. Majd szeretné az ott lakókat
összehívni, hogy ők ezzel legyenek egyetértésben. Azt szeretné, hogy a járda mellett a
gépjármű forgalom szűnjön meg, és ott szeretne egy parkosítást elvégezni, amiket készítenek
utcabútorokat, ha tudnak játszótér eszközöket odatenni. Azért, hogy ez a szabadidőpark
jelleget erősítse a Válykos körül.
Visszatér oda, amit Hajduné Holló Katalin képviselő kérdezett, hogy ott vannak ezek a
betonkockák. Ha ezt megteszik, hogy zsákutcát csinálnak a Vörösmarty útból, a lakosok erre
az áldásukat adják, akkor azon a szakaszon ahol nem lesz gépjárműforgalom, ott felszedhetik
a betonkockát, és visszatehetik a járólapokat, mert nem kell attól félni, hogy a
gépjárművekkel tönkreteszik.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ez így balesetveszélyes és ronda. A sarkait, éleit le szokták kerekíteni, ha ilyen célra
használnak betontömböket.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Beletesznek összességében 40 millió Ft-ot és azért 40 millió Ft sok, ahhoz, hogy a
szemétszállító autóval nyomjanak bele egy vályút. Az ott eddig is balesetveszélyes volt, mert
nincs szalagkorlát, és lefelé van egy 2 méteres mélység. Ott, ha valaki nem figyel és
belebukik, akkor nagyon komolyan kitörheti a nyakát.
Ecsedi János alpolgármester:
Ez a közvetlen közelség pont azon a szakaszon van, ahová Polgármester úr zsákutcát tervez.
A másik résznél lényeges távolság van. Úgy gondolja, hogy legalább ilyen veszélyforrás a
kerítésben lévő koronaakác.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kialakított parkoló az nem rossz, de ez így nem maradhat, nincsen szegélykő a parkoló
körül. Ezt még a műszaki ellenőrrel át kell nézni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A nyilvánosságot kihasználva tájékoztatásul elmondja, hogy megkezdődött az eb összeírás.
Mindannyian emlékeznek, hogy elfogadásra került az ebrendészeti hozzájárulásról szóló
rendelet. A rendelet értelmében április 15-ig minden lakos értesítést kap, hogy hány kutya
után kell fizetnie a hozzájárulást, amit május 15-ig lehet befizetni. A településen igyekeztek
ebrendészeket bevonni, de nem minden területen fognak tudni elindulni. Összeírók segítik a
munkájukat. A lakosságot kéri, hogy szíveskedjenek együttműködést tanúsítani. Azt gondolja,
hogy ez a részletes eb összeírás azt szolgálja, hogy ne csak azok fizessék be ezt az adót, akik
tisztességesen, önkéntesen bevallják, hanem házról-házra fognak menni az összeírók és saját
szemükkel fognak meggyőződni, hogy egy-egy ingatlannál mennyi eb tartózkodik. Az
összeírás időtartama február 15 és március 31. Kérné, hogy ha valamelyik lakoshoz nem
jutnak el az összeírók, akkor Sűveges Sándorné környezetvédelmi referensnél jelezze ezt a
problémát.
Ismerteti milyen esetekben és mennyi bírság szabható ki. Tisztában van azzal, hogy a
település szociális helyzetét tekintve, több helyen kenyérprobléma van, de már realizálódott a
6-7 ezer Ft-os chipelés, úgy tudja, hogy törvény szerint is már 3500 Ft egy bechipelés az
ebeknél. Tehát ha összevetik a bírságolási tételekkel, azt gondolja, hogy előbb-utóbb
mindenkinek sort kell keríteni, illetve megéri neki sort keríteni rá, mert elég komoly
bírságolási tétel van e tekintetben, de nem ez a cél, akinek nincs is meg, 1 hónap hiánypótlási
lehetőséget kap. Igyekeznek humánusan végig csinálni ezt az eljárást, de még egyszer
mondja, hogy ennek az az oka, hogy ne csak a tisztességes emberek fizessék ezt be, hanem
azok is, akikkel probléma és gond van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki megadja a szót Dr. Tóth Sándornak, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megadta a szót Dr. Tóth
Sándornak.
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Dr. Tóth Sándor:
Eljutottak oda, amit ő már évek óta építő szándékkal emlegetett Jegyző Asszonynak. Már
2014. január 1-től, hogy bevezetésre került, már büntetni kellene, más településen ezt teszik.
Tele van a falu kóbor kutyákkal, most meg több lesz. Most az ebadó miatt ezt megteszik.
Soltész Gábor képviselő:
A nyilvánosságot biztosítsák, az önkormányzat honlapján, a helyi újságban, egyéb szokásos
módon, ez minél nagyobb nyilvánosságot kapjon.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Így van. A plakátok elkészültek. Akit nem találnak otthon, tájékoztatót dobnak be a
postaládába. Igyekeztek a rendszert úgy felállítani, hogy segítsék a lakosságot. Ha valakinek
menet közben is van építő szándékú javaslata, szívesen várja, hiszen először csinálják így
részletesen.
Az egésznek az oka, az eb telep beindítása és ahhoz valamilyen szinten próbáljanak
hozzájárulni és talán mérsékelni a kóbor kutyákkal kapcsolatos problémát. A napokban
vásároltak 3 chip leolvasót is. Tehát nem csak összeírás fog megtörténni, hanem chip
leolvasása is és így az ebek azonosítása. Természetesen az újságba és az internetre is
felteszik.
9. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
2014. évi költségvetési rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a bizottságok javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 3/2015.(II.12.) sz. rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 30/2014. (XI.27.) sz. rendeletének
módosításának és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény által biztosított források figyelembe
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vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1. §.

