EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁRCIUS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

3/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. március
24. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1./ Horusz 2000 Bt. kérelme
46/2015.(III.24.) sz. határozat
2./ Kondicionáló terem üzemeltetéséhez (Művelődési Házban) hozzájárulás kérése
47/2015.(III.24.) sz. határozattól - 50/2015.(III.24.) sz. határozatig
3./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme Dacia Duster beszerzéssel kapcsolatban
51/2015.(III.24.) sz. határozat
4./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
52/2015.(III.24.) sz. határozat
5./ Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fűtéskorszerűsítéséhez és
átalakításához szükséges fejlesztési célú hitelfelvételről
53/2015.(III.24.) sz. határozat
6./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
Előadó: Gyarmat-Tax Kft.
54/2015.(III.24.) sz. határozat
7./ 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
55/2015.(III.24.) sz. határozat
8./ A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
56/2015.(III.24.) sz. határozat
9./ A települési adóról szóló 35/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
57/2015.(III.24.) sz. határozat
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10./ Tájékoztatás a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozásokról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
58/2015.(III.24.) sz. határozat
11./ Egyebek
1./ Előirányzat átcsoportosítás
59/2015.(III.24.) sz. határozat
2./ Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
60/2015.(III.24.) sz. határozattól - 63/2015.(III.24.) sz. határozatig
3./ Büntetés-végrehajtási intézet megvalósítási helyszínével kapcsolatos megkeresés
64/2015.(III.24.) sz. határozat
4./ LEADER Egyesület kérelme hozzájárulás megfizetésére
65/2015.(III.24.) sz. határozat
5./ Várossá nyilvánítási pályázathoz kapcsolódó engedményezési nyilatkozat elfogadása
66/2015.(III.24.) sz. határozat
6./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
67/2015.(III.24.) sz. határozattól - 71/2015.(III.24.) sz. határozatig
7./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
72/2015.(III.24.) sz. határozattól - 73/2015.(III.24.) sz. határozat
8./ Támogatási kérelem „Aranyballagás” megrendezéséhez
9./ 67/2015.(III.09.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
74/2015.(III.24.) sz. határozat
10./ Az Egyek Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegéről szóló határozat elfogadása
75/2015.(III.24.) sz. határozat
11./ Költségkalkuláció a Fonyódligeti Gyermeküdülő 2015. évi tavaszi rendbetételére
12./ A Polgármester felhatalmazása önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban
(384/2014.(IX.25.) sz. határozat kiegészítése)
76/2015.(III.24.) sz. határozat
13./ Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására
77/2015.(III.24.) sz. határozat
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból 6 fő jelen van. Kiss Sándor bizottsági tag
munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
Tardi Kálmán bizottsági tag kiment az ülésről. Jelen van 5 fő bizottsági tag.
A bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a
jegyzőkönyvvezető személyét.

2/44

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁRCIUS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Napirendekre vonatkozóan Ecsedi János alpolgármester jelezte, hogy korábban el kell mennie
az ülésről és kéri, hogy a napirendi pontját vegyék előre. A vendégek napirendi pontját előre
szokták venni, tehát javasolja a Horusz 2000 Bt. kérelmét előre venni, majd az Egyeki SBSE
kérelmét, a továbbiakban pedig a kiküldött meghívó szerint tárgyalni a napirendeket. Kéri,
hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a napirendek sorrendjére vonatkozó javaslatot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megkérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kiegészíteni valója?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőnek lesz később plusz napirendi javaslata.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor plusz napirendeket később vesznek fel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések az Egyebek 11./ napirendje kivételével megegyeznek a
Képviselő-testület előterjesztéseivel, ezért a jegyzőkönyvhöz az Egyebek 11./ napirendjének
előterjesztésén kívül külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Napirendek tárgyalása:
1./ Horusz 2000 Bt. kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A költségvetés módosítása kapcsán a 80.000 Ft-ról született döntés, de a kiegészítésre kért
20.000 Ft-ról nem. A forrásról kellene dönteni, mert a költségvetésben 80.000 Ft van
tervezve. A ultrahang készüléket megvásárolta Doktor úr.
Deli Györgyi sebészeti asszisztens:
Ismerteti milyen ultrahangot vásároltak, és milyen vizsgálatokat lehet végezni vele.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Térítés ellenében veheti igénybe a lakosság?
Deli Györgyi sebészeti asszisztens:
Igen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Forrást Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető nem javasolt, egyébként pedig 1 000
helyre kell a pénz. Ahhoz képest, hogy pár ével ezelőtt a sebészet úgy működött, hogy nem
adtak egy forintot sem, most adnak havonta 80 000 Ft-ot. Nem tartja valószínűnek, hogy az
önkormányzat tudja vállalni, hogy ezt felemelik 100 000 Ft-ra. Dicséri őket mindenki, hogy
ügyesek és szépen csinálják a dolgukat. A település ezt nem bírja el. Fizetnek a szemészetnek,
a sebészetnek, a vérvételért, ezeket a pénzeket az önkormányzatnak nem adja oda senki. Az
emberek több adót nem akarnak fizetni, a bevételeik nem emelkednek.
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Murvai Ferenc bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Tardi Kálmán bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető megérkezett az ülésre.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A 20 000 Ft forrását keresik a Horusz 2000 Bt. részére, ami nincs tervezve a költségvetésben.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A költségvetés készítésekor erről nem volt tudomásuk, ezért nincs rá tervezve. Ha úgy dönt a
Képviselő-testület, akkor a működési tartalékban van 2 000 000 Ft, annak a terhére lehet
biztosítani. Csak ne felejtsék el a Vízmű Zrt. 24 470 000 Ft bérleti díját sem. Nagyon
bizonytalan, hogy megkapják-e ezt a pénzt. Ha szembe állítják ezt a 24 470 000 Ft-ot és a
2 000 000 Ft-ot, akkor úgy gondolja, hogy még mindig spórolniuk kellene. Bár tudja, hogy ez
csak 20 000 Ft, és ez április 1-től 180.000 Ft pluszt jelent.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az alapvető logika az, hogy ha teszek egy fejlesztést és azért én pénzt várok, akkor azt előre
egyeztetem, akitől a pénzt várom. Azzal, hogy az önkormányzat ad 80 000 Ft-ot nagyon
kedveznek a lakosságnak, de hogy ezt az összeget emeljék 100 000 Ft-ra, ennek nem látja a
végét. Akkor a kardiológián is lehet, hogy akarnak fejleszteni, utána fizessenek többet a
szemészetnek is, egyszerűen az önkormányzat teherbíró képessége véges. Azt is el tudja
képzelni, hogy 2-3 hónap múlva, ha a REKI-ben nem sikerül pénzhez jutni, itt lesz egy olyan
napirend, hogy hogyan tudják a „nadrágszíjat meghúzni”.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A járóbeteg szakellátás nem kötelező feladat, azt hiszi, hogy 2013 áprilisától le is mondhatott
volna róla az önkormányzat, hogy átadja az államnak. Sajnos a REKI-ben az ilyenre azt
mondják, hogy nem kötelező feladat, még csak hivatkozni sem tudnának rá.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Miért nem adták át az államnak?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azt mondták, hogy ha itt van helyben, az önkormányzat működteti mégis csak jobb a
lakosságnak. Az a cél és azért lett járóbeteg szakellátás, hogy a lakosságnak könnyebbséget
jelentsen. Tavaly összeszámolta az egészségügynek 3.420.000 Ft-ot adnak át éves szinten.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Illetve most már a vérvételért is fizetnek, és a felújítási és karbantartási feladatokat is az
önkormányzat vállalja.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Egyedül a rezsit fizetik az orvosok a rendelés idő arányában. Ha az önkormányzat nem tud
20 000 Ft-tal több bérleti díjat fizetni, mit fog jelenteni?
Deli Györgyi sebészeti asszisztens:
Nagyon szeretnék, ha támogatná őket az önkormányzat.

