EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁRCIUS 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2015. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. március 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5/2015.(III.09.) sz. rendelet
2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
6/2015.(III.09.) sz. rendelet
3. Határozati javaslat az önkormányzat 2016-2017-2018. évi saját bevételeinek
megállapítására
67/2015.(III.09.) sz. határozat
4. Döntés a Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő bérleti díj
fizetési határidejének módosításáról
68/2015.(III.09.) sz. határozat
5. Kérelem vérvételi feladatok ellátásának finanszírozására
69/2015.(III.09.) sz. határozat
6. Horusz 2000 Bt. kérelme (Szóbeli előterjesztés)
70/2015.(III.09.) sz. határozat
7. Rendezési terv módosításához kapcsolódó határozati javaslat
71/2015.(III.09.) sz. határozattól - 73/2015.(III.09.) sz. határozatig
Ecsedi János alpolgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Az ülés összehívását a 2014. évi
költségvetés módosítása indokolta. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva,
határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 7 képviselő jelen van. Dr. Miluczky Attila
polgármester szabadságát tölti, Vitéz Zsolt képviselő pedig orvosnál van.
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Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Hajduné Holló Katalin és Soltész Gábor
képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1. 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az első napirend a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáról szól, ugyanis a február 12én megtartott testületi ülésen a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásával, a 2014. évi
költségvetési rendelet hatályon kívül lett helyezve, viszont most a 2. napirendi pont szerint,
ennek módosítása szükséges. Tehát az 1. napirend szerint el kell fogadni, majd a 2.
napirendnél lesz módosítva. Ez egy technikai dolog.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a 2014. évi költségvetési rendeletet elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 5/2015.(III.09.) sz. rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 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 2014. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
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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.
A költségvetés címrendje
2. §.
(1)
(2)
(3)

A képviselő testület a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a költségvetés
címrendjét.
Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervként működő intézmény külön-külön címet alkot.
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:
504 840 eFt
Költségvetési kiadások összesen:
787 918 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:
283 078 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
- működési célra:
74 078 eFt
- felhalmozási célra:
14 556 eFt
Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Hitelek:
- Felhalmozási célú hitel felvétele: 208 849 eFt
- Működési célú hiteltörlesztés:
1 080 eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:
13 325 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:








592 081 e Ft

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

146 370 e Ft
28 467 e Ft
102 955 e Ft
127 964 e Ft
90 387 e Ft
95 938 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

139 499 e Ft
75 008 e Ft
62 604 e Ft
1 887 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
700 eFt, előre nem látható működési kiadások.
Felhalmozási tartalék
151 576 eFt,
106 936 eFt KEOP pályázat: szennyvíztisztító-telep
áthelyezés, szennyvízcsatorna IV. ütem kiépítés (önerő)
21 469 eFt Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark
és sétaút (önerő)
9 750 eFt Műfüves pálya kialakítása (önerő)
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Létszám
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát, az alábbiak szerint
állapítja meg:
- Polgármester
1 fő
- Polgármesteri Hivatal:
21 fő
- Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház:
3 fő
- Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 465 fő
- Tanyagondok:
1 fő
- Mezőőrség:
2 fő
- Háziorvosi asszisztens
1 fő

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő testület a 3.
számú melléklet tartalmazza.

Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos
rendelkezések
8.§

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
9. §.

(1)

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester,
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
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(2)

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

(8)

(9)

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.
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
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
10. §
(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.
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A 2014. évi hiány finanszírozásának módja és a pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek
11. §
(1)
(2)
(3)
(4)

Az önkormányzat gazdálkodása során működési hiány nem keletkezhet.
A pénzmaradvány elszámolásának alapja a hatályos jogszabályok alapján módosított
előirányzat.
A pénzmaradványt az önkormányzat hivatalának gazdasági irodája az éves
beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.
A pénzmaradvány felhasználásáról a 2013. évi zárszámadás tárgyalásakor a Képviselőtestület dönt.
Pénz- tőke és hitelműveletek
12.§

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
13. §.