A 30/2014. (XI.27.) költségvetési rendelet 3.§ - ának helyébe a következő rendelkezés lép:

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése az alábbi:
Költségvetési bevételek összesen:
1 130 448 eFt
Költségvetési kiadások összesen:
1 394 885 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:
264 437 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
- működési célra:
82 509 eFt
- felhalmozási célra:
24 001 eFt
Államháztartáson belüli megelőlegezések:

7 969 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Hitelek:
- Felhalmozási célú hitel felvétele:
220 126 eFt
- Felhalmozási célú rövid lejáratú hiteltörlesztés:
44 390 eFt
- Felhalmozási célú hosszú lejáratú hiteltörlesztés:
25 778 eFt

2. §
I. Költségvetési bevételek
A költségvetési rendelet 4.§ ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi
forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkciónként a 2/1, 2/2, 2/3.
számú melléklet mutatja. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla
Könyvtár és Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kötelezően
ellátandó feladatonként, illetve önként vállalt feladatonként kormányzati funkció szerinti
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bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a számú melléklet mutatja.

3.§
II. Költségvetési kiadások
A költségvetési rendelet 5.§ -ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt elő
előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat, a
Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház önállóan működő
költségvetési szerv bevételeit kötelezően ellátandó feladatonként, illetve önként vállalt
feladatonként kormányzati funkció szerinti bontásban a 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 3/2, 3/2)a, 3/3,
3/3)a számú melléklet mutatja.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
 Személyi jellegű kiadások
 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
 Dologi jellegű kiadások
 Ellátottak pénzbeli juttatásai
 Egyéb működési célú kiadások
 Finanszírozási kiadások:

1 086 148 e Ft
531 574 e Ft
83 813 e Ft
170 290 e Ft
118 558 e Ft
92 931 e Ft
88 982 e Ft

( 3 ) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési
szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen:
 Beruházások
 Felújítások
 Egyéb felhalmozási célú kiadások

265 788 e Ft
196 601 e Ft
66 960 e Ft
2 227 e Ft

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként,
felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
mérlegrendszerben a 7. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
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(7) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.
(8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

Létszám
5.§
A költségvetési rendelet 7.§ -ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát, az alábbiak szerint
állapítja meg:
- Polgármester
1 fő
- Alpolgármester
1 fő
- Polgármesteri Hivatal:
21 fő
- Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház:
5 fő
- Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 502 fő
- Tanyagondok:
1 fő
- Mezőőrség:
2 fő

