EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2015. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. március 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1./ Döntés önkormányzati ingatlan fűtéskorszerűsítéséhez és átalakításához szükséges
fejlesztési célú hitel felvételéről
77/2015.(III.26.) sz. határozat
2./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme Dacia Duster beszerzéssel kapcsolatban
78/2015.(III.26.) sz. határozat
3./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
7/2015.(III.26.) sz. rendelet
4./ 67/2015.(III.09.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
79/2015.(III.26.) sz. határozat
5./ 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
80/2015.(III.26.) sz. határozat
6./ Beszámoló Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dr. Berecz József Rendőrkapitányság vezetője
81/2015.(III.26.) sz. határozat
7./ Beszámoló a házi segítségnyújtást bonyolító szervezetek működéséről
Előadó: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
82/2015.(III.26.) sz. határozat
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8./ Polgármesteri jelentés
83/2015.(III.26.) sz. határozat
9./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
Előadó: Gyarmat-Tax Kft.
84/2015.(III.26.) sz. határozat
10./ 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
85/2015.(III.26.) sz. határozat
11./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 32/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
8/2015.(III.26.) sz. rendelet
12./ A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló
34/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
9/2015.(III.26.) sz. rendelet
13./ A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
10/2015.(III.26.) sz. rendelet
14./ A települési adóról szóló 35/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
86/2015.(III.26.) sz. határozat
11/2015.(III.26.) sz. rendelet
15./ Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
12/2015.(III.26.) sz. rendelet
16./ Tájékoztatás a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozásokról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
87/2015.(III.26.) sz. határozat
17./ Kérdések, interpellációk
18./ Egyebek
1./ Előirányzat átcsoportosítás
88/2015.(III.26.) sz. határozat
2./ Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
89/2015.(III.26.) sz. határozattól - 92/2015.(III.26.) sz. határozatig
3./ Büntetés-végrehajtási intézet megvalósítási helyszínével kapcsolatos megkeresés
93/2015.(III.26.) sz. határozat
4./ Kondicionáló terem üzemeltetéséhez (Művelődési Házban) hozzájárulás kérése
94/2015.(III.26.) sz. határozattól - 96/2015.(III.26.) sz. határozatig
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5./ LEADER Egyesület kérelme hozzájárulás megfizetésére
97/2015.(III.26.) sz. határozat
6./ Várossá nyilvánítási pályázathoz kapcsolódó engedményezési nyilatkozat elfogadása
98/2015.(III.26.) sz. határozat
7./ Horusz 2000 Bt. kérelme
99/2015.(III.26.) sz. határozat
8./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
100/2015.(III.26.) sz. határozattól - 104/2015.(III.26.) sz. határozatig
9./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
105/2015.(III.26.) sz. határozattól - 106/2015.(III.26.) sz. határozatig
10./ Támogatási kérelem „Aranyballagás” megrendezéséhez
11./ Polgármester felhatalmazása önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban
(384/2014.(IX.25.) sz. határozat módosítása
107/2015.(III.26.) sz. határozat
12./ Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására
108/2015.(III.26.) sz. határozat
13./ Döntés az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0044 azonosító számú „Egyek bel- és külterületi
csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódó önerő hiteléről
történő lemondásról
109/2015.(III.26.) sz. határozat
14./ Döntés az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0044 azonosító számú „Egyek bel- és külterületi
csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója” című projekt előleg visszafizetéséből eredő
fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel felvételéről
110/2015.(III.26.) sz. határozat
15./ Döntés a Gyepmesteri telep építése Egyek című projekt megvalósításához szükséges
önerő és vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitel felvételéről.
111/2015.(III.26.) sz. határozat
16./ Döntés az Önkormányzati Tűzoltóság részére átadandó fejlesztési célú pénzeszköz
átadáshoz szükséges hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről
112/2015.(III.26.) sz. határozat
17./ Döntés az önkormányzat által megvásárolandó Dacia Duster használt személygépkocsi
finanszírozásához szükséges hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről
113/2015.(III.26.) sz. határozat
18./ Döntés a „Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút tervkészítés és
megvalósítás” finanszírozásához szükséges fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel
felvételéről
114/2015.(III.26.) sz. határozat
19./ Polgármester felhatalmazása a 2015. évi közfoglalkoztatási programok beszerzésével
kapcsolatban
115/2015.(III.26.) sz. határozat
20./ Előterjesztés az Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlanon megvalósuló beruházáshoz
kapcsolódóan
116/2015.(III.26.) sz. határozattól - 117/2015.(III.26.) sz. határozatig
21./ Tájékoztatás a Fonyódligeti üdülővel kapcsolatosan
118/2015.(III.26.) sz. határozat
22./ Döntés a Vörösmarty u. 16. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
119/2015.(III.26.) sz. határozat
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23./ Döntés önkormányzati ingatlan fűtéskorszerűsítéséhez és átalakításához szükséges
fejlesztési célú hitelfelvételről
120/2015.(III.26.) sz. határozat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 9 képviselő jelen
van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István és Czinege Zoltán képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
és a jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme Dacia Duster beszerzéssel kapcsolatban
2. 67/2015.(III.09.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
3. 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
4. A Polgármester felhatalmazása önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban
(384/2014.(IX.25.) sz. határozat kiegészítése)
5. Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására
6. Döntés az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0044 azonosító számú „Egyek bel- és külterületi
csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódó önerő hiteléről
történő lemondásról
7. Döntés az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0044 azonosító számú „Egyek bel- és külterületi
csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója” című projekt előleg visszafizetéséből eredő
fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel felvételéről
8. Döntés a Gyepmesteri telep építése Egyek című projekt megvalósításához szükséges
önerő és vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitel felvételéről.
9. Döntés az Önkormányzati Tűzoltóság részére átadandó fejlesztési célú pénzeszköz
átadáshoz szükséges hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről
10. Döntés az önkormányzat által megvásárolandó Dacia Duster használt személygépkocsi
finanszírozásához szükséges hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről
11. Döntés a „Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút tervkészítés és
megvalósítás” finanszírozásához szükséges fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel
felvételéről
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12. Polgármester felhatalmazása a 2015. évi közfoglalkoztatási programok beszerzésével
kapcsolatban
13. Előterjesztés az Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlanon megvalósuló beruházáshoz
kapcsolódóan
14. Döntés a Dankó P. u. 25. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlanról
15. Tájékoztatás a Fonyódligeti üdülővel kapcsolatosan
Az alábbiakat javasolja napirendről levenni:
2./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2014. évi
gazdálkodásáról
3./ 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámoló elfogadása
4./ Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról,
tevékenységéről
Javasolja, hogy elsőként az alábbi napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1./ Döntés önkormányzati ingatlan fűtéskorszerűsítéséhez és átalakításához szükséges
fejlesztési célú hitelfelvételről
2./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme Dacia Duster beszerzéssel kapcsolatban
3./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
4./ 67/2015.(III.09.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
5./ 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
Ezt követően a messziről érkezett vendégek témáit veszik előre.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy plusz napirendekre vonatkozóan van-e javaslat?