(1)

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2008. január 1-től 38 650
Ft-ban állapította meg, ez az illetményalap az irányadó a 2014. évben is.
Tartozásokkal kapcsolatos eljárás
14. §.

(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.
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Hatályba léptető és záró rendelkezések
15. §.

(1)

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1.
napjától kell alkalmazni.

(2)

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
368/2011.(XII.31) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(3)

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 2014. évre
2/2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételei a 2014. évre
2/2. számú melléklet a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház bevételei a 2014. évre
2/4. számú melléklet az önkormányzati támogatások jogcímenkénti bontásban a 2014. évre
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat és
költségvetési szerveinek 2014. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat
költségvetési szervei 2014. 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 2014. 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 2012. év tényleges, 2013. év
várható és 2014. év terv előirányzata mérleg rendszerben
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11. számú melléklet a költségvetés 6. §-ához, a 2013. évre tervezett tartalékokat tartalmazza
12. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (12) bekezdéséhez, az önkormányzat EU-s
támogatással megvalósuló projekteket tartalmazza
13. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (12) bekezdéséhez, az önkormányzat EU-s
támogatással megvalósuló projekteket tartalmazza
14. 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.

1. sz melléklet

Cím neve
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal, önállan működő és gazdálkodó intézmény
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház, önállóan működő
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2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tehát most történik az előbb elfogadott rendelet módosítása. Ez is egy technikai tétel, ugyanis
a jogszabályi előírásoknak és a kincstár előírásainak megfelelve az egyes előirányzatokat,
amelyek a 2014. évi közmunkaprogramhoz kapcsolódnak, emiatt a bevételi és a kiadási
előirányzatokat kellett módosítani, ez összesen 17.458.000 Ft előirányzat módosítást jelent,
mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Az előterjesztés részletesen tartalmazza ezeket az
előirányzatokat.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az elhangzottak alapján a 2014. évi
költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 6/2015.(II.12.) sz. rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.12.) 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
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 5/2015. (II.12.) költségvetési rendelet 3.§ - ának helyébe a következő rendelkezés lép:

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése az alábbi:

Költségvetési bevételek összesen:
1 112 990 eFt
Költségvetési kiadások összesen:
1 377 427 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
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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
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 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:
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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:

1 068 612 e Ft
525 764 e Ft
80 808 e Ft
161 569 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

265 866 e Ft
196 679 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.
(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.

A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 4, 5, 7, 8, 10, számú
mellékletei helyére e rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 2/1)b, 3, 3/1, 3/1)a, 3/1)b, 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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3. Határozati javaslat az önkormányzat 2016-2017-2018. évi saját bevételeinek
megállapítására
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása után jogszabályi követelménynek tesznek
eleget, ha elfogadják a következő 3 évre, 2016-2017-2018 évre a saját bevételek összegének a
megállapítását. A határozati javaslat ezt tartalmazza, és ezt kellene elfogadni ahhoz, hogy a
jogszabályoknak megfeleljenek.
Soltész Gábor képviselő:
Ez benne volt a mellékletek között.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem a mellékletek között, hanem egy önálló határozatként volt benne. A saját bevételek
összegének az 50%-át nem haladhatja meg az adott évi adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalások összegének. Tehát a mellékletekben is szerepel és azokat a számokat
tartalmazza ez a határozati javaslat.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat 2016-2017-2018.
évi saját bevételeinek megállapítására vonatkozó határozati javaslat elfogadásával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2015. (III.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi
költségvetési rendelet 14. számú melléklete szerint az Egyek Nagyközség
Önkormányzat saját bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
2015. évi saját bevételek előirányzata:
2016. évi saját bevételek előirányzata:
2017. évi saját bevételek előirányzata:
2018. évi saját bevételek előirányzata:

101 351 ezer forint,
89 216 ezer forint,
89 216 ezer forint.
89 216 ezer forint.