4/44

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁRCIUS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azt kellene megérteni, hogy van egy költségvetés, amit elfogad a Képviselő-testület, ahhoz
szorosan ragaszkodni kell, és azon belül kell működni. Így is vannak benne bizonytalan
tényezők, egy 24 millió Ft-os bizonytalan bevétel.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A sebészet nagyon topon működik, jó hatékonysággal végzi Doktor úr a munkát. Az
önkormányzat költségvetés alapján dolgozik, erre az idei évre nem lett fedezet betervezve. Így
is költségvetésben olyan lyukak vannak, és vagy kapnak a REKI-ből vagy nem. A koncepció
tárgyalásakor, novemberben kell ezt a kérdést visszahozni, és ha mód van rá, 2016-ban
megpróbálják oda adni, de 2015. évben már nem tudják, mert nem fér bele.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
3.400.000 Ft-tal támogatja az önkormányzat a különböző szakrendeléseket. A sebészeti
szakrendelésnek 960.000 Ft-ot adnak. A kardiológián és a szemészeten összességében nem
jelennek meg annyian, mint a sebészeten, és nagyon sok embert megkímél attól, hogy 1-2
alkalommal beutazzon Debrecenbe. Ha havi 20 000 Ft-tal megemelik, az is 1 200 000 Ft-ot
jelent éves szinten, és még akkor is alulfinanszírozott az önkormányzat részéről. A 20 000 Ftos finanszírozási többletet a fejlesztéssel összevonva méltányosnak, támogathatónak tartja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nagyon jó gondolatnak tartja, ahogy Murvai Ferenc bizottsági tag felvezette a dolgot. Anyagi
szempontból közelíti meg a dolgot ő is, ahogy talán a többség. Viszont azt is figyelembe kell
venni, hogy hány forintba kerül 1 egyeki lakos támogatása, vagy az a támogatás hány egyeki
emberen oszlik meg és így mennyi a fajlagos mutató. Valószínűleg az jönne ki, hogy itt a
legolcsóbb a történet, míg a kardiológián és a szemészeten lényegesen sokkal drágább.
Szerinte a legolcsóbb a vérvétel. Az önkormányzatnak van egy fenntartási kötelezettsége, ami
idén szeptemberben jár le. A jövő évi költségvetésnél ezt újragondolhatnák, ebből a
szempontból.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A kardiológusnál volt egy olyan döntés, hogy x órát OEP finanszírozottá fog átváltani, akkor
nem fog kérni 150 000 Ft-os bérleti díjat, csak 100 000 Ft-ot. Havi 150.000 Ft van tervezve
egész évre, tehát felszabadulna havi 50.000 Ft. Nem tudja, hogy ez mikorra várható és akkor
lehetne visszatérni a sebészet 20.000 Ft-jára, mert akkor meg lenne rá a fedezet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A vérvétellel kapcsolatos igény is évközben jelentkezett, tehát a költségvetésben arra sem volt
tervezve. Ott nem volt mögötte pluszszolgáltatás. A vérvétel korábban is megoldott volt, csak
nem fizettek érte. Ott évközben nem kaptak érte pluszt. Itt pedig a készüléket megvásárolta
Doktor úr, tehát alá van támasztva a kérés egy pluszszolgáltatással, ami rendelkezésre áll.
Maximálisan egyetért Murvai Ferenc bizottsági taggal. Egy köztes megoldást javasol. Mivel
április 1-től kéri, összességében 9 hónapra, 180.000 Ft-ról van szó. Ha a működési tartalék
terhére ezt elfogadnák, és menet közben, ha a kardiológián felszabadul az összeg, abból
visszapótolnák és semmi másra nem költenék el.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A működési tartalék a kiadások között be van tervezve, ugyanúgy be van tervezve és jó lenne
nem elkölteni, mint a 24 millió Ft. Jó lenne, ha befolyna, de mivel az kérdéses ezért kellenek
olyan tételek a költségvetésben, amit nem kell el költeni, mert különben 24 millió Ft-os
probléma fog felmerülni.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Kössék össze a kardiológiai költségmegtakarítással, ha az megvalósul, akkor annak a terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Üres ígéreteket nem tehetnek, mert mi van, ha az nem jön össze. A tavaly és tavalyelőtt
beérkezett egészségügyi kérelmeket mindet támogatták.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Miért pont ezt ne támogassák?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért, mert egyszer el fog jönni az az idő, amikor nem az lesz a kérdés, hogy kit-hogy
támogatnak, hanem nem tudnak bért fizetni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor most az a határozati javaslat, hogy ne támogassák forráshiány miatt?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt mondja, hogy most ne, amit Murvai Ferenc bizottsági tag mondott, annak szellemében, ha
letelik az 5 év támogatási idő, gondolják újra a szakorvosi rendelők finanszírozását. Ezt tudja
támogatni.
Czinege Zoltán bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Jelen van 8 fő bizottsági tag.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Összességében, hogy támogatják a sebészetet ezzel a 80.000 Ft-tal, azt jónak gondolja, de
szeretné látni, hogy hányan látogatnak el az egyéb szakrendelésekre, mert ott fajlagosan
nagyon sokba van az önkormányzatnak a többi szakrendelő, a nélkül, hogy tudná konkrétan,
hogy melyik mennyibe van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez egy határozati javaslat. Ő tartja a javaslatát, azt a köztes megoldást, hogy átmenetileg a
működési tartalék terhére, majd ha a kardiológiánál realizálódik az 50 000 Ft megtakarítás,
abból a működési tartalékba visszapótolni. Azzal összekötni és akkor egészségügyből
egészségügybe menne a pénz.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A 3. javaslat, hogy amikor realizálódik a kardiológiánál a megtakarítás, akkor visszamenőleg
adják meg. A működési tartalékot ne költsék el. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági
irodavezető elmondta, hogy a működési tartalék is lyukat csinál a költségvetésbe, ha elköltik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jegyző Asszonyt kérdezi, hogy mikorra várható, hogy a kardiológia OEP finanszírozottá
válik?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Most úgy néz ki, hogy az április 20-i ülésen döntenek róla, hogy finanszírozzák-e. Doktor úr
azt mondta, hogy nem sok reményt fűz hozzá, mert nagyon megcsonkították az erre
számítható keretet.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki Polgármester úr javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 0 igen 0 nem szavazattal 8 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a
szükséges szavazatot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az ő által javasolt köztes megoldással ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
46/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek,
hogy
az
Egyeki
Egészségház
sebészeti
szakrendelésének (Horusz 2000 Bt. 4032 Debrecen, Babits Mihály u. 65.)
eszközbérleti díjára biztosított havi bruttó 80 000 Ft-hoz 2015.04.01-től
további bruttó 20.000,- Ft/hó összeget biztosítson a működési tartalék terhére.
A kardiológia szakrendelés OEP finanszírozottá válása eseten realizálódó havi
bruttó 50 000 Ft megtakarításból a Horusz 2000 Bt részére átadott összeg
kerüljön vissza a működési tartalékba.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Tardi Kálmán bizottsági tag javaslatával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen 0 nem szavazattal és 4 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg
a szükséges szavazatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kéri, hogy az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a bizottság:
-

67/2015.(III.09.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése

-

Az Egyek Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegéről szóló határozat elfogadása