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő testület a 3.
számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 2/2, 2/2)a, 2/3, 2/3)a, 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 3/2,
3/2)a, 3/3, 3/3)a, 4, 5, 7, 8, 10, számú mellékletei helyére e rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 2/2,
2/2)a, 2/3, 2/3)a,, 2/4., 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 3/2, 3/2)a, 3/3, 3/3)a, 4, 5, 7, 8, 10, számú
mellékletei lépnek.
(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
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10. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet minden bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2015. évi költségvetését.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek hogy:
- 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
- a mezőgazdasági közmunkaprogramból befolyó 11 500 000 Ft a bevételi oldalon
kerüljön tervezésre
- 1 500 000 Ft földalapú támogatás a bevételi oldalon kerüljön tervezésre
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek hogy:
- 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.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi
költségvetését a módosításokkal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A bizottsági ülésen abban maradtak, hogy egy következő körben üljenek össze és tárgyalják
újra a kérdéseket. Van még egy pár módosító javaslat. A mezőgazdasági
közmunkaprogramból származó nettó bevétel 7 943 000 Ft-tal tervezzék. A laptop vásárlásra
tervezett előirányzatból csak 2 077 000 Ft-ot zároljanak. A Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása részére történő működési célú pénzeszközátadás előirányzatának a
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zárolása következzen be, 2 950 000 Ft-tal. A tűzoltóság részére történő működési célú
pénzeszköz átadás előirányzatából 2 280 000 Ft kerüljön zárolásra. Illetve a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén elhangzott, hogy az
illetménykiegészítés a köztisztviselők vonatkozásában ne 10 % hanem 20% legyen. Ez volt
még az egyeztetés további tartalma.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Eszébe jutott még, a két gépjármű vásárlás fejlesztési célú hitelfelvételének fedezetével.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Így van, még 4,5 millió Ft fejlesztési célú hitelt vesznek fel. Ebből a tűzoltóságnak egy új
Dacia Dustert vásárolnak 2 300 000 Ft értékben, ennek a lízing díját a későbbiekben a
tűzoltóság fogja átutalni az önkormányzatnak és az önkormányzat fogja megfizetni, illetve
egy nagyon kedvező vétel kínálkozik a Magyar Juhtenyésztő Szövetségtől egy 4 éves Dacia
Dustert 2 150 000 Ft-ért tudnak megvásárolni. A tűzoltóságét szinte csak a tűzoltóság vinné, a
másikat pedig a hivatal dolgozói, illetve Alpolgármester használná közlekedési célokra.
Ezek a módosítások vannak még a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
javaslatihoz képest és így összességében technikailag 0-ra jön ki a költségvetés. Szeretné
kihangsúlyozni, hogy ez technikailag van így. Arra mindenkinek számítania kell, hogy nem
dőlhetnek hátra, fél évkor, év közben több alkalommal a pénzügyi helyzetük függvényében
felül kell vizsgálni a költségvetésüket. Van benne például olyan tétel, hogy a Vízmű Zrt.
részéről 24 millió Ft bérleti díjat kellene, hogy kapjanak. Nagy valószínűséggel megkapják,
de az is bekövetkezhet, hogy nem kapják meg.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Örül, hogy elmondta Polgármester úr a kockázatot a költségvetési rendelettervezetben. Illetve
még azzal szeretné kiegészíteni, hogy a zárolásra azért van szükség, mert a módosító
javaslatok után még mindig maradt 34.517.000 Ft összegben költségvetési hiány. Mivel
költségvetési hiányt nem lehet tervezni, az Mötv. szerint így nem elfogadható,
rendeletalkotásra nem alkalmas a költségvetési rendelettervezet. A 34.517.000 Ft összeggel
egyenlően rendkívüli támogatás kerül a bevételi oldalra tervezésre, azért, hogy az egyensúly
megvalósuljon a költségvetési rendelettervezetben, illetve az elfogadott költségvetésben.
Nagy Csaba könyvvizsgáló:
Az államháztartási törvény szerint biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági
megalapozottságát. Ez a bevétel ilyen szempontból nem megalapozott, hiszen egy olyanfajta
pályázati rendszer alapján történik ennek az odaítélése, ami sem szerződött, sem valamilyen
jogszabály alapján meghatározott bevételt biztosít az önkormányzatnak. Tehát egy Állami
Számvevőszéki ellenőrzés során kifogásolni fogja a számvevőszék. Mindezzel együtt az
önkormányzat meg fog felelni annak a kitételnek, hogy nem lesz működési hiány a
költségvetésben.
Soltész Gábor képviselő:
A szavazás előtt 10 perc szünetet szeretne kérni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
10 perc szünetet rendel el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A szünetet követően mivel kérdés, hozzászólás nincs, a módosító javaslatokat felteszi
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egyenként szavazásra.
A mezőgazdasági közmunkaprogramból származó nettó bevételt 7 943 000 Ft-tal tervezzék.
Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az eredeti javaslatról, a 11 500 000 Ft-ról is szavazni kell.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyébként ez is reális, ezzel is egyetérthetnének, de hogy legyen egy kis tartalék a
költségvetésben és biztonságosabbak legyenek, javasolja, hogy ezt ne fogadják el.
Kéri, hogy aki az eredeti javaslatot a 11.500.000 Ft-ot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen szavazattal 7 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A következő módosítás, a laptop vásárlásra tervezett előirányzat módosítása. Eredetileg
4 027 000 Ft volt betervezve és ebből 2 077 000 Ft zárolása.
Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az eredeti javaslatot, a 4 027 000 Ft-ot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen szavazattal 7 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A következő javaslat volt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2 fő üres álláshelyre tervezett bér +
járulék 3 300 000 Ft zárolásra kerüljön. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Polgármesteri Hivatal klimatizálására tervezett 2 000 000 Ft zárolása kerüljön. Kéri, hogy
aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 1 fő 6 órás üres álláshely 4 órás álláshelyre
legyen tervezve. Ezzel legyen 377.000 Ft megtakarítás. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A következő, a rendezvények lebonyolítására tervezett előirányzat zárolása 5 millió Ft-ból 2
millió Ft-ot zároljanak. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére történő működési célú pénzeszköz átadás
előirányzatának zárolása 16 583 000 Ft értékben. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A munkahelyteremtő beruházások támogatására tervezett támogatásból zároljanak 1 950 000
Ft-ot. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A romos ingatlanok rendbetételére tervezett 1 millió Ft előirányzatot zárolják. Kéri, hogy aki
ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Balmazújváros Többcélú Kistérségi Társulás részére történő működési célú
pénzeszközátadás előirányzatának zárolása 2 950 000 Ft erejéig. Kéri, hogy aki ezzel a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Önkormányzati Tűzoltóság részére történő működési célú pénzeszközátadás
előirányzatának zárolása 2 280 000 Ft értékben. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az étterem napelemes pályázat önerő hitel kamatával csökkenteni a költségvetési hiányt
1 053 000 Ft összegben. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A víziközmű vagyon 2014. évi fejlesztési költsége 752 000 Ft-tal növeli. Kéri, hogy aki ezzel
a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
1 500 000 Ft földalapú támogatás a bevételi oldalon kerüljön tervezésre. Kéri, hogy aki ezzel
a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A rendkívüli támogatás bevételi oldalon 34 517 000 Ft-tal kerüljön tervezésre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a rendkívüli támogatás bevételi oldalon 34 517 000 Ft-tal
kerüljön tervezésre, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a 2 Dacia Duster vásárlásával fejlesztési hitelből, az egyik a
tűzoltóságnak, a másik a hivatalnak és az Alpolgármesternek, kézfelemeléssel jelezze.
Soltész Gábor képviselő:
Volt egy másik javaslata Tardi Kálmán képviselőnek, hogy nézzék meg ezt a fél éves
történetet.
Tardi Kálmán képviselő:
Úgy teszi fel a módosító javaslatát, hogy az egyiket igen, a másikkal várják meg a Reki-s
pályázati lehetőséget.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Melyik az igen?
Tardi Kálmán képviselő:
A tűzoltóságét várják meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tiszteletben tartja Tardi Kálmán képviselő javaslatát és el is fogadná, de Czinege Zoltán
tűzoltóparancsnok elmondta, hogy ha most valaki 50%-os önerőt befizet, akkor nagyon
kedvező THM-el tudják a hitelt fizetni. Ez nagyon kedvező.
Czinege Zoltán képviselő:
Egyrészt az ajánlat havonta változik, az ár is várhatóan nem alacsonyabb lesz. Illetve most
van lehetőség új autó vásárlásánál, hogy aki 50% önerőt befizet 4 éves futamidőre, fix forint
alapú és igen kedvező THM-el tudják finanszírozni ezt a lízinget.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az elhangzottak függvényében tudja támogatni 2 150 000 Ft-ért egy 4 éves, 4
kerékmeghajtású, használt diesel meghajtású Dacia Duster vásárlását 220 000 km-el a hivatal
és az Alpolgármester részére, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Dacia Duster vásárlásával a tűzoltóság részére, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az eredeti javaslat, hogy a 2 autó (Dacia Duster) most legyen betervezve 4,5 millió Ft-tal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az eredeti javaslattal ért egyet, hogy a 2 autó (Dacia Duster) együtt legyen
betervezve 4,5 millió Ft hitellel, a tűzoltóság részére 2 320 000 Ft, a hivatal és az
Alpolgármester részére pedig 2 180 000 Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a költségvetési rendeletet az összes módosítással együtt elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 4/2015.(II.12.) sz. rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére és
bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:
a.) költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény)
b.) önkormányzat hivatala
költségvetésére, költségvetésének módosítására.
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A költségvetés címrendje
2. §.
(1)