Tardi Kálmán képviselő:
Kéri napirendre venni a Vörösmarty u. 16. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlannal
kapcsolatos döntést is. Az ezzel kapcsolatos kérelmet nem látja a napirendek között. Mi ennek
az oka?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tudja, miről van szó, de a kérelem írásban még nem érkezett meg. Ezt egyszer már tárgyalta a
Képviselő-testület, lesz egy bázis, ami alapján könnyen tudják tárgyalni a témát.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze, és a távolabbról érkezők napirendjének tárgyalását előrevenni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
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Napirendek tárgyalása:
1./ Döntés önkormányzati ingatlan fűtéskorszerűsítéséhez és átalakításához szükséges
fejlesztési célú hitelfelvételről (Egyebek 6./)/ Kondicionáló terem üzemeltetéséhez
(Művelődési Házban) hozzájárulás kérése (Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság 4. javaslata)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal támogatta a javaslatot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Jelzi, hogy Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság Elnöke nem a konkrét
hitel felvételére vonatkozó javaslatot olvasta fel.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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 figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény rendelkezéseit.
Fedezet a 1657/A/2 hrsz- ú Étterem elnevezésű ingatlan, valamint a 0348 hrsz-ú földterület.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a hitelszerződés
aláírására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Előbb is jó javaslatot olvasott fel Hajduné Holló Katalin képviselő, mivel ezt a döntést annak
idején két határozatra bontották. A napirendhez kapcsolódóan a másik döntést is meg kell hozni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 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:
2./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme Dacia Duster beszerzéssel kapcsolatban
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Soltész Gábor képviselő:
Tíz perce kezdték meg az ülést és már 4,5 millió forint hitelfelvételnél járnak. Bőkezűbbnél is
jobban dönt a Képviselő-testület a hitelek felvételéről. Végig nézve a mai testületi anyagot nem
kevés ilyen döntésről van szó. Meg kellene húzni egy határt, meddig mennek el, mert 2016,
2017 és 2018 is lesz. Az elmúlt testületi ülésen elfogadtak egy határozatot, amiben az adósságot
keletkeztető saját bevételi forrás jóval kevesebb lesz, mint az idei évben. Azt hiszi, hogy az idei
évre 101 milliós összeg volt beírva, tehát annak a százalékában, és a következő 3 évre 89 000 Ft
a saját bevétel, amihez viszonyítva hiteleket vehet az önkormányzat fel. Ezt a limitet nagyon
hamar el fogják érni. Az anyag későbbi részében már egy bizonyos óvatosságra intenek, hogy ez
az önkormányzati földtulajdon illetve az étterem nem fogja elbírni a rárakott jelzálogokat. Úgy
gondolja, felelősségteljesebben kell dönteniük, mert a településnek működnie kell a következő
években is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte ezzel mindannyian egyetértenek. Nem tudja, van-e valaki, aki felelőtlen döntésnek
gondolja, ennek a támogatását.
Soltész Gábor képviselő:
Nem erről az egy döntésről van szó.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kéri, hogy a fogalmakat tegyék helyre. A Soltész Gábor képviselő által említett saját bevétel
azért lényeges, mert a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény azt mondja, hogy az
adósságot keletkeztető ügyletekből, az összes hitelből az adott évi fizetési kötelezettség nem
lehet több mint a saját bevétel 50%-a.
A kitekintő határozatban valóban módosultak a saját bevételek, mert egy szabályozás szerint
nem lehet a saját bevételeknél számításba venni a gépjármű adó 40%-át sem, ami itt marad az
önkormányzatnál. Tehát ezért lett kevesebb a helyi adóbevétel, és ez által az összes saját
bevétel.
Az önkormányzat 2015-ben 4 080 000 Ft hitelt fog törleszteni, viszont az ezt követő években a
költségvetésben tervezett hitelek, ami a terv szerint 448 000 000 Ft, ami nem azt jelenti, hogy
fel is lesz véve, és szerinte nem is szabad felvenni, de nem lehet több a következő 3 évben
40 644 000 Ft-nál. Az ülés elején kiosztott egy táblázatot, aminek az első része tartalmazza
azoknak a hiteleknek az összegét, amire aláírt hitelszerződéssel rendelkezik az önkormányzat. A
második táblázat pedig azokat a hiteleket tartalmazza, amelyről ezen az ülésen döntés fog
születni.
A költségvetési rendelet elfogadásakor, ami a költségvetési rendeletben szerepel fejlesztési célú
hitelfelvétel arról döntött a Képviselő-testület, azok a hitelfelvételek bevételi oldalon
előirányzatként megjelennek. Az mindig egy konkrét döntés a Képviselő-testület részéről, hogy
konkrétan mely hitel felvételét fogja támogatni.
A költségvetési rendelet tartalmazza mind a két Dacia Dustert 4,5 millió forinttal, de az óta már
voltozott a helyzet, mert nem az önkormányzat fogja lízingelni ezt a Dacia Dustert, hanem a
tűzoltóság. Az önrészre a 2 300 000 Ft-ot pedig átadja, mint fejlesztési célú pénzeszközt a
tűzoltóság részére, aminek a fedezete ugyanúgy hitel, mint ahogy eredetileg is szólt a döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A 448 000 000 Ft hitel felvételt nagyon óvatosan kell csinálni. Bodó Sándor országgyűlési
képviselővel beszélt az önkormányzat anyagi helyzetéről, és kifejezte az aggodalmát.
Megkérdezte, hogy jobb lenne, ha nem lenne semmi fejlesztés, és nem lenne hitele az
önkormányzatnak? Sajnos tudomásul kell venni, hogy egy ilyen önkormányzatnál, ha bármilyen
pályázatnál fejleszteni akarnak, ahhoz hitelfelvétel kapcsolódik még akkor is, ha ennek a
pályázatnak 100%-os a támogatottsági intenzitása van. Meg kell előlegezni a tervezési
költségeket, a kivitelezés költségeit, és ahhoz hitelt kell felvenni. Ebben a 448 000 000 Ft-ban
benne van az is, hogy pályáznak az 1,6 milliárdos szennyvíz beruházásra. Annak is van egy
önereje, de bíznak benne, hogy az önerő alapból meg fogják kapni. A stabilitási törvényre
hivatkozva ezeket ki kell mutatni, be kell kalkulálni. A 448 000 000 Ft java része olyan, hogy
felveszik, kifizetik és bíznak benne, hogy visszakapják. Tavaly év végén az önkormányzat
tényleges felvett hitelállomány 29 000 000 Ft volt, tehát ezt kell nézni ehhez a 448 000 000 Fthoz képest.
Nagyon helyénvaló, amit Soltész Gábor képviselő elmondott, hogy oda kell figyelni,
felelősségteljesen kell dönteni, és úgy kell kezelni a hitel felvételeket, hogy a fejlesztések
megvalósuljanak, de az önkormányzat gazdálkodása maximális biztonságban legyen.
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Ettől kezdve azokra a beruházásokra kell koncentrálniuk, ami vagy 100%-os támogatási
intenzitású infrastrukturális jellegű beruházás, vagy aminek a végeredményeként munkahelyek
jönnek létre. A település belterületének rendezésére azokat a beruházásokat, amihez sok önerőt
kell odatenni, nem igazán tudják felvállalni, de munkahelyteremtő és infrastrukturális
beruházásokhoz továbbra is vesznek fel hitelt. Olyan még nem volt, hogy egy önkormányzat
úgy csődbe menjen, hogy ott a dolgozók, vagy a segélyek ne legyenek kifizetve. Azt gondolja,
hogy ez Egyeken sem fog bekövetkezni.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, hogy támogassák a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatát. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 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
3./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása (12./ napirend)
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok javaslatának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2015.
évi költségvetési rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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
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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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 7/2015.(III.26.) sz. rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének
a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §.
A költségvetési rendelet 3.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetése az alábbi:
Költségvetési bevételek összesen:
547 678 eFt
Költségvetési kiadások összesen:
934 905 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:
387 227 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
- működési célra:
80 055 eFt
- felhalmozási célra:
2 000 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozást meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Hitelek:
- Felhalmozási célú hitel felvétele: 439 536 eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:
139 244 eFt
- Rövid lejáratú kölcsönök bevételei:
4 880 eft
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I. Költségvetési bevételek
2. §