A 2015. évi költségvetési rendeletet meg kellene előznie az SBSE témájának és az
Önkormányzati Tűzoltóság kérelmének.
Czinege Zoltán képviselő:
Szeretne szóbeli tájékoztatást adni a Dacia Duster beszerzésével kapcsolatban.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja még plusz napirendként tárgyalni az alábbiakat:
- Dankó P. u. 25. sz. alatti ingatlan felajánlása térítésmentesen
- Költségkalkuláció a Fonyódligeti Gyermeküdülő 2015. tavaszi rendbetételére
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a napirend módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal elfogadta a plusz napirendek felvételére vonatkozó
javaslatokat.
2./ Kondicionáló terem üzemeltetéséhez (Művelődési Házban) hozzájárulás kérése
Ecsedi János alpolgármester, SBSE elnöke:
Elkészített egy előterjesztést, amely két problémakört vázol. Az egyik kérésük arra irányul,
hogy a Művelődési Háznak egy bizonyos részét az egyesületük működésébe díjmentesen
megkapják a Kft-től, mert jelenleg az ő üzemeltetésében van. Ez elég sok probléma kört ki
tudna küszöbölni. Úgy gondolja, hogy a kondicionálási lehetőség egyre népszerűbb, igény
van rá és ennek a kulturáltabb, színvonalasabb megvalósítása, illetve a pénzintézettel
kapcsolatos anomáliákat is meg lehetne oldani. Ezért lenne az az igényük, hogy ezt a pár
helységet megkapják és ennek a funkciónak ki is tudják alakítani. Az is egy nagy probléma, a Kft-nél tevékenykedve látja - hogy kihasználatlan és óriási közüzemi számlák vannak.
Egyúttal talán ennek a probléma körét is meg tudnák oldani.
A második határozati javaslat azt tartalmazza, hogy ha már ide költöznek, akkor a jelenlegi
eszközeiket fel tudnák újítani, színvonalasabbá tudnák tenni, illetve a kardiós edzéseket is
nagymértékben tudnák segíteni. A 900.000 Ft-os kérés úgy mutatkozna a forrás
vonatkozásában, hogy az önkormányzat költségvetésében van utca-névtáblák elkészítésére
600 000 Ft, ezt javasolná átenni erre, és az utca-névtáblákat közmunkaprogramban
valósítanák meg. A fennmaradó 300 000 Ft kapcsán, egy hosszasabb egyeztetés során a
Polgárőrséggel arra jutottak, hogy az ő 1 200 000 Ft-os támogatási keretösszegéből tudnák ezt
most szűkösen, de nélkülözni. Természetesen majd a jövőben egymás között különböző
juttatásokkal együttműködve, dolgokkal fogják rendezni. A fűtéskorszerűsítéshez és az
átalakításhoz az egyesületük 500 000 Ft önerőt kíván biztosítani, míg az
eszközbeszerzésekhez a 900.000 Ft-hoz 1 millió Ft önerőt kívánnak biztosítani. A következő
napirendi pontnál, a 2,5 millió Ft-hoz még 500 000 Ft-ot tudnak hozzá tenni, hogy
színvonalasabban megvalósuljon a fűtéskorszerűsítés és az átalakítás.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Arról, hogy a művelődési ház termét odaadják az Egyeki SBSE-nek erről kb. 2 évvel ezelőtt
döntöttek. Csak azért nem valósult meg a költözés, mert itt sokba van a fűtés és ott maradta
télen. Erről biztos, hogy van döntés, azt gondolja, hogy ezt megerősíthetik.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Akkor még nem volt itt a Gyermekjóléti Szolgálat.
Ecsedi János alpolgármester, SBSE elnöke:
Erről van egy 2 éves döntés, de utána volt egy ugyanolyan döntés, hogy a Kft. részére átadják
a Fő tér pályázata miatt, ami ez előző döntést felülírta. Utána lett a családsegítőnek és
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Gyermekjóléti Szolgálatnak is átadva. Azért kérte, hogy ezt a döntést inkább most erősítsék
meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem lát hibát benne, hogy ezt megkapják. Kéri, hogy részletezze, hogy az utca névtáblák
hogy fognak kinézni 600.000 Ft-ért?
Ecsedi János alpolgármester, SBSE elnöke:
Ezt részletesen még nem dolgozta ki és még nem beszéltek erről a dizájnról. Úgy gondolja,
hogy a jelenlegi asztalosok az utcabútorok építése kapcsán szereznek annyi rutint, hogy ki
tudják alakítani, és tudnak rá megoldást keresni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
2009-ben köttetett dokumentum úgy szól, hogy térítésmentesen 5 évre átadják a Művelődési
Házat a Kft részére 0 Ft-os bérleti díjért. Vélhetően ez a döntés akkor született, amikor a Fő
tér pályázat indult. Ahhoz képest ezt a döntést meg kell újítani. Egyrészt azért mert a
kistornaterem is benne van, amit már nem szükséges beletenni, mert az Egyházhoz került át.
Másrészt a Fő tér pályázat kapcsán a fenntartási időszakhoz érkeztek el. Ez azt jelenti, hogy a
végső kifizetési kérelmet követő év, 2015. és innentől számított 5 éves fenntartási
kötelezettség van, amire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pályázati szakaszban.
Kell egy újabb döntés, hogy a fenntartási időszakra a Kft. kezelésébe adják, és ezért fogalmaz
úgy a határozati javaslat, hogy a Képviselő-testület csak hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. tovább
adja az SBSE részére erre a tevékenységére. Lehet, hogy volt olyan határozat, de akkor most
ez lenne egy végleges döntés, hogy erre a fenntartási időszakra is biztosítja és hozzájárul
ahhoz, hogy az SBSE-nek átadják.
Mindig is azt mondta, hogy elfogult az SBSE ezen szakágával kapcsolatban. Odajárnak
kollegákkal többen, egyre nagyobb az igény. Nagyon régen járt a sportpályán és az
utcabútorok elhelyezése kapcsán sikerült egy kört tennie és tényleg nagyon rendben van.
Ehhez képest a kondicionáló és fitnesz helységekben áldatlan állapotok vannak. Úgy
gondolja, hogy a többi szakágaknak megfelelően is kellene ezt fejleszteni. Nem akarja az
önkormányzat anyagi érdekeit figyelmen kívül hagyni, de az SBSE is ad hozzá támogatást. A
maga részéről örülne neki, ha sikerülne és találnának rá megoldást. Ő nem dönt, ez csak egy
vélemény.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Egy kérdés fogalmazódott meg benne, amikor elolvasta ezt az előterjesztést. 3-4 héttel a
költségvetés elfogadása után vannak, akkor nem merült fel ez az igény?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Biztos, ez már 2 éve felmerül.
Bódi István bizottsági tag:
A költözésről már régebben volt szó. Nyári időszakban nagyon meleg van fent, borzasztó
egészségtelen ott edzeni. Szó volt arról, hogy átköltöznek, teljes mértékben igazuk van. A
takarékszövetkezetet nagyon zavarja a súlyoknak a lerakása. Egy nyílászárót nem lehet
kinyitni.
Ecsedi János alpolgármester, SBSE elnöke:
Most lett vége egy oktatási ciklusnak, és most tudnák elkezdeni az egészet. A következő
oktatást próbálta a könyvtárba, és az étterembe irányítani.
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Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Felmérték a gépek állapotát, és már 5 futópadot meg is vásároltak. Akkor mondták, hogy mi
lenne, ha újabb eszközökkel látnák el és nem csak a régi eszközöket tennék le. A tagok is
tesznek hozzá önerőt, ő pl. két nagy tévé vásárlását eszközli.
Ecsedi János alpolgármester, SBSE elnöke:
Ezen túlmenően már 300 000 Ft-ot költöttek csak futópadra pluszba. Ha ezt be tudják
rendezni, akkor legalább egy olyan színvonalat tudnak biztosítani, mint a környező
településeken, városokban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
„Átadás átvételi eljárásra fűtéskorszerűsítés felújítás elvégzését követően kerül sor.” Ezt ki
kellene a határozati javaslatból húzni. Vagy oda mennek, vagy nem. Át kell venni az egészet.
Fűtéskorszerűsítés lehet, hogy csak jövő tavasszal lesz.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 2. határozati javaslatban meg kellene jelölni, hogy honnan hová. Arról kell döntés, hogy a
Polgárőrség 1 200 000 Ft támogatása lecsökken 900 000 Ft-ra, az SBSE támogatása pedig
növekszik 300 000 Ft-tal.
Az utca névtábláknál pedig kell egy döntés, hogy a dologi kiadások fognak csökkeni 600 000
Ft-tal, és ez átkerülne a civil szervezetek támogatásához, amennyiben úgy döntenek, hogy
javasolják.
Az elfogadott költségvetési rendeletben van 1,5 millió Ft tervezve a Fő u. 2. sz. alatti
önkormányzati ingatlannak a fűtéskorszerűsítésére, amelyiknek a fedezete bevételi oldalon
fejlesztési célú hitelfelvétel. A költségvetési rendelet két dolog miatt módosul. Egyik a
művelődési ház fűtéskorszerűsítése, felújítása, a másik pedig a tűzoltóság, ami egy következő
napirend lesz. Célszerű lenne arról egy döntés, hogy ez a 1,5 millió forint maradjon-e a
költségvetési rendeletben, vagy legyen 2,5 millió Ft, és akkor nem csak fűtéskorszerűsítés,
hanem átalakítás is lenne. A döntés úgy szólna, hogy önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlan fűtéskorszerűsítése, és átalakítása 2,5 millió forint. Tehát 1 millió forinttal növekszik.
Ugyanígy 1 millió forinttal növekszik a bevételi oldalon a fejlesztési célú hitelfelvétel is.
Azért lenne célszerű most dönteni, mert most van egy adatszolgáltatás a hitelekről, egész
költségvetést érintően kell adatot szolgáltatni, hogy milyen hitelfelvételét tervezi az
önkormányzat, akkor is, ha ez nem fog megvalósulni, mert utána a Kormányhoz kell
engedélyért fordulni és ez meg fogja hosszabbítani.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Még egy kérdés merült fel benne, hogy ha ilyen színvonalas konditermet kívánnak
üzemeltetni, akkor nem kellene oda egy szakembert alkalmazni?
Ecsedi János alpolgármester, SBSE elnöke:
Nincs ilyen előírás, szakhatósági engedély sem kell hozzá.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az SBSE kérését Ecsedi János elnök úrral hosszasan beszélték. Gyakorlatilag az az
elhatározás kerekedett felül bennük, hogy vannak helyzetek, amikor egy szervezet nagyot tud
előrelépni, és ha nem tudja azt az egészet meglépni, akkor nem igazán van értelme,
jelentősége. Átbeszélve a teljes fejlesztést arra a következtetésre jutott a polgárőr elnökség,
hogy ugyan a polgárőrségnél is rengeteg helye lenne a pénznek, de átcsoportosítják a
célkitűzéseiket, áttolják 2017-re, azért, hogy egy szervezetnél egy nagydolog megvalósuljon.
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Adott esetben, ha a polgárőrség is nagyot lépne és lehet, hogy az SBSE-hez kell fordulni, úgy
gondolja, hogy ők is lesznek ennyire hálásak velük. Ők feláldozták a 300 000 Ft-jukat a
közjaváért és támogatja, mint Pénzügyi bizottsági tag, és mint a polgárőrség elnöke is.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Ott van a gyermekjóléti szolgálat. A gyermekjóléti szolgálattal lett egyeztetve, maradnak ott
végleg? A kettő együtt hogy működik?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Már amikor a gyermekjóléti költözött, akkor jelezte a kormányhivatal és az ÁNTSZ
munkatársainak a jövőbeli tervet. Azóta az ÁNTSZ-szel futottak még egy kört. Nincs rá
szabály, nincs kifogásuk ellene, még azt sem írták elő, hogy külön bejárat kell. A
kormányhivatalt ez a tevékenység nem zavarja. Nyílván az SBSE házirendjében tolerálni kell,
hogy napközben a munkaidő alatt mikor a gyermekjóléti szolgálat van, nem szólhat úgy a
zene. Nyílván ez a kölcsönös együttműködés szabályai szerint működik. Szerinte a
takarékszövetkezetnél is volt ilyen jellegű megállapodás. Nem hivatalos információk szerint a
gyermekjóléti szolgálat nem szívesen van a művelődési házban. Amit nekik előírnak egy
pszichológiai szoba, amit ki kell még alakítani. Ha bármi más alternatíva nem lesz, ha lejár a
védőnői épületnél az 5 éves fenntartási idő, költözhetnek oda vissza.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Neki más gondolta van. 1,5 millió Ft-ért egy tervet készíttettek, hogy a bentlakásos idősek
otthona bővítésére. Azt gondolja, hogy ha azt nem támogatták és most sem lát rá pályázatot,
akkor most van rá lehetőség, hogy beadják, azt a pályázatot. Maximum 150 millió Ft-ra lehet
pályázni. Egy kicsit át kell terveztetni, és oda kell költöztetni ebbe az új épületszárnyba az
idősek nappali ellátását, a gyermekjóléti szolgálatot és a családsegítő szolgálatot. Ott is 5 év a
fenntartási idő, ha ott is letelik az 5 év, akkor visszajönnek a védőnői épületbe, azt pedig át
funkcionálják bentlakásos idősek otthonává.
A kiküldetett TOP-os anyag 40 projektelemet tartalmaz, ami nagyrészt az ő fejéből pattant ki.
Kérte, hogy a Képviselő-testület tagjai is tegyenek javaslatot. Sem az előző Képviselőtestület, sem a jelenlegi Képviselő-testület egyetlen egy javaslattal sem élt. Szeptemberben
fognak a pályázatok megjelenni. Amit csütörtök délelőtt bele tudnak tenni, benne lesz, amit
nem 5 évre zárul le előttük a lehetőség. Ennek ilyen súlya van. Ő ezt már belerakta.
Az önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítésére szintén lehet pályázni. Elmondta, hogy a
művelődési ház fűtéskorszerűsítését is ebbe kell beletenni. A fűtéskorszerűsítésre két
lehetőség van, vagy önerőből megcsinálják vagy pályáznak rá. Neki az a gondolata, hogy ezt
pályázati rendszeren keresztül adott támogatással kell megvalósítani.
Ennek ellenére azt beszélték, hogy most szavazzák meg ezt a 2,5 millió Ft-ot annak tudatában,
hogy ebből a fűtéskorszerűsítés most nem lesz megcsinálva.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Azért mondták, hogy valami induljon már el, mert ha még pályázat sem lesz és nem lesz meg
az előterjesztés, az adatszolgáltatás most van, a rendeletbe most kell beletenni ahhoz, hogy
később könnyen hozzájuthassanak a hitelhez, ha fel akarják használni. Ha pályázatból nem
tudják megvalósítani, akkor beléphet a helyére a hitelfelvétel.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ahhoz, hogy szeptemberben pályázhassanak, nekik sok pályázati anyagot kell beadni. Sok
pénz kell ahhoz, hogy ezeket a dolgokat megterveztessék. Például az is pénzbe fog kerülni,
hogy a bentlakásos idősek otthonát átterveztessék.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Például ilyen fejlesztés nincs a költségvetésben, ha most az bekerül annak nem lesz fedezete,
az megint hitelfelvétel. Nem szerepel az adatszolgáltatásban, nem fognak tudni hozzájutni
csak Kormány engedéllyel legalább 2 hónap múlva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Majd úgy kell csinálni, hogy jövőre fizetik ki a tervezés költségét.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
A témához visszatérve nem gondolná, hogy az előírásokkal van probléma. Arra gondolt, hogy
nem igazán hasonló klientúra fog járni az SBSE-hez és a Gyermekjóléti Szolgálathoz. Nem
lenne egyszerűbb most olyan helyet keresni a Gyermekjóléti Szolgálatnak, hogy az SBSE
átvenné az egész épületet? Nincs erre valami lehetőség, ami az előírásoknak megfelelő? Nem
tudja napközben fognak-e oda járni, de lássák be, hogy egy gyermekjóléti szolgálat teljesen
más, mint egy konditerem. Szerinte, ez a számukra egy áldatlan állapot. Nincs megoldás az
átköltöztetésükre, mert amit Polgármester úr elmond az nagyon jó, de az évek kérdése.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez abszolút így igaz, mindenkinek jobb lenne, de jelen pillanatban nincs hely. Ő még mindig
ott tart, hogy régi pizzéria helyére is lehetne egy szociális, gyermekjóléti helységet kialakítani,
de az is évek kérdése, de ez sem elvetendő.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Arra, amit ő mondott, arra van terv, amit Csepreginé Kocsis Nóra jegyző ott pedig abszolút 0ról kellene indulni.
Tardi Kálmán bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
A tűzoltóság is megpróbál besegíteni az SBSE-nek. Ugyan nagy összeget nem tudnak, de
100 000 Ft-tal segítenek. Felmérték annak a súlyát, hogy ha kell, akkor ők segítenek.
Segítenek favágással, bármivel, vagy 100.000 Ft-tal.
Tardi Kálmán bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 8 fő bizottsági tag.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Polgármester úr javasolta, hogy az utolsó mondatot hagyják el az első határozati javaslatból,
ami arról szól, hogy az átadás átvételi eljárásra a fűtéskorszerűsítés, felújítás elvégzését
követően kerül sor.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha beköltöztek legyen azonnal egy átadás átvétel. Egyébként is szerencsés helyzetben
vannak, mert a fűtési szezonnak szinte vége van.
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Vitéz Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy az első döntés az legyen, hogy a következő 5 évre átadják a Kft. részére
üzemeltetésre a Művelődési házat a pályázat miatt 0 Ft-ért.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a következő 5 évre a fenntartási időszak alatt a Kft-nek
átadják üzemeltetésre a Művelődési Házat, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
47/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Fő u. 2. sz. alatti Művelődési
Házat 5 év időtartamra adja át üzemeltetésre az Egyeki Szöghatár Nonprofit
Kft. részére díjmentesen 2015.01.01-től.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Murvai Ferencné ügyvezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki hozzájárul ahhoz, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. az Egyek SBSE
részére díjmentesen átadja ezt az épületet úgy, hogy a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat és a Gyermekvédelmi szolgálat az épületben marad, és a határozati javaslatból
kerüljön törlésre, hogy „Az átadás átvételi eljárásra a fűtéskorszerűsítés, felújítás elvégzését
követően kerül sor”, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
48/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, járuljon hozzá ahhoz, hogy az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. az Egyeki SBSE részére díjmentesen használatba adja az Egyek,
Fő u. 2. sz. alatti (Hrsz.: 62.) Művelődési Ház (átadási jegyzőkönyvben
rögzített) helyiségeit úgy, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az
épületben marad.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Murvai Ferencné ügyvezető
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A 900 000 Ft-ot pedig ki kellene egészíteni azzal, hogy az utca névtáblák dologi kiadások
csökkenne 600 000 Ft-tal, és 300 000 Ft-ot pedig a civil szervezetek részére a Polgárőrség
részére átadott 1 200 000 Ft terhére. Kéri, hogy aki ezt támogatni tudja, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
49/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki SBSE részére rendkívüli, sporteszközök
beszerzésére irányuló vissza nem térítendő támogatást biztosítson 900 000-, Ft
azaz Kilencszáz-ezer forint erejéig az alábbiak szerint:
-