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2015. évi költségvetési rendelet 14. számú melléklete szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évre és az
azt követő három évre várható összege nem haladhatja meg a fentiekben
megállapított saját bevételek előirányzatának 50 %-át.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
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4. Döntés a Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő bérleti díj
fizetési határidejének módosításáról
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. egy olyan kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy a március 31-ig megfizetendő bérleti díj fizetésének határidejét
hosszabbítsa meg az önkormányzat június 30-ig és 8 napon belül jelezze az önkormányzat,
hogy ezt jóváhagyja-e. Mivel annak idején is a Képviselő-testület fogadta el azt, hogy
március 31-ig kell fizetniük, ugyanígy célszerű, hogy a kedvezményről is ugyanúgy a
Képviselő-testület döntsön.
Véleménye szerint nem fognak március 31-ig, sem június 31-ig fizetni. Célszerű nem
elfogadni, hogy március 31-én egy lejárt követelése legyen az önkormányzatnak, hogy az
összeghez minél hamarabb hozzá jussanak. Ez egy 24.470.000 Ft-os bérleti díj és ebből
kompenzálva vannak a kiadások, így amit kapnak 21.101.668 Ft. Az eszközfelújítás és a
beruházások értéke lesz kompenzálva és így lesz belőle 21.101.668 Ft.
Ecsedi János alpolgármester:
Az elmondottak alapján javasolja, hogy ne támogassák ezt a határidő módosítást.
Kéri, hogy aki a Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő bérleti díj fizetési
határidejének módosítását nem fogadja el, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2015. (III.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy nem támogatja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. viziközmű
eszközök 2013. és 2014. évi bérleti díj tartozásának fizetési határidejének
módosítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5.

Kérelem vérvételi feladatok ellátásának finanszírozására

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Már a lakosság is értesülhetett róla vagy tapasztalta és az önkormányzathoz is érkezett jelzés,
hogy Kovács Sándorné már nem látja el a rendelőben a tevékenységét, helyette egy új
kolleganő dolgozik, és ő kérné ugyanúgy a vérvételi feladatokkal kapcsolatos díjazást. Mivel
Kovács Sándorné esetében névre szólóan volt megállapítva ez a díj, ezért lenne szükséges ezt
módosítani, hogy az új kolleganő ezt megkaphassa, és a szerződést megköthessék vele.
Soltész Gábor képviselő:
A fedezet meg van rá?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Így van, fedezet van rá.
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Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a vérvételi feladatok ellátásának finanszírozásával beállt formai és névvel
kapcsolatos változását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2015. (III.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Majláthné Veress Anita asszisztens részére a vérvételi feladatok ellátásáért
2015. március 1-től havi bruttó 20.000 Ft összeget plusz járulékait biztosít a 3. sz.
háziorvosi körzetben tervezett 1 fő asszisztens bérének terhére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
6.

Horusz 2000 Bt. kérelme (Szóbeli előterjesztés)