A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi
forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként a 1.1, 1.1)a számú melléklet mutatja
be

II. A költségvetési kiadások
3.§

A költségvetési rendelet 5.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a 2.,
2.1., 2.1)a számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen:
 Beruházások
 Felújítások
 Egyéb felhalmozási célú kiadások

329 981 e Ft
304 425 e Ft
11 291 e Ft
15 265 e Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként,
felhalmozási kiadásait feladatonként az 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
mérlegrendszerben az 4. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
(5) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási
ütemtervet a 5. számú melléklet mutatja.
(6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
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(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2/1)a, 3, 3/1, 3/1)a, 5, 7, 8, 10, 13, 14. számú mellékletei
helyére e rendelet 1., 1.1., 1.1)a., 2., 2.1., 2.1)a., 3., 4., 5., 6., 7., 8. számú mellékletei lépnek.
(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
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Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet
címrendjéről
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § -ához az önkormányzat és költségvetési szervei
bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
2/1. számú melléklet az Egyek Nagyközség Önkormányzata bevételei 2015. évre
2/2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételei a 2015. évre
2/2. számú melléklet a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház bevételei a 2015. évre
2/4. számú melléklet az önkormányzati támogatások jogcímenkénti bontásban a 2015. évre
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat és
költségvetési szerveinek 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési
szervei 2015. évi előirányzott – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdéséhez az önkormányzat felújítási
kiadásai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként
6. számú melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok
szerint évenkénti bontásban
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (7) bekezdéséhez, az önkormányzat 3 évre épülő
működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásait tartalmazó pénzügyi mérleg
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (8) bekezdéséhez, az önkormányzat 2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (10) bekezdéséhez, az önkormányzat által adott
közvetett támogatások (kedvezmények)
10. számú melléklet a a költségvetési rendelet 5. § (11) bekezdéséhez, az önkormányzat
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2013. év tényleges, 2014. év várható
és 2015. év terv előirányzata mérleg rendszerben
11. számú melléklet a költségvetés 6. §-ához, a 2015. évre tervezett tartalékokat tartalmazza
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12. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (12) bekezdéséhez, a 2015. évben az
önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektjeit tartalmazza
13. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (14) bekezdéséhez, az önkormányzat saját
bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához
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4./ 67/2015.(III.09.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek a 67/2015.(III.09.) számú Képviselő-testületi határozat hatályon kívül
helyezését.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a 67/2015.(III.09.) számú határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5./ 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
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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80/2015.(III.26.) ÖH. határozat
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 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

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek
Sorszám

Megnevezés

2015.

2016.

2017.

2018.

1.

Egyek horgászturizmushoz
kapcsolódó pihenőpark és sétaút
kialakítása önerő fedezete hitel

1 985

1 985

1 985

1 985

2.

Alacsony vételárú ingatlanok
megvásárlása fejlesztési célú hitel

980

980

980

980

3.

Műfüves labdarugó pálya
pályázati tervdokumentáció
elkészítésének finanszírozása
fejlesztési célú hitel

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
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5.

Zúzott kő vásárlás fejlesztési célú
hitel

6.

Polgármesteri Hivatal ügyfélváró
helyiség kialakítása

950

950

950

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

13.

Savanyító üzem terv készítés

360,0

354,0

348,0

14.

112-es Ház építéshez terv készítés

360,0

354,0

348,0

15.

Biomassza feldolgozó üzem
tervének készítése

600,0

590,0

580,0

16.

Mezőgazd-i termelő és feldolgozó
üzem építéséhez terv készítés

600,0

590,0

580,0

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

7.

8.

9.

10.

950

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
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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

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

266,8
40 644

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
6./ Beszámoló Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dr. Berecz József Rendőrkapitányság vezetője
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti Dr. Berecz Józsefet a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjét. Először kéri a
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság álláspontjának
ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkérdezi Dr. Berecz József kapitányságvezetőt, hogy kíván-e a beszámolóhoz szóbeli
kiegészítést tenni?
Dr. Berecz József kapitányságvezető:
Kiegészíteni nem kívánja a beszámolót. Röviden ismerteti a beszámolóban foglaltakat.
Megköszöni az önkormányzat támogatását a rendőrség munkájához. Kiemeli a rendőrőrs
épületének felújítását. Nagyon szép, korszerű és egy nagyon jól működtethető rendőrsöt kaptak
az önkormányzat jóvoltából. Köszönik, hogy az önkormányzat a térfigyelő rendszerre pályázott,
és kiépítésre került. Már több ügyben sikerült eredményt elérniük ennek a rendszernek a
használatával. Kéri, hogy amennyiben lehetőség van rá, fejlesszék ezt a rendszert, mert ez egy
nagyon jó kezdeményezés, és nagyon hatékonyan tudja szolgálni egy település közbiztonságát.
A balmazújvárosi kapitányság az országban a 3. legjobb eredményt érte el a 151 szárazföldi
kapitányság közül a bűnügyi eredményesség terén 2014-ben. Ez az eredmény valahol
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összhangban van a lakosság biztonságérzetével, és véleményével is. Reméli, hogy ezt a
biztonságot tudják szavatolni 2015-ben és az elkövetkezendő években is.
Tardi Kálmán képviselő, polgárőrség elnöke:
A beszámoló mindenre kiterjedő volt. A településen lakók biztonságérzete lényegesen javult. A
javulási tendencia javulása vagy szinten tartása érdekében javasolja, hogy dolgozzanak már
össze abban is, hogy a térfigyelő rendszer működtetésébe be tudják vonni a polgárőrséget. A
vagyon elleni bűncselekmények gyorsabb lereagálására adna ez lehetőséget. Kéri Dr. Berecz
József kapitányságvezetőt, hogy az egyeki rendőrőrs feltöltése érdekében próbáljon
megmozgatni minden szálat, hogy a járőrök mindennapos jelenlétével tovább tudják fokozni a
dolgozók komfortérzetét, a településen lakók biztonságérzetét is. A beszámolót jónak tartja, és
elfogadásra javasolja minden képviselő társának.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kéri. Kéri, hogy aki meg kívánja adni neki adni a szót, kézfelnyújtással
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett megadta a szót Dr. Tóth
Sándornak.
Dr. Tóth Sándor:
Tervezi-e a kapitányság, illetve a megyei vezetés, hogy a lakossággal és a többi civil
szervezettel a kapcsolatot még jobban kiépítsék? A „Leonardo” program a megyében
tudatosítva van-e, vagy volt-e róla szó? A lakossági együttműködés hiányát érzi. Nem tudja, az
időseket mennyire nyugtatja meg a kamera, vagy érzik-e ennek a súlyát. Mert korábban szó volt
róla, hogy nincs, aki nézze a videó felvételt. Egy idő után pedig le is törlik az egészet.
Dr. Berecz József kapitányságvezető:
Nincs ilyen program folyamatban a kapitányságon, tudomása szerint a megyében sem. Nem
tudja, hogy az időseket megnyugtatja-e a kamerarendszer, azt tudja, hogy az meg nyugtatja őket,
hogy a templomból, temetésről, lakodalomból úgy tudnak hazamennyi, hogy nincs feltörve a
lakásuk. Szerinte ettől jobban semmi nem fogja őket megnyugtatni.
A körzeti megbízottak rendszeresen tartanak kapcsolatot az idős személyekkel. Különösen
azokkal, akik egyedül élnek, és nem tudnak olyan szinten gondoskodni magukról, mint ahogy
elvárt lenne. Ebben a különböző szociális ellátókkal szoros kapcsolatba vannak. Az
iskolarendőreiken keresztül a tanintézményekkel van szorosabb kapcsolatuk, de ha bármely civil
szervezet úgy gondolja, hogy előadásra, konzultálásra, beszélgetésre van igényük, erre
nyitottak, és hajlandóak együttműködni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kiemeli, hogy 2010-ben 405 bűncselekmény volt, 2014-ben 132. Négy év alatt kevesebb, mint
harmadára csökkent a bűnözés. Ez óriási dolog. Ebben azért benne van mindenkinek a munkája.
Fő érdemei vannak a rendőröknek, a polgárőrség munkája is ott van. Itt van a térfigyelő
kamerarendszer kiépítése, a közmunkaprogram intézménye, a Képviselő-testület és jómaga is
sokszor ott állt a háttérben, és biztosították azokat a megoldásokat, amik ezekhez az
eredményekhez vezettek. Nagy eredmény, hogy a bűncselekmények száma 132-re csökkent, és
bízik benne, hogy ez a tendencia tovább csökken.
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Dr. Berecz József kapitányságvezető kéri, hogy ha van lehetőség a térfigyelő hálózat bővítésére,
hogy ezek az eredmények így maradjanak, vagy tovább javuljanak, támogassák, hogy ez a
kamerarendszer bővülhessen. Megköszöni a kapitányság dolgozóinak munkáját a maga és az
önkormányzat nevében.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7./ Beszámoló a házi segítségnyújtást bonyolító szervezetek működéséről
Előadó: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a házi segítségnyújtást bonyolító
szervezetek működéséről szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a házi segítségnyújtó szolgálatok képviselőit. Megkérdezi őket szeretnék-e a
beszámolót szóban kiegészíteni.
Shillingné Balogh Anita vezető gondozó:
Nem kívánnak szóbeli kiegészítést tenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki meg kívánja adni neki a szót, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett nem adta meg a szót Dr. Tóth
Sándor részére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság álláspontját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a házi segítségnyújtást bonyolító szervezetek működéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8./ Polgármesteri jelentés
A februári testületi ülésen a Képviselő-testület hozott egy határozatot, amit nem tudott
teljesíteni. A szabadságolási tervéről van szó. A ki nem vett szabadsága miatt anyagi igénye
nem volt és nem is lesz az önkormányzat felé.
A legutóbbi rendkívüli testületi ülésen támogatták a Lehel CoachBuilder 2000 Kft. munkahely
teremtési elképzeléseit, és a szándéknyilatkozatait is a maguk nyilatkozataival megerősítették.
Időközben a kérésüket eljuttatta Hoffmann Imre helyettes államtitkárnak, aki ez alapján még
nem tudta a döntést meghozni. Kérte, hogy támogassák meg egy üzleti tervvel az
elképzelésüket, amit tegnap este elkészített és eljuttatta az országgyűlési képviselőnek, a Lehel
CoachBuilder 2000 Kft. képviselőjének. Van egy olyan ígéret, hogy ha ez beérkezik a helyettes
államtitkárhoz, akkor 1 napon belül fog erre választ adni.
Van másik 3 szóbeli ígéret hasonló szándéknyilatkozatra. Ha azok beérkeznek, akkor
tájékoztatja róla a Képviselő-testület tagjait.
Többször beszéltek a Tűzoltóság helyzetéről. Talán döntési is van róla, de mindenképpen
egyetértés volt abban a kérdésben, hogy ha nem tudják egymás között a finanszírozási helyzetet
rendezni, akkor bírósághoz kell fordulni. Ez megtörtént és a tárgyalás időpontja ki is van tűzve
április 28-ra.
A gyepmesteri telep épületegyüttese szépen épül. Sikerült eljutnia Mezőkövesdre, és a héten a
rendelkezésére bocsátották a nyomtatványokat, ahogy ők működtetik a gyepmesteri telepüket.
Elgondolása szerint az önkormányzattal együttműködő településektől kérnek egy alapdíjat.
Minden szolgáltatásnak lesz egy ára, de aki alapdíjat fizet, azoknak, amíg az alapdíjkeret nem
fogy el, nem kell szolgáltatási díjat fizetni. Aki nem fizet semmiféle alapdíjat, annak emelt
összegű szolgáltatással kívánnak rendelkezésre állni. A gyepmesteri telep vezetői feladatait GálSzalai Erika képviselő fogja ellátni egy 4 órás munkaszerződés keretében, és erre a pénzeket a
költségvetésbe be is tervezték. Úgy gondolja, reális az esélye annak, hogy május vagy június
elején beinduljon a gyepmesteri telep működése.
A Képviselő-testület tagjai tudnak róla, hogy az egész településen megszólította a lakosságot,
hogy ha valaki szeretne elmenni, dolgozni, akkor van lehetőség arra, hogy elmenjenek
Miskolcra vagy Oroszlányba dolgozni. Erre a felhívásra 30 fő jelentkezett, és ebből 19 fő ment
el és 12-en írtak tesztet az étteremben. Még nem tudja, hogy ebből a 12 főből hányan találtak
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munkára. Összességében azt a következtetést vonta le, hogy aki hajlandó kimozdulni a
településről, és akar dolgozni, annak van munkája. Itt azoknak az embereknek nincs munkája,
akik valamilyen oknál fogva nem tudják, vagy nem akarják az eljárást vállalni. Nekik helyben
jelenleg csak a közmunkaprogramban tudnak lehetőséget biztosítani. Viszont tudják, hogy
ennek a bérezése alacsony, és a közmunkaprogram üzemezésben lyukak vannak, tehát nem
szerencsés a munkavállalók vonatkozásában.
Amit kiküldtek tavaly a Területi Operatív Programok keretében, még lehet bővíteni, de a jövő
héten ez a lehetőség lezárul, és 2020-ig nem lesz rá lehetőség. Ha valakinek fejlesztési terve
vagy igénye van, még hétvégén, a jövő hét első napjaiban bele tudja tetetni a TOP-ba. Kéri,
hogy ha valakinek van más javaslata, vagy az ott felsoroltakkal nem ért egyet, jelezze felé.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
Előadó: Gyarmat-Tax Kft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a 2014. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10./ 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi közbeszerzési tervet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a 2015. évi közbeszerzési tervet elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
11./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 32/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 32/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítását.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Egyetlen kiegészítése van a kiküldött anyaghoz képest. A mellékleteket áttekintette és tudják,
hogy főleg a szociális területen történnek hatáskörváltozások, illetve más elnevezése van
bizonyos ellátásoknak. E tekintetben még a mellékleteket felülvizsgálná, és aktualizálná akár az
átruházott hatáskörnél, akár a kötelező nem kötelező feladatoknál. Kéri, hogy a rendeletet ezzel
együtt fogadja el a Képviselő-testület.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki ezzel együtt elfogadja a rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő‐testületének
8/2015. (III.26.) Önkormányzati rendelete
a Képviselő‐testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.(XI.27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő‐testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
A Képviselő‐testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.(XI.27.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.§ (14) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel történik.”