A dologi kiadásokból (utca névtáblák) 600 000,- Ft kerüljön
átcsoportosításra a civil szervezetek támogatására
A Polgárőrség támogatására tervezett 1 200 000 Ft-ból 300 000 Ft
kerüljön átcsoportosításra az Egyeki SBSE részére

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Murvai Ferencné ügyvezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 1,5 millió Ft hitelkeret plusz 1 millió forinttal legyen
megemelve 2,5 millió forintra és kerüljön bele a költségvetési rendeletbe fűtéskorszerűsítésre
és átalakításra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
50/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
fűtéskorszerűsítésére, átalakítására tervezett 1,5 millió hitelkeret plusz 1 millió
forinttal legyen megemelve, és 2,5 millió forint kerüljön bele a költségvetési
rendeletbe.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Vitéz Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 8 fő bizottsági tag.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt most megszavazták. Ebből mennyi a fűtés és mennyi az átalakítás?
Ecsedi János alpolgármester:
Kb. 1,5 millió Ft fűtéskorszerűsítésre és a fölötte lévő rész az átalakítás.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor ezt most úgy elkönyvelhetik, hogy 1 millió Ft az szabad, de a 1,5 millió Ft-ot ne
költsék el, mert azt meghagyják pályázatra.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ez nem nekik van átadva, ez a rendeletbe lesz beépítve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mit csinálnak a 2,5 millió forinttal, ha felveszik?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Egy későbbi napirendként elő van készítve egy határozat javaslat a 2,5 millió Ft hitel
felvételéről. A könyvvizsgáló megküldte hozzá a jelentést. Ismerteti a 2,5 millió Ft hitel
felvételének a folyamatát. A hitelszerződés aláírását követően nem veszik fel rögtön a hitelt,
hanem kitűzik a felvétel időpontjának dátumát. Addigra megvalósul a fejlesztés, de el kell
majd dönteni, hogy az egész fűtéskorszerűsítés és átalakítás meg fog valósulni, mert a 2,5
millió Ft hitel mind két feladatra szól.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt így a maga részéről nem támogatja, 1 millió Ft-ig tudja támogatni. Azt támogatja, hogy
fűtéskorszerűsítést pályázat útján csinálják meg.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Már szavaztak róla.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azt kell figyelembe venni, hogy ezeket a hiteleket nem könnyű felvenni, de az lesz majd a
nehéz, hogy ezek miatt a hitelek miatt eladósodik az önkormányzat 10-12-13 évre. Akkor el
kell dönteni, hogy a 1,5 millió Ft fűtéskorszerűsítés pályázatból lesz vagy nem, mert akkor
annak a hitelét nem kell felvenni. A költségvetésben benne maradhat, csak akkor ne annyiról
szóljon a hitelfelvétel, mert most az előterjesztés 2,5 millió Ft-ról szól.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Amit Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető elmondott, hogy a takarékszövetkezettől
azt a tájékoztatást kapta, hogy vélhetően még beleférnek a hitelkeretbe, ez borzasztó aggasztó
kijelentés, mert ha pályázni akarnak az ÖNO-nál a bővítésre és ahhoz is önerőt kell
prezentálni, akkor nem lesz hitelkeretük.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Abba a hitelkeretbe férnek bele, ami fölött a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet dönt.
Az egy 82 millió Ft-os keret. Ha abba beleférnek, akkor Tiszafüred dönt róla, ha nem férnek
bele, akkor engedélyeztetni kell az integrációs szervnél utána pedig a Kormánynál.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
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A Polgármester felvetésével tud azonosulni, amit pályázatból, és nagy intenzitású pályázatból
meg tudnak csinálni, arra egyetlen egy forint saját erőt sem szabad fordítani, mert a javaikat
elherdálják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt is ki kell számolni, hogy az épületnek mennyi a fűtése egy télen. Mert ha tényleg horror
számok vannak, és önerőből megvesznek egy bálás kazánt, lehet, hogy már egy tél alatt is
visszahozza az árát. Csak ide nem elég kazánt venni, hanem összes épületbe csövezést,
szivattyút, radiátort kell tenni, mert most gáz konvektorok vannak. Oda a fűtés közelebb van a
2 millió Ft-hoz, mint a 1,5 millió Ft-hoz. Az sem mindegy mennyi bálával fűtenek ki egy
telet. Támogassák a 2,5 millió Ft-ot, hagyják meg maguknak a lehetőséget, de egyenlőre csak
1 millió forint hitel felvételről döntsenek. Szeretne egy olyan gazdaságossági számítást, hogy
egy tél alatt minden számítást figyelembe véve érdemes belevágni, akkor támogatja, hogy
felvegyék azt a 1,5 millió Ft-ot is, ha ez nem jön ki, akkor fűtsenek most a konvektorokkal,
várják meg a pályázati lehetőséget, aminek a kihasználásával akár egy extrább fűtésrendszert
is ki tudnak ott alakítani drágább, nagyobb hatásfokú kazánnal.
Az elmondottak miatt, 1 millió Ft-ot javasol most, 1,5 millió Ft-ot pedig ha van
gazdaságossági számítás, de hogy bekerüljön a költségvetési rendeletbe azt szavazzák meg.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az nem lehetne megoldás, hogy 2,5 millió Ft-ra adják be a hiteligénylést, de csak azt hívják
le, ami a felújításhoz kapcsolódik, és menet közben eldőlhet, hogy le kell-e hívni a hitel többi
részét? Ha nem kell, vagy az bizonyosodik be, hogy jobb a pályázat, akkor megállnak 1 millió
Ft-nál.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ezt megtehetik?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Igen, csak el kell dönteni, hogy meddig hívják le.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy ezt a 1,5 millió Ft-ot betervezhetnék alternatívaként az önkormányzati
intézmények fűtéskorszerűsítésének a megterveztetésére.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Pont ezt akarta mondani, hogy ha így hagyják és a művelődési házzal akarnak pályázni, ott is
felmerülhet és ebből a hitelből meg tudják csinálni a terveket is, le tudják hívni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor megint nem jó a rendelet, mert a rendeletben nevesíteni kell milyen fejlesztési célra
akarják felhasználni. Eredetileg úgy volt benne, hogy Fő út 2. fűtéskorszerűsítése. Most úgy
van benne, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlan fűtéskorszerűsítése, átalakítása 2,5 millió
Ft. Most akkor lesz egy harmadik variáció?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem, akkor maradjon így és akkor a fűtéskorszerűsítés az főleg a tervekre fog vonatkozni. A
fűtéskorszerűsítést terveztetik meg 1,5 millió Ft-ból.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
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Akkor ez nincs címhez kötve, csak annyi, hogy önkormányzati ingatlan? Mert akkor másra is
fel lehet használni. Ha a Fő u. 2-re kérik, akkor csak oda tudják felhasználni. Ne kössék a Fő
u. 2. számhoz, hanem önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtéskorszerűsítése, átalakítása
legyen.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ebben a 2,5 millióban benne van az, az 1 millió forint, amiről az előbb szavaztak?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Igen.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Akkor ezt a napirendet lezárhatják.
3./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme Dacia Duster beszerzéssel kapcsolatban
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Az önkormányzatot nem fogadta be a lízing cég adósnak. A tűzoltóságot két bank
visszautasította, mint fegyveres szervet. Sikerült találni egy olyan lízing céget, aki a
tűzoltóságot befogadta hiteligénylőnek. Annyiban módosítja az eddigi lépéseiket, hogy 2,3
millió Ft önerőt, amit az önkormányzat fizet autóvásárlásba, azt átadja fejlesztési célú
pénzeszközként a tűzoltóság részére. Ez technikai módosítást jelent. Maga az autólízing be
van tervezve a tűzoltóság költségvetésébe.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy erről legyen döntés.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Most úgy szerepel a költségvetésben, hogy hitelt vesz fel az önkormányzat, mert
megfinanszírozza egy kocsi vásárlásnak az önrészét 2,3 millió Ft értékben és egy másikat
vesz 2,2 millió Ft-ért, hitelből. Viszont változik a helyzet. A hitel marad, de nem önrészt fizet,
nem a gépkocsi értékesítőjének fizeti az önrészt, hanem fejlesztési célú pénzeszközzel
támogatja a tűzoltóságot 2,3 millió Ft összegben. Ez nem kerülhet bele a rendeletbe, azért kell
majd egy javaslat és egy döntés a Képviselő-testület részéről.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt valahogy bele kellene tenni, hogy ezt azzal a feltétellel adják, hogy az a Duster mindig az
egyeki önkormányzati tűzoltóságot szolgálja. Egyszer beszéltek róla, hogy a
katasztrófavédelem elviszi.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Utána járt ennek. A hivatásos tűzoltóságoknál, amikor államosították meg tudták tenni, mivel
nem köztestületi formában működtek. Egy egyesülettől, köztestülettől nem lehet olyan
egyszerűen beállamosítani az eszközöket. Ők köztestületi formában működnek, a köztestület
tulajdona. Egyrészt 4 évig le van védve, mert a lízing ideje alatt nem tudják elvenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
És ha a Szöghatár Kft. veszi meg?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Akkor újra kellene megint futtatni a történetet.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
2015-től, ha az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság vesz fel hitelt, ahhoz is az
önkormányzat kezességvállalása szükséges.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az önkormányzat köt egy együttműködési megállapodást a tűzoltósággal, hogy ennyi
összeggel hozzájárul az autóvásárláshoz, és ezért köteles 20 éven keresztül az autót üzemben
tartani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát a tűzoltóság kötelezettséget vállal az önkormányzat felé.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a felvázolt javaslatot, hogy biztosítsanak 2 300 000 Ft-ot átadott
pénzeszközként a tűzoltóság részére együttműködési megállapodással, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
51/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság részére
Dacia Duster gépjármű megvásárlásához, önerőre biztosítson 2 300 000 Ft-ot
fejlesztési célú pénzeszköz átadással.
Az önkormányzat kössön együttműködési megállapodást a tűzoltósággal, hogy
az gépjárművásárláshoz biztosított összeg fejében köteles 20 éven keresztül
üzemben tartani az autót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester
Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok
4./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 3. mellékletben nem a Fő u. 2. szám lesz, hanem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
fűtéskorszerűsítése és átalakítása.
Ugyancsak módosul a 7. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 2. táblázat,
mert abban is a Fő u. 2. sz. alatti ingatlan kazánház és kémény építése szerepel 2,5 millió Ftal. Itt is önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fűtéskorszerűsítése és átalakítása fog
szerepelni.
Valamint ez ki fog egészülni egy 8. melléklettel, amiben benne lesz az önkormányzat 2015.
évet követő 3 évre a saját bevételeinek változása. Ez összefügg a kitekintő határozattal,
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ugyanis jelenlegi állás szerint a kincstártól arról kaptak tájékoztatást, hogy 2015-től nem lehet
benne a helyi adók bevételében a gépjármű adóból befolyó 40%. Tehát azzal csökken.
Ezért mondta, hogy át kellett variálni a tervezett törlesztéseket, hogy megfeleljenek, az
adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség nem lehet több mint
a saját bevételek 50%-a. Erről szól ez a táblázat, ezt kellene még pluszba elfogadni a
rendeletmódosítással.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a rendeletmódosítással az elhangzott kiegészítésekkel együtt egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
52/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását
az alábbi módosításokkal:
A 3. sz. mellékletben a Fő u. 2. sz. alatti ingatlan fűtéskorszerűsítése és
felújítása helyett önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fűtéskorszerűsítése
és átalakítása szerepeljen.
A 7. sz. melléklet 2. táblázatában a Fő u. 2. sz. alatti ingatlan kazánház és
kémény építés helyett önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
fűtéskorszerűsítése és átalakítása szerepeljen.
A rendelet egészüljön ki egy 8. sz. melléklettel az önkormányzat saját
bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó
fizetési kötelezettség megállapításához.
5./ Döntés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
átalakításához szükséges fejlesztési célú hitelfelvételről