(2)

A képviselő testület a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a költségvetés
címrendjét.
Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő
intézmények külön-külön címet alkotnak.
A (2) bekezdéshez nem tartozó önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások
és bevételek szintén külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetése az alábbi:

Költségvetési bevételek összesen:
547 678 eFt
Költségvetési kiadások összesen:
933 905 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:
386 227 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
- működési célra:
80 055 eFt
- felhalmozási célra:
2 000 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozást meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Hitelek:
- Felhalmozási célú hitel felvétele: 438 536 eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 139 244 eFt
- Rövid lejáratú kölcsönök bevételei: 4 880 eft
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I. Költségvetési bevételek
4. §
(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi
forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkciónként a 2/1, 2/2, 2/3.
számú melléklet mutatja.
(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2/4. számú melléklet mutatja.

II. A költségvetési kiadások
5.§

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait
a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:








Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Finanszírozási kiadások:

588 894 e Ft
158 287 e Ft
32 464 e Ft
123 095 e Ft
54 648 e Ft
88 677 e Ft
131 723e Ft

(3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési
szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen:
 Beruházások
 Felújítások
 Egyéb felhalmozási célú kiadások

329 981 e Ft
305 725 e Ft
11 291 e Ft
12 965 e Ft
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(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként,
felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint a 6.
számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatai mérlegrendszerben a 7. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.
(9) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a
rendelet 3., 3/1., 3/2. és 3/3. számú melléklete tartalmazza.
(10) A közvetett támogatások kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási
előirányzatát a 12. számú melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. számú melléklet tartalmazza

Tartalékok
6.§

(1) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet
szerint:
Általános tartalék
2 000 eFt, előre nem látható működési kiadások.
Felhalmozási tartalék
144 753 eFt,
106 936 eFt KEHOP pályázat: szennyvíztisztító-telep
áthelyezés, szennyvízcsatorna IV. ütem kiépítés (önerő)
7 566 eFt Csapadékvíz elvezetési projekt előleg
visszafizetése
30 251 eFt ÖNO Energetikai fejlesztés pályázat megvalósítás
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Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos
rendelkezések
7.§

A Képviselő-testület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) A tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
b) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő szervek
közötti előirányzat átcsoportosítás Képviselő-testületi döntés alapján történhet.
c) Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő
intézmények vezetői a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját hatáskörben
módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a Képviselő-testületet
negyedévente tájékoztatják. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és
kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmények vezetői a
Képviselő-testületnél kezdeményezhetik.
d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem
igénylő támogatások összegét és az a.)-c.) pontok szerinti módosításokat,
átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
8. §.