2.§.
Hatályát veszti a Rendelet 19.§ (17) bekezdése.

3.§
A Rendelet 21.§ (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.§ (15) A betekintési jog a bizottság elnökének jelenlétében gyakorolható.”

4.§
A Rendelet 32.§ ‐a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32.§ A hivatal belső szervezeti felépítését, munkaidejét, ügyfélfogadás rendjét 6. számú melléklet
(SZMSZ tartalmazza)”
5.§
A Rendelet 40.§ ‐a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40.§(1) A képviselő‐testület a képviselők és bizottságok tagjainak számára a tiszteletdíjra és
költségtérítésre vonatkozó szabályokat külön rendeletben állapítja meg.
(2)A képviselő‐testületi tag kötelezettsége:
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a.)
b.)

c.)
d.)

köteles részt venni a képviselő‐testület munkájában, illetve abban a bizottságban, amelynek
tagja.
a képviselő‐testületi tagigazolással való hiányzását a testületi ülés előtt minimum egy nappal,
rendkívüli ülés esetén pedig legkésőbb az ülés megkezdéséig köteles bejelenteni a
polgármesternél.
bizottsági tag igazolással való hiányzását a b.) pont szerint teheti meg az illetékes bizottság
elnökénél.
igazolt távollétnek elfogadható: külföldi távollét, temetés, házasságkötés, halaszthatatlan családi
esemény, halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltság, betegség és más rendkívüli esemény.

(3). A külön rendeletben megállapított havi tiszteletdíj egésze a jogosultakat abban az esetben illeti
meg, ha az adott hónapban tartott rendes Képviselő‐testületi ülésen, illetve a személy szerint illetékes
bizottság rendes ülésén részt vettek.
(4). Amennyiben a rendes ülésen nem, vagy az ülésről előzetes bejelentés nélkül és indokolatlanul
eltávozott a díjazásukat arányosan csökkenteni kell az alábbiak szerint:
a.) testületi ülésről történő hiányzás esetén 25%‐al a képviselői alapdíj összegét
b.) bizottsági ülésről történő hiányzás esetén 20%‐al a bizottsági tagságért járó pótdíj
összegét.
(5) A hiányzás tényét ‐ a jelenléti ív és a jegyzőkönyv másolatával alátámasztva ‐ a jegyzőkönyvvezető
jelzi a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének, aki köteles intézkedni a havi tiszteletdíj
csökkentése iránt. A hiányzás következményei alól a képviselő, illetve a bizottsági tag a polgármesterhez
vagy a bizottsági elnökhöz előzetesen megtett bejelentése esetén mentesül.
(6) A vitatott igazolások elbírálásáról az Ügyrendi Bizottság dönt.
(7) Ha a képviselő vagy bizottsági tag az Mötv.‐ben meghatározott kötelezettségeinek határidőben
nem tesz eleget, úgy a képviselő‐testület – az Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján ‐ határozattal
rendelkezik a képviselő vagy bizottsági tag tiszteletdíjának megvonásáról. A tiszteletdíj megvonás
időtartama a képviselő vagy bizottsági tag kötelezettségének teljesítéséig, de legfeljebb 12 hónapig
terjedhet.”
6. §.
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelettel elfogadott 1. számú melléklet lép

7. §.
A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelettel elfogadott 2. számú melléklet lép
8. §.
A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelettel elfogadott 3. számú melléklet lép
9.§
Ez a rendelet 2015.április 1‐én lép hatályba.
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1.SZÁMÚ MELLÉKLET

Az önkormányzat hatáskörének átruházása

A Képviselő‐testület hatáskörének gyakorlását a következő ügyekben átruházza:
Ügyrendi Bizottságra:
a. A képviselő‐testület átruházott jogkörében gyakorolja a polgármester tekintetében az egyéb
munkáltatói jogokat:
I. külföldi kiküldetés engedélyezése (max: 5 nap)
II. belföldi kiküldetés engedélyezése (max: 3 nap)
III. szabadságolás
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottságra:
a.
b.
c.
d.
e.