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Többször tárgyalta a Képviselő-testület a Horusz 2000 Bt. kérelmét. A legutóbbi lépés ez
ügyben, hogy megküldték részére azt a tájékoztatást, hogy honnan vette a Képviselő-testület
azt az információt, hogy hasi ultrahang beszerzésére kaptak ígéretet. Végül is ez tisztázódott,
és információik szerint az ultrahang beszerzésre került. Ehhez azért nem ment anyag, hiszen a
korábbi anyag minden képviselő előtt ismert. Ezt most azért hozták rendkívüli ülésre, hogy
ezt a régi ügyet zárják le. A költségvetésben van tervezve a havi 80.000 Ft és hadd kössék
meg vele a szerződést. Ezen túl már egy újabb kérelem is van, de azt a soros ülésen elegendő
tárgyalni. Ez arról szól, hogy Horusz 2000 Bt-vel ez évre visszamenőleges hatállyal az
önkormányzat megkötheti a havi 80.000 Ft-os szerződést.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Horusz 2000 Bt. kérelmét,
visszamenőleges hatállyal a havi 80.000 Ft-os szerződés megkötését, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2015. (III.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Egészségház sebészeti szakrendelésének (Horusz 2000 Bt. 4032
Debrecen, Babits Mihály u. 65.) eszközbérleti díjára 2015.03.01-től havi bruttó
80.000,- Ft összeget biztosít.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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7. Rendezési terv módosításához kapcsolódó határozati javaslat
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az Árpád úton megépült üzemcsarnok bővítését tervezi az önkormányzat közmunkaprogram
keretén belül, vagy azzal a szándékkal, hogy mint önkormányzat természetesen működtetik
tovább vagy akár egyéb munkahelyteremtő beruházások helyszínéül is szolgálhatna. Az
építkezés elkezdése során akadályba ütközött a Képviselő-testület a rendezési tervet illetően.
Ehhez kellene előzetes döntéseket meghozniuk. Egy ilyen eljárás lebonyolítása 3-4 hónap, de
ezekkel a döntésekkel kvázi elindítaná az önkormányzat az eljárást. Megelőlegezné, illetve
ígéretet tenne az Építésügyi Hatóság felé, hogy ezt menet közben lebonyolítja. Ehhez
szükséges 3 döntés. Ezt most részletesen nem olvasná fel, a Képviselő-testület megkapta az
anyagot, ami ezt indokolja, illetve konkrétan tartalmazza a módosítási igényt. Amennyiben ez
elindul Polgármester úrnak volt egy olyan szándéka, hogy ha valakinek ezzel kapcsolatban
lakossági észrevétele van, az megteheti, és ha tudják, egy eljárás keretében ezt le fogják
bonyolítani.
Kéri Ecsedi János alpolgármester urat, hogy első a településrendezési eszközeinek 2015. év I.
sz. módosításához való hozzájárulás és határozati javaslat elfogadása legyen.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Jegyző Asszony által ismertetett határozati
javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2015. (III.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
településrendezési eszközeinek 2015. év I. sz. módosítása az alábbi területre
(az alábbi indokok miatt) terjedjen ki:
Jelenlegi módosítási igény (tervezési terület): a „Tél utca – Ősz utca –
Bocskai utca és tervezett 16 méter szabályozási szélességű út által határolt
tömb” területén jelentkezik.
Cél: az 1651/1. hrsz.-ú „Z-2” övezeti jelű közpark terület különleges
beépítésre szánt övezetbe történő sorolása.
Indokolás: Munkahelyteremtési szándékkal a módosítást az önkormányzat
kezdeményezi, ezért a hatályos településrendezési eszközökön kijelölt (és nem
megvalósult) közpark (hrsz.: 1651/1., övezeti jele: „Z-2”) területét különleges
beépítésre szánt területté kívánja módosítani. A területen már meglévő
közpark-karbantartó épületet található, melyet az önkormányzat bővíteni
kíván. A bővítéssel egy helyen megvalósulhat a nagyközség közterületeinek
karbantartásához szükséges terület.
A cél elérése érdekében javasolt (főbb) építési övezeti paraméterek
meghatározása: Az építési övezeti paraméterek tekintetében a tervezési
területen található „piactér, vásártér különleges („Kpt”) övezet” mutatóit
javasolom figyelembe venni, az alábbiak szerint.
- megengedett legnagyobb beépítettség: 40%;
- megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 méter;
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-