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét,
könyvvitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás
figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A
szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a jegyzőt terheli.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, a
költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.
A 2015. évi költségvetési rendelet tartalmaz zárolt kiadási előirányzatokat. A zárolt
előirányzatok feloldása képviselő-testületi határozat értelmében lehetséges.
Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon értékesítésére az önkormányzat
vagyonrendeletében meghatározottak az irányadók.
Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon ingyenes átruházása, követelésről történő
lemondása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, elfogadása értékhatár nélkül a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200 ezer forintot meghaladó összegű nem
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(9)

(10)

normatív, céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a helyben
szokásos módon a Polgármesteri Hivatal honlapján és a hirdetőtábláján közzé kell
tenni.
A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés
értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az
említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően a (7) bekezdésben foglaltak
szerint kell közzétenni.
A (7)-(8) bekezdésben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.

Pénzellátás, támogatások folyósítása
9. §
(1)

(2)

Az önkormányzati intézmények előirányzat felhasználása a közgazdasági iroda által
készített és a polgármester által jóváhagyott likviditás menedzselési terv alapján
történik.
A helyi önszerveződő közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított
előirányzat felhasználására, elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások
alapján kerülhet sor.

A 2015. évi hiány finanszírozásának módja és a költségvetési maradványokhoz
kapcsolódó elvek
10. §
(1)
(2)
(3)
(4)

Az önkormányzat gazdálkodása során működési hiány nem keletkezhet.
A költségvetési maradvány elszámolásának alapja a hatályos jogszabályok alapján
módosított előirányzat.
A költségvetési maradványt az önkormányzat hivatalának gazdasági irodája az éves
beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.
A költségvetési maradvány felhasználásáról a 2014. évi zárszámadás tárgyalásakor a
Képviselő-testület dönt.
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Pénz- tőke és hitelműveletek
11.§
1) Egyek Nagyközség Önkormányzata és a hozzá tartozó önállóan működő valamint
önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési elszámolási
számláit a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Egyeki Fiókjánál vezeti.
2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél
rövidlejáratú kamatozó betétként történő lekötéséről – a gazdálkodás zavartalan
biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.

3) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel
felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési
gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.
4) A költségvetésben tervezett fejlesztési célú hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. év CXCIV. törvény figyelembe vételével köthet érvényesen.

Köztisztviselők illetményalapja, közalkalmazottak juttatása
12. §.

(1)

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2008. január 1-től 38 650
Ft-ban állapította meg, ez az illetményalap az irányadó a 2015. évben is.

Tartozásokkal kapcsolatos eljárás
13. §.
(1)

(2)
(3)

Az önkormányzat képviselő testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez
önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli
tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának
mértéke eléri az éves eredeti előirányzat 10 %-át, vagy 100 millió forintot.
Az (1) bekezdés fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a
polgármester útján a Képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.
Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül a költségvetési szervnél a
polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

Hatályba léptető és záró rendelkezések
14. §.

(1)

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1.
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napjától kell alkalmazni. Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a
10/2014.(III.13.) számú rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Egyek Nagyközség
Önkormányzatának a 2015. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti
szabályairól szóló 36/2014.(XII.18.) számú Önkormányzati rendelet.
(3)

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
368/2011.(XII.31) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(4)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet
címrendjéről
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § -ához az önkormányzat és költségvetési
szervei bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
2/1. számú melléklet az Egyek Nagyközség Önkormányzata bevételei 2015. évre
2/2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételei a 2015. évre
2/2. számú melléklet a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház bevételei a 2015. évre
2/4. számú melléklet az önkormányzati támogatások jogcímenkénti bontásban a 2015. évre
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat és
költségvetési szerveinek 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat
költségvetési szervei 2015. évi előirányzott – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint
létszáma
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdéséhez az önkormányzat felújítási
kiadásai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként
6. számú melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok
szerint évenkénti bontásban
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (7) bekezdéséhez, az önkormányzat 3 évre
épülő működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásait tartalmazó pénzügyi mérleg
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (8) bekezdéséhez, az önkormányzat 2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (10) bekezdéséhez, az önkormányzat által
adott közvetett támogatások (kedvezmények)
10. számú melléklet a a költségvetési rendelet 5. § (11) bekezdéséhez, az önkormányzat
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2013. év tényleges, 2014. év
várható és 2015. év terv előirányzata mérleg rendszerben
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11. számú melléklet a költségvetés 6. §-ához, a 2015. évre tervezett tartalékokat tartalmazza
12. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (12) bekezdéséhez, a 2015. évben az
önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektjeit tartalmazza
13. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (14) bekezdéséhez, az önkormányzat saját
bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához
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Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához
Cím száma
1.
2.
3.