Dönt a rendkívüli települési támogatás odaítéléséről
Dönt a Bursa Hungarica ösztöndíj kérelmekben
Dönt a gyógyszertámogatás odaítéléséről
Elrendeli a jogtalanul felvett támogatás visszafizetését
Dönt az általános iskolai oktatást és óvodai nevelést nem Egyeken igénybe vevők
bérlettámogatásáról

Polgármesterre:
a. Elrendeli a köztemetést,
b. Engedélyezi a közterület használatot,
c. Dönt a rendkívüli települési támogatás keretén belül megállapítható krízis támogatás oda
ítéléséről,
d. Gyakorolja az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók fölött a munkáltatói jogokat, valamint az
egyéb munkáltatói jogokat a tanyagondnok vonatkozásában,
e. Dönt az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról,
f. Dönthet 1000 ezer Ft értékhatárig a szerződések megkötéséről, amennyiben van a feladatra
elkülönített összeg,
g. Dönt a tanyabusz használatáról, használatba adásáról
h. Dönt az önkormányzati tulajdonban lévő fák kivágásáról
i. Tulajdonosi hozzájárulások, nyilatkozatok megadása hatósági eljárásokhoz
j. Dönt a 100.000.‐Ft. alatti behajthatatlan követelésekről való lemondásról
k. Önkormányzati delegáció külföldi utazásáról való döntés, utazás céljának,
l. delegáció számának, résztvevő személyek, meghatározása.
m. Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő utak szegélyén található fasorok, fás területek
bérbeadásáról.
n. Dönt a temetési kölcsön odaítéléséről
o. Dönt a nyári gyermekétkeztetés és a közfoglalkoztatásra irányuló pályázatok benyújtásáról
amennyiben azok 100%‐os támogatottságot élveznek, illetve, ha önerő szükséges annak
összegét az aktuális éves költségvetés tartalmazza
p. Dönt a nyári gyermekétkeztetésre jogosultakról a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottsága véleményének kikérését követően
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottságra:
a. Dönthet 1 000 ezer Ft értékhatártól 5 000 ezer Ft értékhatárig a szerződések megkötéséről,
amennyiben van a feladatra elkülönített összeg
Jegyző:
a. Dönt a lakhatási támogatás odaítéléséről

A Tisza‐tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulásra:
1./ A betelt hulladéklerakók felülvizsgálatot követő lezárása, területének újrahasznosítására
alkalmassá tétele, természeti környezetbe illesztése (rekultivációja), utógondozása, és
monitoring rendszer üzemeltetési feladatainak ellátása.
2./ A Társulás tagjai a Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének kinevezési
jogkörét a társulási tanácsra ruházzák át.
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Kötelező /nem kötelező feladatok
Kötelező/
nem kötelező
a) Egészségügyi és szociális feladatok:
Feladat megnevezése

2.SZ.MELLÉKLET
Feladat ellátás módja Feladatellátó

Megjegyzés
egyéb működtetés lehetősége

Egészségügyi alap ellátás

(háziorvos, fogorvosi,)

Kötelező

védőnői ellátás

Kötelező

iskola-egészségügyi ellátás
iskolaorvos!

Kötelező

háziorvosi ügyelet

Kötelező

Járóbeteg szakellátás

nem kötelező

vállalkozó
háziorvosok
Vállalkozói szerződés
(3. körzetben) + 1 önkormányzati működtetés (nem javasolt)
alapján
fogorvosi
körzetben látják el
önkormányzati működtetés (nem javasolt)
Vállalkozói szerződés Zöldkereszt Bt.
alapján
önkormányzati működtetés (nem javasolt)
Vállalkozói szerződés Dr. Szabó Mária,
vállalkozó
alapján
háziorvos
Társulásban
Társulási
Tiszacsege,
önkormányzati működtetés (nem javasolt)
megállapodás alapján
Újszentmargita
Közreműködői
állami fenntartásba adás ( KT. döntés alapján nem kerül
Szakorvosok
szerződés alapján
átadásra)
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Szociális ellátás
bentlakásos intézmény

házi segítségnyújtás

étkeztetés

nappali ellátás
jelző rendszeres házi
segítségnyújtás

családsegítés

Nem kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Nem kötelező

Kötelező

helyettes szülő

Kötelező

lakhatási támogatás

Nem kötelező

Társulási
megállapodás
Társulási
megállapodás
Társulási
megállapodás
Társulási
megállapodás
Társulási
megállapodás
Társulási
megállapodás
Társulási
megállapodás
Önkormányzat
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Balmazújvárosi
Kistérség
Többcélú
Társulása
Balmazújvárosi
Kistérség
Többcélú
Társulása
Balmazújvárosi
Kistérség
Többcélú
Társulása
Balmazújvárosi
Kistérség
Többcélú
Társulása
Balmazújvárosi
Kistérség
Többcélú
Társulása
Balmazújvárosi
Kistérség
Többcélú
Társulása
Balmazújvárosi
Kistérség
Többcélú
Társulása
Jegyző

önkormányzati működtetés vagy egyéb társulási forma(
megvizsgálandó)
önkormányzati működtetés vagy egyéb társulási forma
( megvizsgálandó)
önkormányzati működtetés vagy egyéb társulási forma
( megvizsgálandó)
önkormányzati működtetés vagy egyéb társulási forma
( megvizsgálandó)
önkormányzati működtetés vagy egyéb társulási forma
( megvizsgálandó)
önkormányzati működtetés vagy egyéb társulási forma
( megvizsgálandó)

önkormányzati működtetés vagy egyéb társulási forma
( megvizsgálandó)
---
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rendkívüli települési
támogatás

Kötelező

Önkormányzat

Bursa Hungarica Ösztöndíj

Nem kötelező

gyógyszertámogatás

nem kötelező

Jogszabály alapján

köztemetés

Kötelező

Jogszabály alapján

krízis támogatás (rendkívüli
települési támogatás keretén
belül)

Kötelező

Önkormányzat

iskolai buszbérlet

Nem
kötelező(kivéve
a közoktatási
Önkormányzat
megállapodásból
eredő 32 fő
részére)

közfoglalkoztatás

Kötelező

Önkormányzat

tüdőszűrő

Nem kötelező

Önkormányzat

Önkormányzat
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Egyek
Nagyközség
Önkormányzata
Egyek
Nagyközség
Önkormányzata
Egyek
Nagyközség
Önkormányzata
Polgármesteri
hatáskör

---------

Polgármesteri
hatáskör

---

Egyek
Nagyközség
Önkormányzata

---

Egyek
Nagyközség
Önkormányzata
Egyek
Nagyközség
Önkormányzata

-----
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Gyermekvédelmi ellátás
rendszeres gyerekvédelmi
.kedv.
gyermekjóléti szolgálat

kötelező
Kötelező

Jogszabály alapján

Jegyzői hatáskör

---

Társulási
Megállapodás

Balmazújvárosi
Kistérség
Többcélú
Társulása

önkormányzati működtetés vagy egyéb társulási forma
( megvizsgálandó

Közoktatási
megállapodással

Egyházi
fenntartásában

önkormányzati vagy állami működtetés

önkormányzat

Egyek
Nagyközség
Önkormányzata
Egyek
Nagyközség
Önkormányzata

----

b) Művelődési és közoktatási feladatok
nevelés, oktatás (egységes
óvoda-bölcsőde, óvoda,
általános iskola)