fűtéskorszerűsítéséhez

és

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezt a napirendi pontot már átbeszéltek. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat
elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
53/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a számlavezető pénzintézetnél, a
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél, az „Önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanok fűtéskorszerűsítése és átalakítása” fejlesztési cél
megvalósításához szükséges 2.500.000 Ft összegű fejlesztési célú hitel
felvételét, amennyiben a könyvvizsgálói jelentés ezt nem zárja ki, illetve
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figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény
rendelkezéseit.
Fedezet a 1657/A/2 hrsz- ú Étterem elnevezésű ingatlan, valamint a 0348 hrszú földterület.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
a hitelszerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Tardi Kálmán bizottsági tag és Czinege Zoltán bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.
6./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
Előadó: Gyarmat-Tax Kft.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Gyarmat-Tax Kft. képviselője nem tud jelen lenni az ülésen. Azt mondta, hogy különösebb
problémát nem érzékelt. Ha kérdés van e-mailben rendelkezésre áll és a testületi ülésre
megválaszolja.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a belső ellenőrzésről a beszámolót,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
54/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi belső ellenőrzésről szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7./ 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
Mindenki tudja, hogy előttük áll egy nagy pályázat a KEHOP pályázat benyújtása, ami a
szennyvízelvezetésre, illetve a szennyvíztelep áthelyezésére vonatkozik. A közbeszerzési
eljárást ugyan nem az önkormányzat bonyolítja le, ahogy azt már korábban említették, de az
ajánlatkérő az önkormányzat lesz és mivel az önkormányzat az ajánlatkérő a közbeszerzési
tervben magát a kivitelezést, illetve a mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátását is
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közbeszereztetni szükséges. Még a pályázat összköltségét nézve, a projektmenedzsment lenne
egy olyan összeg, amit közbeszerezés köteles lenne, de mivel van egy kormányhatározat, ami
szerint most már kötelezően a Nemzeti Fejlesztési Programiroda látja el a
projektmenedzsmenti feladatot, ezt nem szerepeltette a közbeszerzési tervben.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a 2015. évi közbeszerzési tervet,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
55/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi közbeszerzési tervet.
Határidő: azonnal
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
Tardi Kálmán bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

8./ A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Technikai dolog. Évről évre a kedvezményt tárgyalja a Képviselő-testület. Életkorhoz van
kötve a talajterhelési díjra vonatkozóan, illetve amennyiben ráköt az adott tulajdonos az a
csatornahálózatára, akkor szintén kedvezmény illeti meg. Ahhoz, hogy egy 2015-ös
bevallásnál ezt figyelembe tudják venni, ahhoz a rendeletet módosítani, aktualizálni kell a
2014-es évre. Tehát a dátum lett aktualizálva, mindig az előző évet veszik alapul.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a rendelet módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
56/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a talajterhelési díjról szóló 2/2015.(I.27.) sz.
rendelet módosítását.
Határidő: 2015.03.26.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
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9./ A települési adóról szóló 35/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez már volt a Képviselő-testület előtt. Év végén mindenki emlékszik, kezdődött az
útfenntartási hozzájáruláson keresztül, és végül is az útadónál nevezett települési adónál állt
meg az önkormányzat. Ő már akkor is kilátásba helyezte, hogy a rendelet nem sokáig lesz
életképes, mert vannak benne aggályos elemek. A Kormányhivatal is megküldte az
álláspontját a rendelettel kapcsolatban, ami szintén ezt támasztotta alá, tehát ez a rendelet
ebben a formában nem életképes. A települési adó bevezetése során mondták, hogy útadó,
amiről tudják, hogy földadó. A települési adó keretén belül, ennek a bevezetésére van
lehetőség, ehhez készült el a rendelet tervezet a balmazújvárosi önkormányzat mintájára. 4
településen vezették be a megyében és az 5. település lenne Egyek, amennyiben a Képviselőtestület megszavazza. Maga a rendelet a többi település rendeletét felhasználva készült, azok a
törvényességi szűrőn már átmentek. Az adó mértéke önkormányzatonként nagyon eltérő.
Ismerteti a 4 településen kivetett adó mértékét. Az adóalany a földtulajdonos, mint a
magánszemély lehet. Amiben ők gondolkodtak, hogy földhasználó. A földhasználók között
van bt., kft, azaz vállalkozás is. A települési adóra vonatkozó törvény jelen álláspont szerint
tiltja a vállalkozók adóztatását. Még most is van egy pici kérdőjel, hogy maga a mostani
forma támadható lesz-e vagy nem, de a jelenlegi álláspont szerint, mint magánszemély a
földtörvény szerint tulajdonos, adóztatható. Körbe telefonáltatott a településeken, hogy mi a
tapasztalat. A teljes békés fogadtatáson keresztül a tüntetésig ment a reagálás.
Czinege Zoltán bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 8 fő bizottsági tag.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mentességet nem tartalmaz a rendelet, de van lehetőség mentesség bevezetésére. Volt olyan
mentesség, hogy akinek az éves adója nem éri el a 6.000 Ft-ot, lehet azt mondani, hogy x
hektárig adómentes, csak x hektár fölött kell fizetni, egyéb alternatívák jöhetnek szóba. Nem
tudja, hogy ez mennyire szerencsés. Lehet, hogy ha már kivételt tesznek, akkor az a másik
rétegnek szúrja a szemét, aki fizet. Nincs benne, de van rá lehetőség, hogy törvényesen
vezessen be az önkormányzat adómentességet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Arra lehet, hogy lehetőség adódik, hogy törvényesen vezessék be, de hogy igazságosan
vezessék be, arra nincs lehetőség. Mivel a tulajdonosokat sújtanák ezzel, nem a
földhasználókat, akik a földalapú támogatást lehívhatják, illetve a földhasznát élvezik,
ráadásul még a földhöz vezető utakat is ők használják, így a tulajdonosokat sújtani ezzel
szerinte nem célszerű.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
De ők majd beépítik a bérleti díjba.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Törvényesen csak a tulajdonosra lehet kivetni, de az a gyakorlat kezd kialakulni a
településeken, hogy a tulajdonosoktól átvállalják a földhasználók. Ezt nem lehet bevezetni, ők
ezt törvényileg nem mondhatják ki, de nekik joguk van egyezséget kötni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A családjában a szülei a földtulajdonosok, akik koruknál fogva, illetve felszerelés hiányában
nem is képesek művelni, tehát bérbe adják a földterületet. Most ők lennének ezzel a
rendelettel sújtva, holott a föld hasznát évek óta a földhasználója húzza. Ő hívja le a földalapú
támogatást. Mivel a szülei nem használják a földterületeket, az oda vezető utakat sem
rongálják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A gazdáknak is és több helyen is elmondta, hogy a földhasználók között nagyon sok cég van.
Ennek a rendeletnek cég nem lehet a jogalanya. Viszont a földtulajdonos, a földtörvény
szerint csak magánember lehet. Ők csak a tulajdonosokat tudják adó alá vonni, a
földhasználókat nem. Ha az lenne a végeredmény, hogy a gazdasági társaságoknak nem kell
fizetni, a magánembereknek meg fizetni kell, akkor ezt így ő nem támogatja, de ha a
tulajdonoshoz fordulnak, magánembert találnak mindenfele és őket tudják adóztatni. Ez
egyformán fog érinteni mindenkit, a kisgazdát és a nagygazdát is. Valóban teher és nem
népszerű, de ugyanakkor ezt nem csak így kell megközelíteni. Nagyon sokan beszélnek az
összefogásról és ez egy lehetőség arra, hogy a helyi gazdák összefogjanak és a saját
gazdálkodási körülményeiken javítsanak. Javítsanak az utakon, a közlekedési lehetőségeiken
és a csatornákon. Az önkormányzat segít, amiben tud, de ezt az önkormányzat egyedül nem
tudja felvállalni. Bíznak benne, hogy ha tudnak pályázati lehetőséget találni, akár ezeket a
pénzeket még meg is tudják sokszorozni, ha külterületi utakra tudnak pályázni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Hajdú-Bihar Megyében 82 település van, 5 alkotta meg ezt a rendeletet a többi mértéktartóan
kivárja, hogyan alakul ennek a dolognak a törvényi szabályozása. Több írás van rá, hogy
törvénytelen, ugyan a kormányhivatal befogadta, de nincs kiforrva ez a rendszer. Nem
kapkodna még ezzel a bevezetéssel.
Azt ne keverjék, hogy ki és hogy szedi a földnek a hasznát, mert sokszor a földhasználó nem
szed le annyi hasznot a földről, mint a tulajdonos, amit a bérleti díjba prezentál.
Azt mondja, hogy mint lehetőséget tartsa számon az önkormányzat ezt az adónemet is, de
most 2015. évben még ne éljenek a bevezetésével.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet tervezetet támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A települési adóról szóló 35/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítása nem kapta meg a szükséges
szavazatot. A bizottság a rendelet módosításának elfogadásáról 0 igen 2 nem szavazattal és 6
tartózkodással szavazott.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Kiforratlan még ez. Ne legyenek ebben úttörők.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Reméli, hogy a testületi ülésen más lesz a hozzáállás. Ez a részükről nem egy felelősségteljes
magatartás.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Magát a célt átérzi és tudja, hogy Polgármester úr nem gondol rosszat, de mint mondta
elképzelhető, hogy még az idén azt mondják, hogy törvénytelen az egész rendszer.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azok, akik igazán jövedelemszerző tulajdonnal rendelkeznek, akik Egyek életterét
birtokolják, ne járuljanak hozzá az önkormányzat költségeihez. Erről szavaztak. Ez
igazságtalan azzal szemben, aki a kiskunyhóban lakik és még is be kell fizetnie a kommunális
adót.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ez az ideológia, amit Polgármester úr felvázolt több sebből vérzik. Számtalan kiskunyhóban
lakó ember ugyanazokkal az adottságokkal, lehetőségekkel indult el az életben, mint ahogy ő
elindult. Akik olyan élethelyzetben vannak, saját sorsukat nem is akarják másképp élni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van igaza, mert ilyen réteg is van. Nem mindenki születik olyan képességekkel, mint Tardi
Kálmán, hogy meg tudja látni a lehetőséget és azt meg is tudja valósítani.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A rendelet mivel nem kapta meg a kellő számú támogatottságot és mivel a végén ezzel
helyezték volna hatályon kívül a régi rendeletet, így kellene a 35/2014.(XI.27.) sz. rendelet
hatályon kívül helyezéséről döntés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 35/2014.(XI.27.) sz. rendelet hatályon kívül helyezzék,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
57/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, a települési adóról szóló 35/2014.(XI.27.) sz. rendelet
hatályon kívül helyezését.
Határidő: 2015.03.26.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
14./ Tájékoztatás a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozásokról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Erről már beszéltek az elmúlt év végén is. Most ismét kért egy tájékoztatót a szolgáltatótól,
hogy hogyan kívánja, milyen formában ezt a lakosság körében bevezetni. Amint ezt
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megkapja, nyílván majd a következő ülésen tájékoztatja őket, illetve a rendelettervezetet
elkészíti.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozásról szóló tájékoztatást
tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
58/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
jogszabályváltozásról szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