legkisebb zöldfelület: 40%;
beépítési mód: szabadonálló.
(A beépítési mód tekintetében azért kerülne szabadonállóan
elhelyezésre, mivel az 1651/1. hrsz.-ú területen már meglévő
karbantartó épület is így került elhelyezésre.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosításhoz szükséges
szerződések megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Dr. Miluczky Attila polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A 2. határozati javaslat, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési
stratégia és a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi
egyeztetés szabályainak elfogadása.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2015.(III.09.) számú határozata
a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és
a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés szabályairól.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-a alapján
megalkotja Egyek Nagyközség településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait az e határozat 1. számú
melléklete szerint.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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1. számú melléklet
Egyek Nagyközség
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 29.§-ának felhatalmazása alapján
a település partnerségi egyeztetés szabályai az alábbiak.
I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre
1. A feladat jellegének figyelembevétele mellett valamennyi a településen működő, az
Országgyűlés által elismert egyház.
2. A feladat jellegének figyelembevétele mellett a település lakossága.
3. Valamennyi az adott ügyben érintett települési székhelyű érdekképviseleti szervezet és
településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
4. A feladat jellegének figyelembevétele mellett a településen működő civil szervezetek.
II. A konkrét partnerek meghatározásának módja
1. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök készítése, módosítása során egyedileg kell meghatároznia
[Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4)
szerinti képviselő-testülettől átruházott jogkör alapján] a település polgármesterének
- a Főépítész előzetes véleményének kikérésével – az I. szerinti partnerek
kiválasztását.
2. A település teljes közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, az
integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése
esetén lakossági fórumot kell összehívni. Felelős: polgármester.
III. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
1. Az I. pont 1. szerinti egyházakat írásban, tértivevényes úton, míg a többi partner
tájékoztatása az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin elhelyezendő hirdetmény
kifüggesztésével, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag
megjelentetésével történik.
2. Az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin kifüggesztett, továbbá az Önkormányzat
hivatalos honlapján közzétett tervezetekkel kapcsolatban az ott megjelölt időpontig
bárki észrevételt, javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat, melyet benyújthat
papíralapon írásban, vagy beküldhet az Önkormányzat honlapján megadott
elérhetőségen e-mail formájában.
IV. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja
1. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és
abban kell megőrizni.
2. A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell
készíteni a főépítésznek. Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell
kérni a Képviselő-testület döntését is. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és
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megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva.
3. Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell
juttatni, annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek, a javítás
módjáról tételesen írásos tervezői válasz formájában válaszol. Melyet szintén az
ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.
V. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje
1. A IV.2. és IV. 3. pont szerinti eljárások eredményének figyelembevételével a
Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de el nem fogadott véleményeket.
Melyet az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni.
2. Az indokolást meg kell küldeni tértivevényes úton az észrevételt, javaslatot,
véleményt tevőnek.
VI. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát
biztosító intézkedések
Az elfogadott koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközöket az Önkormányzat
hivatalos honlapján közzé kell tenni. Felelős: polgármester. Határidő: kihirdetést követő
15. nap.
VII. A szabályok hatályossága
1. A szabályzat a település közigazgatási területére/területrészére készülő
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos eljárásokra
vonatkozik.
2. A szabályzat 2015. december 31-ig, illetve visszavonásig érvényes.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A 3. határozati javaslat, ami konkrétan tartalmazza, hogy az eljárásban érintettek hogyan és
miként fognak értesülni. A közvetlen szomszédokat általában közvetlen értesítéssel szokta, az
egyéb szervezeteket, civil szervezeteket, szélesebb körben érintett lakosság a hirdetőtáblán és
honlapon kerül értesítésre.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a 3. határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2015. (III.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2015.(III.09.)
KT sz. határozatban foglalt elhatározásokból eredő településrendezési
eszközök módosításához tartozó partnerek listája
- figyelemmel Egyek Nagyközség partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
72/2015.(III.09.) számú önk. határozatra 1. Az érintett lakosság.
értesítése: hirdetőtábla + honlap
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2. Valamennyi az adott ügyben érintett települési székhelyű érdekképviseleti
szervezet és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet.
értesítése: hirdetőtábla + honlap
3. Az érintett civil szervezetek
értesítése: hirdetőtábla + honlap
Érintettségre való tekintettel külön is megkeresve:
1. Szomszéd
1620. hrsz, Erzsébet u. 2. sz alatti lakos
2. Temető (hrsz:245) fenntartója
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az alpolgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:30 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Ecsedi János
alpolgármester

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Soltész Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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