Kötelező

közgyűjteményi tevékenység

Kötelező

közművelődési, tevékenység

Kötelező

önkormányzat

jelenleg intézményként működik egyéb működési forma a
közösségi színtér

c) Kommunális feladatok
Megállapodás
alapján

közutak fenntartása
Kötelező
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Nonprofit Kft.
(4069 Egyek, Fő
u. 3.)
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közutak ellenőrzése
nyilvántartása

köztemetők fenntartása
közterület tisztántartása

kommunális szemét szállítás,
lomtalanítás,állati hulla
szállítás

Kötelező

Kötelező

kötelező

kötelező

Balmazújvárosi
Kistérség
Többcélú
Társulása
(Balmazújváros,
Kossuth tér 4-5.)
Vállalkozói szerződés Hegyi Elemérné
(4069 Egyek,
alapján
Csokonai u. 50.)
Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft.
Önkormányzati KFT. (4069 Egyek,
Fő u. 3.)
NHSZ TISZA
KFT.
Társulási
(5350Tiszafüred,
megállapodás
Húszöles u. 149.)
ATEV
Társulási
megállapodás alapján

önkormányzati működtetés vagy egyéb társulási forma
( megvizsgálandó

önkormányzati működtetés/Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.

önkormányzati működtetés

---

d) Közlekedési, hírközlési és vízügyi feladatok:
kötelező

Önkormányzati
döntés alapján

Kötelező

Vízgazdálkodási
törvény alapján

belvízelvezetés

csapadékvíz elvezetés

egészséges ivóvíz ellátás

kötelező

Kötelező

Önkormányzati
döntés alapján

Önkormányzati
döntés alapján
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Egyek
Nagyközség
Önkormányzat
Hortobágymenti
Vízgazdálkodási
Társulat
Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft.
(4069 Egyek,
Fő u. 3.)
Hajdú-Bihari
Önkormányzatok
Vízmű Zrt.
(Debrecen,
Hétvezér u. 21.)

-----önkormányzati működtetés

egyéb közszolgáltató
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Hajdú-Bihari
Önkormányzatok
Vízmű Zrt.
csatorna szolgáltatás
kötelező
(Debrecen,
Hétvezér u. 21.)
e) A területfejlesztés, a környezet- és természetvédelem feladatai közül kiemelendők:

egyéb közszolgáltató

területfejlesztés- és rendezés

Egyek Nagyközség
Önkormányzat
Egyek Nagyközség
Önkormányzat

----

Egyek Önkormányzati
Tűzoltóság

---

Egyek Nagyközség
Önkormányzata,
Rendőrség

---

MEZEI VILL KFT
(4100 Berettyóújfalu,
Puskin u. 12)

---

Önkormányzati
döntés alapján

az épített és természeti
környezet védelme
f) Egyéb feladatok
Gondoskodás a helyi
tűzvédelemről, műszaki
mentésről,katasztrófavédelem
közbiztonság helyi feladatai

kötelező
kötelező

Kötelező

kötelező

Közvilágítás

Lakásgazdálkodás

Kötelező

Kötelező, a
Széchenyi
program
keretében
vásárolt
lakásokkal
kapcsolatosan

Önkormányzat
Önkormányzat

Testületi
döntés alapján
Jogszabály
alapján
MEZEI VILL
és az Önk.
közötti
szerződés
alapján
Vállalkozási
szerződés
alapján

Egyek Nagyközség
Önkormányzat Önkormányzata
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Nem kötelező

Önkormányzat Egyek Nagyközség
Önkormányzata

---

Nem kötelező

Testületi
döntés alapján
Együttműködési
megállapodás

társulási működtetés/Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.

Könyvvizsgáló
Tanyagondnoki szolgálat

Nyilvánosság biztosítása

Kötelező a
honlap
Nem kötelező a
helyi újság
nem kötelező

Civil szervezetek támogatása
Mezei őrszolgálat

nem kötelező
nem kötelező

Arany János ösztöndíjpályázat

Egyek Nagyközség
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
(4069 Egyek, Fő u. 3.)
Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft.
(4069 Egyek, Fő u. 3.)
Önkormányzat Egyek Nagyközség
Önkormányzata
Testületi
Egyek Nagyközség
döntés alapján Önkormányzata
Önkormányzat Egyek Nagyközség
Önkormányzata

35/88

---

--------

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

3. SZ. MELLÉKLET

Egyek Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata
Az SZMSZ a Polgármesteri Hivatal feladat és hatáskörét, szervezeti tagozódását illetve az alapvető működési
szabályait foglalja magába.
I.

Általános rendelkezések
(1) A költségvetési szerv neve: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
(2) Székhelye: 4069 Egyek, Fő u. 3.
(3) Hivatalos weblapja: www.egyek.hu
(4) Létrehozásának éve: 1990.
(5) Törzskönyvi nyilvántartási száma: PIR 373193
(6) Működési területe: Egyek Nagyközség közigazgatási területe
(7) Alapítói és felügyeleti szerve: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő‐testülete
(8) Jogállása: Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati szerv
(9) Alapító okirat száma, kelte: 33/2008. (I.31.) sz. önkormányzati határozat
(10) A hivatal általános feladata:
1. a képviselő‐testület, bizottságai, településrészi önkormányzat, polgármester működési
feltételeinek biztosítása, döntéseinek előkészítése, végrehajtása. A képviselő‐testület és
szervei működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása.
2. a jogszabályban meghatározott közigazgatási‐hatósági feladatok ellátása, közreműködik a
polgármester közigazgatási feladatai ellátásában.
(11)A hivatal a képviselő‐testület által jóváhagyott költségvetési rendeletben megállapított
költségvetésből a hatályos jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.
(12)A hivatalt a polgármester a képviselő‐testület döntései szerint – saját önkormányzati jogkörében –
irányítja.
(13)A hivatal vezetője a jegyző.
(14)Az egységes hivatal nem önálló belső szervezeti egységekre tagolódik.
(15)A hivatal képviselete: A hivatalt a jegyző képviseli, a szervezeti egységek vezetői csak eseti
megbízás alapján jogosultak a hivatal képviseletére.
(16)A hivatal köztisztviselőinek engedélyezett létszáma: 21 fő.
II.
A hivatal belső tagozódása
Az egységes hivatal a szükséges munkamegosztás érdekében az alábbiak szerint tagolódik:
(1) Jegyző
(2) Aljegyző
(3) Közgazdasági Iroda
(4) Önkormányzati Iroda
(5) Közvetlen jegyzői irányítás alatt áll: titkársági ügykezelő
(6) Közvetlen polgármesteri irányítás alatt álló tanyagondnok, mezőőrök .
A szervezeti egységek mellérendeltségi viszonyban vannak egymással. A Közgazdasági Iroda élén
irodavezető, az Önkormányzati Iroda élén aljegyző áll. Az irodavezetői megbízás a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény szerint osztályvezetői megbízásnak felel meg.