15./ Egyebek
1./ Előirányzat átcsoportosítás
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Február 28-ig tervezett önkormányzati segélykeretből megmaradt 140.000 Ft és arról szól az
előirányzat módosítás, hogy 115.000 Ft átcsoportosításra kerül a települési támogatáson belül
a rendkívüli települési támogatásra, illetve úgy írta, hogy 25.000 Ft a gyógyszertámogatásra.
Bóta Barbara aljegyzővel egyeztettek és mivel február 28. előtt lett megállapítva és akkor még
közgyógyellátásról volt szó, ezért nem a gyógyszertámogatásra, mint ahogy az
előterjesztésben kiment, hanem a február 28-ig hatályos közgyógyellátásra lesz
átcsoportosítva.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért az előirányzat módosítással, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
59/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzatának a 2015.
évi költségvetési rendeletében a K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatán
belül tervezett – 2015. február 28-ig – fel nem használt előirányzatot az
alábbiak szerint módosítsa:
1) Az önkormányzati segélykeret – 2015. február 28.-ig – fel nem használt
előirányzatából 115 ezer forint előirányzat átcsoportosításra kerül a
rendkívüli települési támogatás előirányzatára.
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2) Az önkormányzati segélykeret – 2015. február 28.-ig – fel nem használt
előirányzatából 25 ezer forint előirányzat átcsoportosításra kerül a
közgyógyellátás előirányzatára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2./ Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
4 db pályázat lett kiküldve. A 4 db pályázat összesen nem éri el a rendelkezésre álló 500.000
Ft összeget.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Meg lehet hosszabbítani a beadási határidőt, még egy körben esetleg.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Vagy megmarad a pénz a környezetvédelmi alapban.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ismerteti Bárdos Tibor pályázatát.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja Bárdos Tibor környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
60/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Bárdos Tibor (4069 Egyek, Fő u. 43.)
környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és az 50.000 Ft
összeget a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ismerteti Habuczki Zoltán pályázatát.
Kéri, hogy aki támogatja Habuczki Zoltán környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
61/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Habuczki Zoltán (4069 Egyek, Dózsa Gy. u. 8.)
környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és a 85.000 Ft
összeget a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ismerteti a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda pályázatát.
Kéri, hogy aki támogatja Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda környezetvédelmi
alapra benyújtott pályázatát, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
62/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és
Óvoda (4069 Egyek, Óvoda u. 4.) környezetvédelmi alapra benyújtott
pályázatát támogassa, és az 175.640 Ft összeget a pályázatban foglaltak
megvalósításához biztosítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ismerteti Soltész Gábor pályázatát.
Kéri, hogy aki támogatja Soltész Gábor környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
63/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Soltész Gábor (4069 Egyek, Tisza u. 45.)
környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogassa, és a 15 m2
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térburkolót valamint a hozzá szükséges szegélykövet a pályázatban foglaltak
megvalósításához biztosítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Meg volt jelölve a pályázati felhívásban, hogy mely rendelet mellékletében lévő
formanyomtatványt szükséges használni. Ezt majd pótolni kell.
3./ Büntetés-végrehajtási intézet megvalósítási helyszínével kapcsolatos megkeresés
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Első körben a Kétöklűt kérte Polgármester úr, hogy nézzenek utána, hogy milyen
paraméterekkel rendelkezik, hogy ott kialakításra kerülhessen. Kótai Csabának elküldte
véleményezésre, ami kiküldésre is került.
Nem tartja elvetendő gondolatnak, hogy a büntetés-végrehajtási intézet ott legyen. Egerben
például a belvárosban van és hosszú ideig észre sem vette, hogy az egy börtön. Nem
elvetendő dolog, ha egy kellően elszigetelt helyet találnának rá. Neki a probléma ott kezdett
felmerülni, hogy van olyan elvárás, hogy a fogvatartottak 50%-ának kinn területen kellene
munkát adni. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy kíván-e a Képviselő-testület területet erre
a célra felajánlani?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Utána járt a tiszalöki helyzetnek, hogy legyen valami összehasonlítási alapja. Ott a
fogvatartottak foglalkoztatása nem volt elvárás. Viszont munkahelyteremtő céllal járultak ők
is hozzá. Az ottani polgármester azt mondta, hogy újra belevágna, mert a bevétel jól jön,
viszont nagy volt a lemorzsolódás. Először a helyiek elhelyezkedtek, de nem olyan munkát
kaptak, mint amire számítottak és folyamatosan idegenből hoztak munkaerőt. Tehát nem
feltétlen tiszalöki emberek dolgoznak az ottani büntetés-végrehajtási intézetben.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerinte még belterületen belül is, a felajánlott ingatlanoknál lassan a Deák Ferenc úton is
kijönne annyi hely, amit át lehetne adni, de akár a Kétöklűben is el lehet képzelni, mert ipari
parkká minősített terület. A közfoglalkoztatástól sem fél különösen, ha 20-30 helyi embernek
ad valamilyen szintű munkát, az ott lévő emberek után ide fizetik az iparűzési adót, csak
nyerhet a település belőle. Az ottani élet, egy zárt, elszigetelt élet, annak ráhatása, mint ahogy
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök is elmondta a tiszalöki tapasztalatok alapján nincs
negatív ráhatással a település életére. Felmerült a bizottsági tag társaiban, hogy adott esetben a
látogatók is veszélyt jelenthetnek az itt élő emberekre, szerinte ettől nem kellene félni. Ő nem
zárkózik el előle.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Benne van, hogy minimum 500 fő fogvatartott lenne, tehát nem kis intézmény lenne, de ettől
lehet nagyobb 1000 fős is.
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Vigh József bizottsági tag:
Ha beadják a szándéknyilatkozatot, és ha megnyerik, utána ráérnek foglalkozni a
problémákkal. Szerinte nagyon kicsi az esélyük.
Bódi István bizottsági tag:
Szerinte nagyobb közfelháborodás lesz, mint a települési adónál.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem azért választották meg őket, hogy ne legyen közfelháborodás, hanem hogy a település
javát nézzék. Nekik fel kell vállalni a közfelháborodást is, akkor is, amikor a település javáról
van szó. Ha biztosak a dolgukban, az idő úgy is őket fogja igazolni.
Bódi István bizottsági tag:
Ezt csak azért mondta, mert a földadóra azt mondták, hogy közfelháborodás. Ezért reagált
arra, hogy ez nem lesz közfelháborodás?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Biztos, hogy a földadó is valamilyen szinten közfelháborodást váltana ki, ha meghoznák a
döntést, de nem a közfelháborodás végett mondta, hogy ne foglalkozzanak vele, hanem hogy
korainak tartja és nincs kiforrva a dolog. Itt szigorúan piaci szempontokból nézi. Ennek a
hatékonysága, bevételi oldala nem az egyeki polgárokat károsítja, hanem ők lehetnek a
haszonélvezői.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a területet már tavaly tavasszal felajánlotta, ki is jöttek megnézni, és azt a választ adták,
hogy ez a terület alkalmas lenne, de távol van a nagyvárosoktól, és az intézmény
megközelíthetősége nem lenne teljesen szerencsés. Akkor azt mondták, hogy még más
helyszíneket is figyelembe vesznek, és azok közül választják ki a lehető legjobb helyszínt.
Kelet-Magyarországon egy 1 000 fős börtönt szeretnének kialakítani és 2 fő elítéltre 1 fő
intézményi dolgozó szükséges. Tehát ha egy 1000 fős intézményt hoznának ide, akkor 500 fő
munkaerőt kellene alkalmazni. Ebben rengeteg helyi is lenne. Azért gondolta, hogy ennek van
létjogosultsága, mert annak idején azt írta nekik, hogy ha Képviselő-testület beleegyezik, az
50 hektáros Kétöklűben oda adnák mind az 50 hektárt, ott lehetne kertészetet kialakítani, ahol
500 vagy 1000 embert is tudnának dolgoztatni.
Időközben annyit változott a meglátása, hogy az a terület más ipari beruházásokhoz is kelleni
fog. A települési rendezési tervben 26 ha van betervezve arra a célra, hogy ott egy gazdasági
területet alakítsanak ki. Ennek a közművesítésére ősszel fognak pályázni, ez is benne van a
TOP-ban. Ha az összes területet felajánlanák erre a célra, akkor más célra nem maradna.
Pályázat útján tudják vállalni a közművesítést, illetve, hogy amit a betonelem gyártó üzemben
gyártanak, azokat az építkezéshez ingyen fel tudják ajánlani.
A működtetésben elvi és esetleg szakmai támogatást tudnak adni, de anyagi költségeiből az
önkormányzat nem tud vállalni. A 26 hektáros területből 4 hektárt kérnek, annyit
felajánlanak, és ha kell nekik, akkor mondják meg ők, mennyit kérnek még kertészet céljára.
Úgy gondolja, hogy kicsi esély van rá, hogy ide jöjjenek. Azt gondolja, hogy ha
munkahelyeket hoznak létre mindenképpen pozitív történet. Ha egyekiek nem tudnák a
létszámot feltölteni, el tudja képzelni, hogy jönnének a településre emberek, vásárolnának
ingatlanokat, kicsit felmennének az ingatlan árak.
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Murvai Ferenc bizottsági tag:
Konkrétan 4 ha közművesített építési területet kérnek. Ki fogja közművesíteni ezt a területet?
100%-os pályázatot nem tud elképzelni ilyen célra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Pedig van ilyen pályázat.
Tardi Kálmán képviselő:
Az új munkahelyteremtő beruházáshoz, a kamiongyártó cég részére is meg kell valósítani a
közművesítést a kétöklűben. Azt mondta Polgármester úr, hogy ezt nem az első, hanem a
hátsó sarkában fogják megvalósítani, és úgy is ki kell vinni a vizet és a villanyt a
szennyvíztisztító telephez is.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Ha még is ide kerülne a börtön és odateszik az ipari park sarkára, akkor nem lenne
szerencsésebb a másik irányban gondolkodni. Itt van a JCB és a közművesítésben az is
rengeteget tudna segíteni. Gondolt itt az Attila telepre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Attila telep tulajdonviszonya rendezetlen. Ott a porták 60%-a az önkormányzaté, 40%
még rendezetlen tulajdoni viszony alatt van. Kb. 2 éve intéződik az ügy, de nagyon nehéz
előre lépni benne. Ott mások magántulajdonát nem tudják felajánlani.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
A feltételek között szerepel, hogy a földgáz teljesítmény biztosítása, minimum 300m3/nap
legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ott megy el a földgáz vezeték Egyek és Telekháza között a kövesút mellett.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
A fogadóállomásra való kivitele, külön pénzösszeg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha ott ipari területet akarnak kialakítani, márpedig akarnak, akkor egyébként is oda kell vinni
a közép feszültségű vezetéket, ivóvizet, szennyvizet, gázt és kövesutat kell építeni. Ez kb. 130
millió Ft, ami be van építve a TOP-ba. Ezt szeptemberben fogják kiírni és ez jövőre meg is
valósulhat.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A TOP-os pályázatoknak mennyi lesz az önereje?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van, aminek 70%, van aminek 50% és van olyan aminek 0%. Ez a helyi infrastruktúra
kiépítése konkrétan 0% lesz. Ez 100%-os támogatási intenzitással van kiírva.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Amit Polgármester úr elmondott a rendkívüli ülésen, az valóban úgy van, hogy Dunántúlon
már nincs munkaerő kereslet. Ha jönni akarnak, akkor erre fele kell jönniük. Az az álláspont
hogy inkubátor csarnokokat építsenek, hogy már egy előkészített telepre tudjon jönni, aki be
akar fektetni. Ezt jó ötletnek tartja, mert versenyképesebb lesz a település vállalkozás
szempontjából.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a büntetés végrehajtási intézet céljára 4 ha területet fel kíván ajánlani a
Kétöklűben, kézfelnyújtással jelezze.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azzal a kiegészítéssel, hogy ha több területet kérnek, akkor van és az önkormányzat nyitott
arra, hogy többet is átadjon. Amit közmunkaprogramban tud az önkormányzat segíteni, segít.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki ezzel a kiegészítéssel együtt elfogadja a javaslatot, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 5 igen 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
64/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy büntetés-végrehajtási intézet céljára ajánljon fel a
Belügyminisztérium részére térítésmentesen 4 hektár területet a Kétöklűben
(Hrsz.: 0348).
Amennyiben több területre van szükség, az önkormányzat azt is adja át, és ami
segítséget tud nyújtani a közmunkaprogramban, azt tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4./ LEADER Egyesület kérelme hozzájárulás megfizetésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Röviden ismerteti az előterjesztést. Célszerű lenne támogatni, de nem tudja miből. Azt
beszélték Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel, hogy talán úgy, ha beépítik a
REKI-be és ha kapnak pénzt, akkor átadják nekik ezt az 500 Ft/fő.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerinte nem fogják támogatni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az állandó lakosság szám 5485, 2.742.500 Ft-ot kellene fizetni és ebből 2.303.700 Ft-ot
adnának vissza jövő februárban és 438.800 Ft, ami náluk marad.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Neki az is furcsa, hogy visszaadják jövőre és akkor jövőre hogyan fognak működni? Akkor
nem kell nekik ugyanilyen keret? Majd azért nem adják vissza, mert jövőre arra kell. Ebben a
visszaadásban ő nem bízna. Nekik ez a működéshez kell, hogy tudjanak működni?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A működéshez és a rendezvények szervezésére, fel van sorolva, hogy mikre fordítható ez az
összeg. Kooperálni tudnának velük, hogy a rendezvényeket velük közösen szervezzék meg,
aminek ők visszaigénylik az x %-át. A 2.742.500 Ft-nak egy részét a rendezvényekre szánt
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összegből kifizetik, a másik részét nem tudja honnan. Tavaly május 1-én, amit a Plébános
úrral csináltak rendezvényt, arra odaadtak 60.000 Ft-ot és ők visszautalták.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerinte nem utalták vissza, de majd utánanéz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Balmazújváros megszavazta, ők a rájuk eső részt oda fogja adni, ami nem kis összeg. Ha csak
ott lesznek ezek a támogatott rendezvények, emlékezzenek rá, hogy ez ezért van. Nem
kötelező ebben részt venniük.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mennyi összeg van a rendezvényekre?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az 5 millió forintból 2 millió Ft van zárolva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt úgy tudja visszaadni, hogy egy rendezvényhez kibérli a könyvtárat, és a könyvtárért
bérleti díjat fizet.
Bóta Barbara aljegyző:
Egyedi szerződéseket kellene velük kötni. A Képviselő-testületnek hozzá kellene járulni,
hogy a határozatban foglaltaktól a Polgármester eltérhessen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Külön kérelmet szoktak beadni és azt szokták jóváhagyni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Megvan a díjszabás, és ott van egy gondolatban leírva mellé, hogy az önkormányzat, a
rendeletben elfogadott díjtételektől egyedi esetben Polgármester előterjesztésére eltérhet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő eltérhet tőle. A rendezvényekre szánt összegből átadják nekik, amennyit kérnek, azzal a
feltétellel, hogy ha vállalják, hogy a 420 Ft/fő összeget az idén visszaforgatják.
Bóta Barbara aljegyző:
Akkor is a 3 millió Ft-ból, amit a rendezvényekre elkülönítettek, abból 2.200.000 Ft oda lesz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor utalják csak át az összeget, ha meg van kötve a szerződés.
Nem szabad ezt a lehetőséget elszalasztani, le van írva, hogy 73,5 millió Ft jöhet ebbe a
térségbe. A bérleti díjba az idén visszajön kb. 90% és jövőre visszakapják a leírt 420 Ft/fő
összeget, ami azt jelenti, hogy az idei rendezvények ingyen lesznek. Javasolja, hogy a
rendezvények terhére adják át, és hatalmazzák fel a további egyeztetések lefolytatására és az
együttműködési megállapodás aláírására.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kellene egy előirányzat átcsoportosítás, hogy a rendezvények 3 millió Ft-os előirányzatából
2 742 500 Ft-ot átcsoportosít a LEADER HACS támogatására. Egy másik arról, hogy
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támogatja a LEADER HACS térség céljainak elérését. A Polgármestert felhatalmazni a
további egyeztetések lefolytatására és az együttműködési megállapodás aláírására.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az említett javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
65/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetésben rendezvények
lebonyolítására tervezett 3 000 000,- Ft előirányzatból 2 742 500 Ft összeget
csoportosítson át a LEADER HACS támogatására.
Hatalmazza fel a Polgármestert a további egyeztetések lefolytatására és az
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5./ Várossá nyilvánítási pályázathoz kapcsolódó engedményezési nyilatkozat elfogadása
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ügyvéd úrnak elküldte az anyagot és azt mondta, hogy nincs rendben az engedményezési
szerződés, tehát szerinte ezt nem kellene elfogadni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Halasszák el a döntést az új információk rendelkezésre állásáig.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szükséges információk rendelkezésre állását követően
tárgyalják újra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
66/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a várossá nyilvánítási pályázathoz kapcsolódó
engedményezési nyilatkozat elfogadását a szükséges információk
rendelkezésre állását követően tárgyalja újra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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6./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Pető István készített egy kimutatást. Most jelenleg 680.000 Ft van még a hitelkeretből, amit
felvett az önkormányzat.
-