Cím neve
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
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11. Egyebek
1. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetése
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 továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek
az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetését azzal, hogy a költségvetésbe
kerüljön beépítésre a megvásárolandó Dacia Duster gépjármű önerejére 2 000 000 Ft.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi
költségvetését.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most ennek nem teljesen ugyanaz a tartalma. Javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság
javaslatánál tartózkodjanak, mivel módosultak az összegek.
Kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett nem fogadta el az Ügyrendi
Bizottság javaslatát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatát
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi költségvetését elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Czinege Zoltán képviselő
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2. Laptop vásárlásról döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését. Igazából már ezt is túlhaladták, mert
meghatározták az összeget rá.
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Gál-Szalai Erika képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testületnek a laptop vásárlásról szóló
tájékoztatást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy tartózkodjanak. Kéri, hogy aki a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi,
Közrend és Közbiztonsági Bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 7 tartózkodás mellett nem fogadta el a
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság javaslatát.
3. Egyeki Népdalkör támogatási kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet 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 Népdalkör támogatására bruttó 300.000 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Népdalkör támogatására bruttó 300.000 Ft összeget biztosít 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
4. Polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Polgármester 2015. évi szabadságolási tervét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az ő ideje annyira tervezhetetlen, hogy ezt nem tudja betartani, de törekszik a betartására. A
korábbi években nem nagyon tudott szabadságot kivenni, most igyekszik rá.
Kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság állásfoglalását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Polgármester 2015. évi szabadságolási tervét jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ügyrendi Bizottság