III.
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Főbb feladatok
(1) A polgármester:
ellátja a jogszabályban, valamint a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feladatokat
felel a gazdálkodás szabályszerűségéért
gyakorolja a munkáltató jogokat az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint a
tanyagondnok tekintetében
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézményvezetők,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és aljegyző tekintetében
közigazgatási feladatait, hatásköreit a hivatal közreműködésével látja el.
önkormányzati ügyekben a hivatal dolgozóinak közvetlen utasításokat adhat
(2) A jegyző:
dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt közigazgatási – hatósági ügyekben
vezeti és képviseli a hivatalt, megszervezi a munkáját
a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
ellátásáról
döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe utalt közigazgatási – hatósági ügyeket
az önkormányzat által meghatásozott célok érdekében szükséges konkrét feladatok
megszervezését biztosítja
biztosítja törvényes és kulturált ügyintézés feltételeit
kinevezi a hivatal dolgozóit, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat
elkészíti az irodavezetők és a jegyző közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselők munkaköri
leírását
szabályozza a kiadmányozás rendjét a hatáskörébe tartozó ügyekben
személyi és dologi feltételek biztosítása
a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a tapasztalatok alapján a szükséges beavatkozások
megtétele
engedélyezi a hivatal dolgozóinak kiküldetését, szabadságát, távollétét.
végzi, irányítja, szervezi és koordinálja az önkormányzati rendeletek, tervek, koncepciók,
programok, pályázati projektek, a képviselőtestületi és bizottsági előterjesztések, az ülések
előkészítését;
-

felelős a gazdálkodás rendjéért, szabályszerű működtetéséért, a költségvetés végrehajtásáért, a
belső ellenőrzés működtetéséért,
közvetlenül irányítja és ellenőrzi a belső ellenőr tevékenységét, irányítja, szervezi és összehangolja
a lakossági kapcsolatot, illetve a nem önkormányzati szervekkel történő együttműködést;
megszervezi és biztosítja a rendszeres önkormányzati és lakossági tájékoztatást a hivatali
munkáról, jogszabályokról, a hivatal tevékenységéről és az ügyintézésről;
saját feladatai ellátásáról, illetve a hivatal munkájáról beszámol a képviselőtestületnek,
bizottságainak, valamint a polgármesternek;

(3) Aljegyző/Irodavezető:
- részt vesz a testületi üléseken
- részt vesz a jegyző által meghatározott munkaköréhez kapcsolódó önkormányzati bizottsági
üléseken.
- felelős a szervezeti egység munkájáért, annak szakirányú, jogszerű működéséért
- felelős, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként rá bízott feladatok ellátásáért
- gyakorolja a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot
- előkészíti a feladatkörébe és az iroda feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket,
- közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében,
végrehajtás megszervezésében
- szükség szerint beszámol a szervezeti egység munkájáról
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-

felelős a szervezeti egységek közötti folyamatos tájékoztatásért, az egységes hivatal munkáját
elősegítő, az egyes szervezeti egységek együttműködését biztosító kapcsolattartásért
figyelik az iroda tevékenységi körébe tartozó pályázatokat, előkészítik és lebonyolítják azokat;
együttműködnek a lakosság önszerveződő közösségeivel, érdekképviseleti szervekkel.
a jegyző megbízása alapján ellátja a hivatal jogi és egyéb képviseletét
az aljegyző felelős a tanyagondnok munkájának szakmai irányításáért

(4) Közgazdasági iroda
 költségvetési ügyintézők
 adóügyi ügyintézők
 pénztáros
- ellátja a költségvetési koncepció gazdasági program ellátásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat
- ellátja az önkormányzat és intézményei pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, így
különösen a költségvetés, zárszámadás‐tervezet elkészítése, beszámolók összeállítása,
intézmények finanszírozása, költségvetéseik és beszámolóik összehasonlításának koordinálása
- elkészíti a központilag kezelt támogatások iránti pályázatok pénzügyi részét, egyéb gazdálkodási
feladatokat lát el
- ellátja a vagyonkezeléssel, hasznosítással kapcsolatos pénzügyi feladatokat
- ellátja az adóigazgatási feladatokat, önkormányzati adóügyi feladatokat
- ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat.
- tevékenységének ellátása során együttműködik a feladat elvégzéséhez kapcsolódó önkormányzati
bizottságokkal, irodával, intézménnyel.
(5) Önkormányzati Iroda
 hatósági igazgatási ügyintézők
 munkaügyi, személyzeti ügyintéző
 anyakönyvi és népesség‐nyilvántartási ügyintézők
 szociális és gyemekvédelmi ügyintézők
 iktató
 ipar‐kereskedelem, vállalkozási ügyintéző
 környezetvédelmi referens
 informatikus
 közfoglalkoztatási referens
 ellátja az iktatás, irattározás, ügyiratkezelési feladatokat
 gyámügyi és szociális feladatokat
 általános igazgatási, Ptk‐ból eredő feladatokat
 hagyatéki leltár felvételével kapcsolatos feladatokat
 ipar, kereskedelem, vállalkozás,
 állategészségügyi, mezőgazdasági feladatokat
 gyermekvédelmi törvényből eredő feladatokat
 anyakönyvi, népesség‐nyilvántartási feladatokat
 csökkent munkaképességűek rehabilitációjával kapcsolatos faladatokat.
 ellátja a polgármester hatáskörébe utalt – de nem hatósági jogkörébe tartozó – feladatok
előkészítését
 önkormányzati intézmények és a polgármester közötti koordináció, elsősorban szakmai kérdések
vonatkozásában
 helyi kisebbségi és etnikai kérdések vonatkozásában egyeztető, programelőkészítő feladatok
 pályázati lehetőségek felderítése, elkészítése
 honlap, helyi újság működtetése, hirdetőtábla, kábel tv. illetve felügyelete
 településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos feladatok
 kommunális közszolgáltatások szervezése, közműnyilvántartás
 önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása, állagmegóvásával, felújításával műszaki
előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok
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építési beruházások pályáztatásával, pénzügyi és műszaki lebonyolításával kapcsolatos feladatok
terület felhasználási, vízügyi, építésrendészeti feladatok
környezetvédelmi, és útügyi helyi feladatok
a polgármester honvédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, közbiztonsági feladatainak
ellátásában közreműködés
informatikai feladatok ellátása
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hivatali adminisztrációs feladatok ellátása
KÖZADAT rendszer kezelése
önkormányzati döntések végrehajtása
foglalkoztatás szervezői feladatok
információ‐ellátási, a nemzetközi kapcsolatok és az idegenforgalom szervezésével valamint az
ifjúságpolitikai kérdésekkel kapcsolatos feladatok
társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolattartás.
munkaügyi, személyzeti feladatok (köztisztviselők, képviselők, bizottsági tagok vonatkozásában)
képzési, továbbképzési feladatok
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok

Tevékenységének ellátása során együttműködik a feladat elvégzéséhez kapcsolódó önkormányzati
bizottságokkal, irodával, intézménnyel.
(6) Valamennyi iroda végzi a tevékenységi körébe tartozó pályázatok figyelését, projektek
előkészítését, pályázatok benyújtását és a sikeres pályázatok lebonyolítását.
Folyamatosan korszerűsítik működésüket, ügyvitelüket, javítják közigazgatási szolgáltatásaik
minőségét. Kiemelten kezelik az ÁROP‐1.A.2/A‐2008‐0184 számú projekt fenntartási időszakára
vonatkozó vállalások kiemelt kezelése.
(7) Titkárság
 ügyvitelt ellátó ügykezelő
 ellátja a testületi ülések előkészítésével, szervezésével, előterjesztések előkészítésével, meghívó és
testületi anyag készítésével kapcsolatos feladatokat
 jegyzőkönyvek, határozatok megszövegezése, leírása, postázása
 rendeletek kifüggesztése
 határozat nyilvántartás, rendelet nyilvántartás naprakész vezetése, egyéb adminisztrációs feladatok
 közreműködik a bizottságok, működésével kapcsolatos szervezeti, ügyvitelei feladatok ellátásában
 vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos adminisztrációs feladatok a képviselők,
bizottsági tagok esetében
 tisztségviselők, jegyző munkájának segítése.
 a polgármester munkájának közvetlen segítése

(8) Tanyagondnok
Alapfeladatai:
 közreműködik az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban,
 közreműködik a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
 közreműködik az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában, így feladata háziorvosi
rendelésre szállítás, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, a gyógyszerkiváltás és a
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
 feladata az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így az óvodába, iskolába szállítás, az
egyéb gyermekszállítás.
IV.
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A hivatal működési rendje
(1) A hivatal dolgozói feladataikat munkaköri leírás szerint látják el.
A munkaköri leírás összeállítása, folyamatos karbantartása az irodavezető ,aljegyző illetve a jegyző
feladata.
(2) A munkáltatói jogok gyakorlása:
a.) a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat a tanyagondnok esetében
b.) a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző,az aljegyző esetében
c.) a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői tekintetében.
A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz
‐ a polgármester által meghatározott körben ‐ a polgármester egyetértése szükséges.
(3) A kiadmányozás és helyettesítés rendjét a jegyző külön szabályozza.
(4) A hivatalban egységes központi iktatási rendszer működik, melynek részletes szabályait az iratkezelési
szabályzat tartalmazza.
(5) Az "Egyek Nagyközség Polgármestere” bélyegző használatára a polgármester, a "Polgármesteri Hivatal
Jegyzője Egyek" bélyegző használatára a jegyző jogosult.
A kiadmányozásra vonatkozó szabályok szerint a belső szervezeti egységek a "Polgármesteri Hivatal
Egyek” bélyegzőt használják.
A bélyegzőkről a pénztár bélyegző nyilvántartást vezet.
(6) A hivatal dolgozóinak munkarendje:
‐ hétfőtől – csütörtökig: 7,30 ‐ 16,30 óráig
‐ pénteken:
7,30 ‐ 13,30 óráig
/ Ebédidő:
12 ‐ 13 óráig, péntek kivételével /