Csokonai 34.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
1 millió Ft a vételár.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ennek az ingatlannak ugyan meg van rogyva a fala, de ez egy jó helyen lévő masszív
ingatlan. Javasolja megvenni az ingatlant, mert jó helyen van, és a közmunka program
keretében lakhatóvá tudnák tenni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Képviselő-testület megszavazta, hogy megveszi a Pillangó u. 41. szám alatti ingatlant, de a
tulajdonosa visszaköltözött.
Bóta Barbara aljegyző:
Nem tudja, ha gondolják, ő megkeresi.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha a Pillangó u. 41. sz. alatti ingatlan nem eladó, akkor marad 450 000 Ft.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha a tulajdonosa hazajött, akkor kizárt, hogy eladó legyen az a ház.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha szerződés még nincs elírva, kötelezettséget nem vállaltak, akkor el lehet állni tőle.
Vigh József bizottsági tag:
A Pillangó u. 35. sz. alatti ingatlan szerinte nem ér 200 000 Ft-ot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Nefelejcs u. 18. sz. alatti ingatlanból is felszabadul 200.000 Ft, mert azt megvásárolták.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Így a 200.000 Ft-al plusz 450.000 Ft-al meg van az ára.
Vigh József bizottsági tag:
Itt van a Petőfi u. 23. sz. alatti ingatlan is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy ajánljanak érte 400 000 Ft-ot. Ha nem adják ide annyiért, akkor még
alkudozzanak.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor még valamiből 70.000 Ft kell.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A céltartalékból nem tud ide áttenni?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Erre hitelkeret van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha odaajánlanak 400.000 Ft-ot és mire megérkezik az ellenajánlat, addigra kitalálják honnan
biztosítják a 70.000 Ft-ot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor nézzék meg a Pillangó u. 35. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban történt-e lépés, Vigh
József bizottsági tag azt mondta, hogy az az ingatlan nem biztos, hogy ér 200.000 Ft-ot.
330.000 Ft áll rendelkezésre
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 400 000 Ft-ot kínáljanak a Petőfi u. 23. sz. alatti
ingatlanért, és nézzék meg a többi ingatlant, hogy megvalósul-e az adás-vétel, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
67/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Petőfi u. 23. szám alatti ingatlanért
400 000 Ft vételárat ajánljanak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
-

Csokonai u. 34.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Csokonai u. 34. szám alatti ingatlant 1 000 000 Ft
összegért vásárolják meg, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
68/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Csokonai u. 34. szám alatti ingatlant 1
000 000 Ft összegért vásárolják meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Dankó P. u. 15. sz. és a Fő u. 92. sz. alatti ingatlanokra egyelőre forrás nincs.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor ezeket egyelőre forráshiány miatt elutasítják. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a
Dankó P. u. 15. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt ne vásárolják meg, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
69/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Dankó P. u. 15. sz. alatti ingatlant
forráshiány miatt ne vásárolják meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
-

Fő u. 92

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Fő u. 92. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt ne
vásárolja meg, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
70/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Fő u. 92. sz. alatti ingatlant forráshiány
miatt ne vásárolják meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
-

Dankó P. u. 30.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Dankó P. u. 30. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt ne
vásárolják meg, kézfelemeléssel jelezze.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy azzal egészítsék ki, hogy amennyiben ingyen felajánlja, akkor elfogadja az
önkormányzat, és a felajánlást követően a továbbiakban mentestül a kommunális adó fizetési
kötelezettség alól.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki azzal a kiegészítéssel elfogadja a javaslatot, hogy amennyiben ingyen
felajánlja, akkor elfogadja az önkormányzat, és a felajánlást követően a továbbiakban
mentestül a kommunális adó fizetési kötelezettség alól, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
71/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Dankó P. u. 30. sz. alatti ingatlant
forráshiány miatt ne vásárolják meg.
Hívják fel a tulajdonos figyelmét, hogy amennyiben az ingatlant
térítésmentesen felajánlja, azt az önkormányzat elfogadja, és a felajánlást
követően a továbbiakban mentestül a kommunális adó fizetési kötelezettség
alól.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
7./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
-

Fasor u. 44.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Úgy fogalmaz, hogy tulajdonrészt ajánl fel. Többen vannak tulajdonok az ingatlanban. Nem
csak a felajánló tulajdonrészét ajánlanák fel, hanem az egészet. Ő elmondta, hogy
mindenkivel alá kell íratni ezt a hozzájárulást, elvileg mindenki fel is akarja ajánlani, csak itt a
tulajdonrész megfogalmazása nem jó.
Itt egy olyan döntést lehetne hozni, hogy elfogadják, amennyiben az ingatlan
tulajdonviszonya rendeződik, és a hagyatéki eljárást lebonyolítják.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Fasor u. 44. sz. alatti ingatlant fogadja el, amennyiben a
szükséges hagyatéki eljárást követően az ingatlan tulajdonviszonyai rendeződnek,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
72/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Fasor u. 44. sz. alatti ingatlant fogadja
el, amennyiben a szükséges hagyatéki eljárást követően az ingatlan
tulajdonviszonyai rendeződnek.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
-