5. A térfigyelő kamerarendszer támogatásával kapcsolatos per megindításának
jóváhagyása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal utólagosan jóváhagyásra javasolja a Képviselőtestületnek, a térfigyelő kamerarendszer támogatásával kapcsolatos per megindítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor jelentkezik. Kéri, hogy aki szót kíván neki adni, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megadta a szót Dr. Tóth Sándor
részére.
Dr. Tóth Sándor
Ezt a keresetlevelet úgy szeretné látni, hogy legyen mellette az alaphatározat, a fellebbezés,
amit elutasítottak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Természetesen rendelkezésre lehet bocsátani a Képviselő-testület vagy bármely érdeklődő
részére, nem titkos dokumentumok. Úgy gondolja, hogy ennek a jóváhagyása az
önkormányzat érdekeit szolgálja. Azért harcolnak, hogy ez a pénz megtérítésre kerüljön az
önkormányzatnak.
Soltész Gábor képviselő:
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Mikor készült el ez a térfigyelő rendszer?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
2013 ősszel.
Soltész Gábor képviselő:
Tehát 2013. évben lett kész és 2013. december 30-án be volt adva az elszámolás. Igazából
akkor nem nagyon érti?
Bóta Barbara aljegyző:
Ami miatt késett a kifizetési kérelem benyújtása, mert már novemberben kész volt maga a
beruházás, azaz, hogy az E.ON-nak feszültség alá kellett helyezni a rendszert, ami egy vis
maior dolog, amiről sem az önkormányzat, sem a kivitelező nem tehetett. Azt hiszi kb. 1
hónapot vártak arra, hogy az E.ON feszültség alá történő helyezés megtörténjen.
Soltész Gábor képviselő:
Semmiféle határidőt nem mulasztott az önkormányzat, mert a határozat szerint onnantól
számítva, hogy elkészült 1 év, legkésőbb ez év január 31. volt az elszámolás végső határideje.
Bóta Barbara aljegyző:
Úgy gondolja, hogy a keresetlevélből is nyilvánvaló, hogy az alapvető gond az MVH-val és
azzal, hogy megvonta a támogatást, hogy magában a támogatást odaítélő határozatban
kötelezésként egyetlen egy dátum szerepelt, méghozzá az, hogy az utolsó kifizetési kérelmet
2015. december végéig be kell nyújtani. Ennek az önkormányzat maximálisan eleget tett.
Arra, hogy az önkormányzatnak az első kifizetési kérelmet, meddig és hogyan kell
benyújtani, erre vonatkozóan sem a támogató határozatban, sem később semmiféle
dokumentumban semmiféle kötelezés nem volt. Olyat kér számon az MVH az
önkormányzaton, ami kötelezésként nem szerepelt az esetünkben.
Tardi Kálmán képviselő:
Sem a pályázati kiírásban, semmiben nem volt erre utalás?
Bóta Barbara aljegyző:
A pályázati kiírásban, illetve a támogató határozatban két jogszabály megnevezése szerepelt.
Esetükben LEADER pályázatról van szó, az önkormányzat a LEADER pályázat speciális
szabályaira vonatkozó rendelet alapján járt el, az alapján határidőben nyújtották be ezt a
kifizetési kérelmet. Az MVH arra hivatkozik, hogy erre a támogatásra nem a LEADER
elszámolás szabályait kellett volna alkalmazni, hanem az MVH általános végrehajtási
rendeletét. De mint mondta a támogató határozatból sem derül ki egyértelműen, hogy melyik
rendelkezés vonatkozik ide. Mind a kettő be van idézve, és nincs az meghatározva, hogy
esetleg az egyik érvényes.
Dr. Tóth Sándor:
Valami miatt még is csak él, az hogy a felperes fizetési kérelmének benyújtása elkésett. De
miért?
Bóta Barbara aljegyző:
Az MVH amellett, hogy a támogató határozatból kifelejtette azt, hogy az első kifizetési
kérelmet meddig kell benyújtaniuk, az eljárás során számos eljárási hibát vétett. Az egyik
ilyen eljárási hibája, hogy amikor az önkormányzat benyújtotta az első számú kifizetési
kérelmet, kibocsátottak egy hiánypótlási felhívást, aminek eleget tettek, majd ezt követően
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helyszíni ellenőrzést tartott. Amennyiben igazuk van nekik és arra hivatkoznak, hogy az
önkormányzat kérelme elkésett, ők nem bocsáthattak volna ki hiánypótlási felhívást, ők nem
tarthattak volna helyszíni ellenőrzést, hanem a kérelmet mindenféle érdemi vizsgálat nélkül
elkésettség címén el kellett volna utasítaniuk, de ezt ők nem tették meg, itt is súlyos eljárási
hibát vétettek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nincs mérlegelési lehetőségük, nekik az önkormányzat érdekeit védeniük kell, és perre kell
vinni. Elfogadhatatlannak tartja az egész eljárást az MVH részéről. Az önkormányzat nem
nyújtott be előleg számát, hanem egy végszámlát nyújtottak be, viszont azt 1 évvel korábban
nyújtották be. Az egyik hivatkozott jogszabálynak nem, a másiknak viszont megfeleltek.
Azt gondolja, hogy ezt a keresetlevelet az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján hagyják jóvá
és támogassák a benyújtását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a keresetlevél utólagos
benyújtásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy utólagosan jóváhagyja a térfigyelő kamerarendszer támogatásával
kapcsolatos per megindítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
6. Béke u. útburkolat javításáról döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet 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 mérjék fel a Béke u. útburkolat javításának költségeit, és a
konkrét összeg ismeretében tárgyalja újra a napirendet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Sajnos azt kell, hogy mondja, hogy valaki fölöslegesen fog dolgozni, mert önerőből
aszfaltozni nem tud az önkormányzat. Önerőből a kátyúzásig jutottak el, önerőből stabilizált
utat tudnak készíteni. De egyébként nincs ellene.
Soltész Gábor képviselő:
Ott volt az engedélyes terv azt kivitték, az alapján kiszámolták, hogy hány m2.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az árajánlatban nem volt benne, csak 1 m2 ár.
Soltész Gábor képviselő:
Ismerteti, mekkora útszakasz lenne javítva.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az összköltséget szeretnék látni, mert ebben csak 1 m2 ár szerepel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki elfogadja a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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
7. Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
- Hunyadi u. 30.
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 2 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 500.000 Ft vételárat kínáljanak az Egyek,
Hunyadi u. 30. szám alatti ingatlanért.
- Pillangó u. 35.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 200.000 Ft vételárat kínáljanak az Egyek-Telekháza, Pillangó u.
35. szám alatti ingatlanért.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs kéri, hogy aki támogatja a Hunyadi u. 30. szám alatti
ingatlan megvásárlását, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 500.000 Ft vételárat kínál az Egyek, Hunyadi u. 30. szám alatti
ingatlanért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a Pillangó u. 35. szám alatti ingatlan megvásárlását, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 200.000 Ft vételárat kínál az Egyek-Telekháza, Pillangó u. 35. szám alatti
ingatlanért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
8. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
- Tavasz u. 1.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az Egyek, Tavasz u. 1. sz. alatti ingatlanból
térítésmentesen felajánlott résztulajdont, amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt
nem akadályozza, és az önkormányzatra nézve nem hátrányos.
- Domb u. 14.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az Egyek, Domb u. 14. sz. alatti térítésmentesen
felajánlott ingatlant.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor jelentkezik. Kéri, hogy aki megadja a szót Dr. Tóth Sándor részére,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett megadta a szót Dr. Tóth Sándor
részére
Dr. Tóth Sándor:
A közvetlen lakókörnyezetében, az Erzsébet és Ősz u. sarkán lévő ingatlan a bűnözők tanyája.
A Polgárőrség elnökének már mondta, hogy oda szokták betenni a szajrét, és a rendőrök
járkálnak este 7 órakor. Nem gondolkodott abban Polgármester úr, hogy a bankkal felveszik a
kapcsolatot? Mivel mellette az már önkormányzati tulajdon. Szerinte a bank örömmel
szabadulna tőle.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy támogassák ezt a kérést, és vegyék fel a bankkal a kapcsolatot, hogy esetleg
az önkormányzat meg tudná-e vásárolni az Erzsébet és Ősz út sarkán lévő ingatlant.
Kéri, hogy aki támogatja azt a javaslatot, hogy a bankkal vegyék fel a kapcsolatot és keressék
a vásárlás lehetőségét, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy vegyék fel a kapcsolatot a bankkal az Ősz u. 2. sz. alatti ingatlan
megvásárlása érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság volt két javaslata, a két romos
ingatlanra vonatkozóan, hogy fogadják el, amennyiben lehetséges. Kéri, hogy aki egyetért
azzal, hogy Domb u. 14. szám alatti ingatlant elfogadják, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Domb u. 14. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlant
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tavasz u. 1. szám alatti ingatlant elfogadják,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Tavasz u. 1. sz. alatti ingatlanból térítésmentesen felajánlott
résztulajdont elfogadja, 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
- Horusz 2000 Bt. kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja levenni a napirendek közül, mert ez még további előkészítést igényel.
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pont levételével, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal levette napirendről a Horusz 2000 Bt. kérelmét.
9. Egyek Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlan használatba adása a Debrecen-Nyírágyházi
Egyházmegye részére
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 9 igen szavazattal 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.
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 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlant ingyenes használatra átadja 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
10. Felhatalmazás a Polgármester részére a KEHOP pályázattal kapcsolatban
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 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a 2013-as és 2020-as időszakban
megvalósuló KEHOP Egyek település Szennyvízelvezetési- és tisztítási projektjével
kapcsolatos dokumentációk aláírására.
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 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy felhatalmazza a Polgármestert a 2013-as és 2020-as időszakban
megvalósuló KEHOP Egyek település Szennyvízelvezetési- és tisztítási
projektjével kapcsolatos dokumentációk aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11. A „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám alatti
ingatlanon” pályázat lebonyolításához szükséges döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal 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.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 33/2015.(I.29.) sz. határozatát helyezze hatályon kívül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy tegyék meg a
nyilatkozatot, miszerint nem tudnak az önerőt biztosítani, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, 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.
Felkéri 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
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a korábbi határozatot helyezzék hatályon kívül,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 33/2015.(I.29.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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12. Döntés a Környezetvédelmi alap felhasználásáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt nem tárgyalta egyik bizottság sem.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetben szereplő egyes kiadási előirányzatok fedezetét
a környezetvédelmi alap felhasználása biztosítja. A környezetvédelmi alap felhasználásához
szükséges a képviselő-testület határozatban történő döntése, tehát célszerű most a
költségvetési rendelet-tervezet tárgyalásakor illetve elfogadásakor határozat formájában
dönteni arról, hogy az önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a környezetvédelmi alap
felhasználását az előterjesztésben szereplő kiadási előirányzatokra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
engedélyezi a környezetvédelmi alap elkülönített számlájáról 1 547 ezer forint összeg
felhasználását az alábbi kiadásokra:
a) Gólyafészek tartó szerkezet karbantartása
b) Környezetvédelmi pályázat
c) „Tisza-tavi régió hulladéklerakóit rekultiváló egycélú
önkormányzati Társulás” 2014. évi tagi hozzájárulás
d) Tiszafüred Város Önkormányzatát megillető 2014. évi
kompenzáció