Dankó P. u. 25.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mivel van rajta jócskán bejegyzés, azt a döntést lehetne hozni, hogy amennyiben a bejegyzés
lehetővé teszi és nem hátrányos az önkormányzat számára. A kommunális adótól a jövő évtől
mentesül.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Dankó P. u. 25. sz. alatti ingatlant fogadja el,
amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az önkormányzatra
nézve nem hátrányos, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
73/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Dankó P. u. 25. sz. alatti ingatlant
fogadja el, 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
8./ Támogatási kérelem „Aranyballagás” megrendezéséhez
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
25 000 Ft támogatást kérnek, 24 fő részére tarisznya, pogácsa és üdítő vásárlására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem támogatja, tavaly sem támogatta és jövőre sem fogja. Nem emlékszik, hogy a 8.
osztályosokat mivel támogatták. Ez úgy lenne korrekt, hogy ez a nap a 8. osztályosokról
szóljon, de már az aranyballagók ezt teljesen kisajátítják.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Igaza van, mert a gyerekek is maguknak veszik meg és nekik nincs jövedelmük.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Tavaly az ő osztálya és egy másik osztály ballagtatta a 8. osztályosokat és ők kértek az
önkormányzattól pénzt és kaptak is. Színvonalas ballagást tudtak így rendezni. Tehát
valószínűsíthető, hogy a mostani 7. osztályosok is fognak kérni a ballagó osztályoknak. Van
olyan osztály, amelyiknek van pénze, van olyan, amelyiknek nincs, mert olyan az összetétele.
Az biztos, hogy az ő osztálya olyan összetételű volt, hogy tavaly nem tudtak volna annyi
pénzt összeszedni, mint amennyit az önkormányzattól kaptak.
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Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Az megfontolás tárgyát képezi, hogy a gyerekeknek, az osztálynak adnak-e.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt nem támogatja.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tavaly is kaptak, most akkor az lesz, hogy nekik meg nem adnak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Tavaly egy jó prosperáló önkormányzat volt, mert volt pénzmaradvány, jól jöttek a pályázati
pénzek. Itt meg nincs ilyesmiről mit beszélni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha nagyon akarják, oda tudják adni a rendezvények terhére, csak maga az elv.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Felnőtt, önálló egzisztenciával rendelkező emberek. 1.000 Ft-ot jelentene nekik fejenként.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Kapjon a 3 osztály 25.000 Ft-ot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Egy kérelem van előttük. Ebből nem derül ki, hogy hány osztályra vonatkozik.
Nem derül ki, hogy hány osztályra vonatkozik. Ez nem egy nagy összeg. Javasolja,
támogassák, ha több osztály csatlakozik, nyílván akkor a 25 000 Ft-on osztozzanak.
25.000 Ft-ot kérnek. Kéri, hogy aki támogatja a kérelmet a rendezvények terhére,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 1 igen 0 nem szavazattal 7 tartózkodással szavazott. A kérelem támogatására
vonatkozó javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Eszébe jutott, hogy a rendezvényekre már nincs is 3 millió Ft, mert a Népdalkörnek adtak
havi 30.000 Ft-ot, összesen 300.000 Ft-ot. A többi pedig átment a LEADER-re, még kevés is.
9./ 67/2015.(III.09.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az előző kitekintő határozatot kellene visszavonni. Lesz egy másik, aminek kötött formája
van, a kincstár így kéri.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a 67/2015.(III.09.) számú Képviselő-testületi határozat hatályon kívül
helyezésével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
74/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek a 67/2015.(III.09.) számú Képviselő-testületi határozat
hatályon kívül helyezését.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10./ Az Egyek Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegéről szóló határozat elfogadása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez az, amiről Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető az előbb beszélt. Kéri, hogy aki a
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
75/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §
értelmében a következők szerint fogadja el az önkormányzat saját bevételeinek, valamint
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét.
Saját bevételek:
Sorszám

Bevételi jogcím

1.

Helyi adók, települési adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak,
hozambevételek

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

5.
6.

Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jogok
értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Tartós részesedések értékesítése,
privatizációból származó bevételek

2015

2016

2017

2018

64 314

64 314

64 314

64 314

4 640

4 640

4 640

4 640

24 470

12 335

12 335

12 335

93424

81 289

81 289

81 289

Garancia- és kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen

40/44

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁRCIUS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek
Sor-szám

Megnevezés

2015.

2016.

2017.

2018.

1.

Egyek horgászturizmushoz
kapcsolódó pihenőpark és sétaút
kialakítása önerő fedezete hitel

1 985

1 985

1 985

1 985

980

980

980

980

30

30

30

30

4.

Betonelem előregyártó csarnok
pályázathoz kapcsolódó építési,
kivitelezési terv elkészítése,
valamint a pályázathoz
kapcsolódó árazott költségvetés,
építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésének
finanszírozása fejlesztési célú
hitel

135

135

135

135

5.

Zúzott kő vásárlás fejlesztési
célú hitel

950

950

950

950

6.

Polgármesteri Hivatal ügyfélváró
helyiség kialakítása

1640

1596

1552

720

708

696

7672,84

7544,96

7417,08

1552,2

1526,3

1500,46

1020,0

1003

986

11.

Étterem tetőszerkezet csere terv
és megvalósítás, belsőépítészeti
átalakítás terv és megvalósítás,
fűtéskorszerűsítés, napelem
kiépítés

6474,04

6335,726

6573,41

12.

Rendőrőrs épületében 4
irodahelyiség kialakítása

240

236,0

232,0

360,0

354,0

348,0

360,0

354,0

348,0

2.

3.

7.
8.
9.

10.

13.
14.

Alacsony vételárú ingatlanok
megvásárlása fejlesztési célú
hitel
Műfüves labdarugó pálya
pályázati tervdokumentáció
elkészítésének finanszírozása
fejlesztési célú hitel

Horgászturizmushoz kapcsolódó
pihenőpark és sétaút terv készítés
és megvalósítás
Esélyt az állatoknak Gyepmesteri telep létesítése
Egyeken
Egyéb felhalmozási célú tám-k
áh-on kívülre (Műfüves pálya
építés, önerő)
Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok fűtéskorszerűsítése és
átalakítása, tetőcseréhez
szükséges terv készítés és
megvalósítás

Savanyító üzem terv készítés
112-es Ház építéshez terv
készítés

15.

Biomassza feldolgozó üzem
tervének készítése

600,0

590,0

580,0

16.

Mezőgazd-i termelő és
feldolgozó üzem építéséhez terv

600,0

590,0

580,0
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készítés

17.

Vágópont kialakításához terv
készítés

240,0

236,0

232,0

18.

Napelem-park telepítéséhez terv
készítés

600,0

590,0

580,0

19.

Piac-csarnok (Új) kialakításához
terv készítés

360,0

354,0

348,0

20.

Tisza-parti kikötő kiépítéséhez
terv készítés

600,0

590,0

580,0

21.

Külterületi ipari területek
közművesítéséhez terv készítés

600,0

590,0

580,0

22.

Önkormányzati Tűzoltóság
(fűtéskorszerűsítés)

60,0

59,0

58,0

23.

Önkormányzati belterületi utak
építéséhez terv készítés

360,0

354,0

348,0

24.

Kerékpár út a Meggyescsárdához, terv készítés

600,0

590,0

580,0

1400,0

1890,0

2 320,0

360,0

354,0

348,0

2429,12

2569,618

2509,116

6267,82

6125,238

5902,736

907,92

892,788

877,656

264,0

259,6

220,35

276,0

271,4

40 644

40 644

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

25 személyes busz beszerzés
Buszmegállók építése, terv
készítés
ÖNO Energetikai fejlesztés
pályázat megvalósítás
KEHOP pályázat várható önereje
Belterületi csapadékvíz elvezetés
pályázat előleg visszafizetése
Személygépkocsi vásárlás
Fejlesztési célú
pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Kötelezettségek összesen:

4 080

266,8
40 644

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
11./ Költségkalkuláció a Fonyódligeti Gyermeküdülő 2015. tavaszi rendbetételére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tiszacsege, Polgár és Egyek képviseletében összeültek és tárgyaltak, hogy milyen feladatok
lennének az idénre. Azt gondolja, hogy ezeknek a feladatoknak az elvégzése indokolt. A
működésre tervezett összeget átutalják, és abból gazdálkodjanak. Igaz, hogy felléphetnek
váratlan költségek, de azokról utólag szoktak elszámolni. Azt is el tudja fogadni, hogy most
megszavaznak x összeget és utána az eltéréseket kimutatják, beszámolnak róla, és arról utána
döntenek.
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450 000 Ft-ot működési előlegként utaljanak át, ehhez nem is kell a bizottság vagy a testület
részéről döntés.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha van rá fedezet, akkor nem kell döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor ezt vegyék tájékoztatásnak, hogy működési előlegként átutalnak 450 000 Ft-ot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Lenne még egy napirend. Az ingatlanok bérbe adásával az ingatlan rendeletbe tegyenek egy
olyan kitételt, hogy az étterem, a polgármesteri hivatal és a könyvtár vonatkozásában a
Polgármestert felhatalmazza a Képviselő-testület arra, hogy indokolt esetben, különösen
kiemelt rendezvények alkalmával egyéni bérleti díjat állapítson meg.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt nem a lakásrendeletben kell szabályozni, erről határozat van, de az is lehet, hogy
módosítják az SZMSZ-t az átruházott hatáskörökhöz, vagy a Polgármester feladataihoz. Majd
megnézi a testületi ülésig, hogy melyik szabályzatba illik bele. Most legyen egy döntés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért az alábbi napirendi pont felvételével, kézfelemeléssel jelezze.
-

A Polgármester felhatalmazása önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban
(384/2014.(IX.25.) sz. határozat kiegészítése)

A bizottság 8 igen szavazattal elfogadta a plusz napirendre vonatkozó javaslatot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki felhatalmazza a Polgármestert az étterem, a polgármesteri hivatal és a könyvtár
vonatkozásában arra, hogy indokolt esetben, különösen kiemelt rendezvények alkalmával,
illetve pályázati forrásból történő bérbevétele esetén egyéni bérleti díjat állapítson meg,
kézfelemeléssel jelezze.
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
76/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 384/2014.(IX.25.) sz. Képviselőtestületi határozat az alábbiakkal egészüljön ki:
A Képviselő-testület az étterem, a polgármesteri hivatal és a könyvtár
vonatkozásában a Polgármestert hatalmazza fel arra, hogy indokolt esetben,
különösen kiemelt rendezvények alkalmával, illetve pályázati forrásból történő
bérbevétele esetén egyéni bérleti díjat állapítson meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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12./ Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A határozat arról szól, hogy az önkormányzat a rendkívüli önkormányzati költségvetés
támogatására támogatási kérelmet nyújt be.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
77/2015.(III.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont alapján
támogatási igényt nyújtson be települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 18:00
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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