180 ezer forint
500 ezer forint
384 ezer forint
483 ezer forint

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az étterem tetejére fel fogják tenni ezt az 50 kw napelemet. Jó lenne az étterem tetejére olyan
sátortetőt tenni, mint amilyen a rendőrőrs és az óvoda teteje. Mivel a határidőt
meghosszabbították augusztus 31-ig, a munkát el is tudnák az embereik végezni, de az anyagot
akkor is meg kell venni, a terveket el kell készíttetni. Az engedélyes és kivitelezési terv,
együttesen Kótai Csaba árajánlata szerint 1.574. 800 Ft. A kivitelezés kb. 8-10 millió Ft. Kérdezi,
hogy akarnak ebbe az irányba mozdulni vagy nem?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Amennyiben itt döntés szükséges, a témát vegyék napirendre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Kéri, hogy az étterem magas tető ráépítésének témáját vegyék fel a napirendi pontok közé. Kéri,
hogy aki egyetért a napirendi pont felvételével, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal napirendre vette az étterem magas tető ráépítésére
vonatkozó javaslatot.
13. Javaslat az étterem magas tető ráépítésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Még tavaly kért erre árajánlatot, de ezt a tavalyi évben nem tudták megoldani. Az idén szerinte,
ha minden erejüket összeszedik meg tudják oldani. Ehhez majd kell a Szöghatár Kft. segítsége is.
Azt is megtudják tenni, hogy várnak egy új pályázati kiírásra és pályázati pénzből megoldják ezt
a magas tető ráépítést, mert ahogy felszerelik ezeket a napelemeket, azt át is lehet szerelni, csak
annak majd biztos lesz plusz költsége.
Soltész Gábor képviselő:
Jól mutatna a falu központjában a helyett a lapos tető helyett egy szép nyeregtető. Az a rengeteg
kémény és elszívó, ami a konyhánál kijön, milyen szinten akadályoznák a napelemek
elhelyezését? Marad-e annyi egybefüggő felület, amennyi szükséges a napelemek
elhelyezéséhez?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A légtechnikát nem zavarná. Egy kémény van, amit ki kell húzni, a többi maradhat a tető alatt.
Várjanak pályázatra vagy próbáljanak hitelt felvenni? Azt gondolja, hogy nem tudják ezt a
kérdést most eldönteni. Murvai Ferencné ügyvezetővel közösen megpróbálnak valami
előterjesztést összehozni, hogy döntéshelyzetbe kerüljön a Képviselő-testület.
Soltész Gábor képviselő:
Javasolja, hogy a tetőt úgy készítsék el, hogy utána az a tetőszerkezet alkalmas legyen beépítésre,
hogy adott esetben ott ki lehessen alakítani 4-5 vendégszobát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki tudomásul veszi a tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2015. (II.12.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az étterem magas tető ráépítésének lehetőségéről szóló tájékoztatást tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 16:50 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Czinege Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Gál-Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető

72/72