(7) A hivatal ügyfélfogadási rendje:
a.)
‐ Hétfő:
8 ‐ 12 óráig
‐ Kedd:
nincs ügyfélfogadás
‐ Szerda:
8 – 12 óráig
13 ‐ 16 óráig
‐ Csütörtök:
8 ‐ 12 óráig
‐ Péntek:
nincs ügyfélfogadás
b.) A települési képviselőket és a nem képviselő bizottsági tagokat soron kívül, munkaidőben
bármikor fogadni kell.
c.) Halaszhatatlan ügyekben / pl.: haláleset, stb. /, amely esetekben az azonnali ügyintézés elmaradása
jelentős érdek‐ és jogsérelemmel járna, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a munkaidővel.
Ennek elbírálására a jegyző, szervezeti egység vezetője, ügyintéző jogosult.
d.) Polgármester fogadónapja: előre egyeztetett időpontban minden hónap első hétfői napján 9‐12
óráig. Az időközben a polgármesterhez címzett írásban beadott megkeresésre 15 napon belül választ ad.
e.) Alpolgármester fogadónapja: előre egyeztetett időpontban minden hónap harmadik hétfői napján 9‐
12 óráig Az időközben az alpolgármesterhez címzett írásban beadott megkeresésre 15 napon belül választ
ad.
A polgármesteri Hivatal dolgozói ügyfélfogadási időben hivatalon kívüli hivatali ügyet csak kivételesen
végezhetnek, ilyen esetben is biztosítani kell a távollévő dolgozó érdemi helyettesítését.
Az anyakönyvvezető munkaidőn kívül ‐ az ügyfelek kívánságára ‐ köteles házasságkötésnél és névadó
ünnepségnél közreműködni.

(8) A hivatal tekintetében a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés szabályait
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külön rendelkezés szabályozza.
(9) A hivatal munkájával kapcsolatos testületi előterjesztések előadója a polgármester, jegyző, aljegyző,
irodavezető, ügyintéző is lehet.
(10) Igazgatási szünet: Hivatal minden évben július első hetétől augusztus utolsó hetével behatárolt
időszakon belül 10 egymást követő munkanapon igazgatási szünetet tart, mely alatt a szabadságot ki
kell adni, illetve ki kell venni. Az igazgatási szünet alatt a hivatal zárva tart, az előre nem látható
halaszthatatlan ügyek /pld.: halálozások anyakönyvezése, katasztrófa‐ helyzet bekövetkezése stb./
bejelentésére jegyzői hatáskörben megállapított módon ügyeletet kell biztosítani. Felhatalmazást
kap a jegyző, hogy az igazgatási szünet időszakára vonatkozóan a Magyar Posta illetékes szervével
megállapodást kössön a postai küldemények kezelése tárgyában.
Az igazgatási szünetnek a fent megjelölt időszakon belüli mindenkori kezdő és befejező időpontját a
jegyző a Ktv. 41/A § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint munkáltatói jogkörben határozza
meg.
Az igazgatási szünet részletes szabályait jegyzői utasítás tartalmazza.
Az igazgatási szünet időtartamáról valamint a lakosságot ezzel kapcsolatban érintő információkról a
lakosságot helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
Az igazgatási szünetről sajtó útján tájékoztatni kell a társhatóságokat is.
V.
Vagyonnyilatkozat
(1) A vagyonnyilatkozat‐tételi kötelezettséggel járó munkakörök:
Jegyző, Aljegyző, Irodavezető, Közgazdasági iroda valamennyi köztisztviselője, Önkormányzati
iroda valamennyi köztisztviselője (kivéve: informatikus)

VI.
Vegyes rendelkezések
A képviselő‐testület biztosítja a hivatal működésének dologi feltételeit.
Az SZMSZ. e mellékletében jogszabályi rendelkezések alapján bekövetkező változások átvezetéséért a
jegyző felelős.
Tekintettel a hivatal egységére, a jegyző a hivatal dolgozóját megbízhatja a munkaköri leírásban nem
szereplő, de a hivatal tevékenységi körébe tartozó egyéb feladattal is.

VII.

Záró rendelkezések
(1) A hivatallal kapcsolatos további szabályokat a közszolgáltatási szabályzat tartalmazza.
(2)
Az SZMSZ‐t a képviselő‐testület 8/2015.( III.26.) sz. rendeletével hagyta jóvá, amely
2015.április 01‐én lép hatályba egyidejűleg hatályát veszti a 32/2014.(XI.27)sz. rendeletével
jóváhagyott Ügyrend.

12./ A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 34/2014.(XI.27.)
sz. rendelet módosítása
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Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 34/2014.(XI.27.) sz. rendelet
módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a rendelet módosításával, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (III26.) Önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 34/2014.(XI.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 35.§-ban kapott felhatalmazás alapján valamint az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A Képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló
34/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§-át hatályon kívül helyezi.
.
2.§
Ez a rendelet 2015. április 1-én lép hatályba.

13./ A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása
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Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a talajterhelési díjról szóló 2/2015.(I.27.) sz. rendelet
módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a rendelet módosításával, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(III.26.) sz. rendelete
a talajterhelési díjról szóló
2/2005. (I.27.) rendeletének módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a talajterhelési díjról szóló 2/2005.
(I.27.) Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
Az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
2/2005.(I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7.§ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
7.§(1) 2014-évi bevallási és befizetési kötelezettséget illetően:
a. a 70.életévén felüli személy 90%-os díjfizetési kedvezményben részesül
b. a 70.életéven aluli személy 70%-os díjfizetési kedvezményben részesül
c. aki 2014.évben a közcsatornára rákötött és azt az adóhatóságnál igazolja az 90%-os
díjfizetési kedvezményben részesül
2.§
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Ez a rendelet 2015. április 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

14./ A települési adóról szóló 35/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a települési
adóról szóló 35/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Volt egy nagyon rövid rendelkezésre állási idő tavaly, amikor a településeknek volt lehetőségük
arra, hogy a települési adóról szólón döntést úgy hozzák meg, hogy az már az idei évre is
vonatkozzon. Akkor azt kérte a Képviselő-testülettől hozzák meg ezt a döntés. Voltak anomáliák,
bizonytalanságok, és ő is azt mondta, hogy március végén tárgyalják újra. Addig a kormányhivatal
is tudja véleményezni, Jegyző Asszony is körbe tudja járni a témakört. Amit annak idején ő is
javasolt, azokból nem tudnak minden gondolatot megvalósítani.
Javasolta volna, hogy ezt nevezzék útadónak, mert a földadót állami földekre nem lehet kivetni,
márpedig itt is vannak állami földek. Ez nem jött össze, maradni kell az elnevezéssel a földadónál.
Akkor javasolta, hogy a mértéke hektáronként 1 000 Ft legyen. Elhangzott, hogy ez méltánytalanul
sok lenne. Más településeken átlagosan kb. 300 Ft/AK az, amit az önkormányzatok kivetnek. Van,
ahol 600 Ft-ot vetnek ki, van ahol 10 000 Ft-ot egy hektárra, de van ahol még kevesebbet.
Azt gondolja, hogy ez az 1 000 Ft nagyon baráti összeg az önkormányzat részéről, de bízik benne,
hogy biztosítja azt a szükséges forrást, amivel el tudják érni azokat a célokat, amiket szeretnének.
Az egyik képviselő úr annak idején kérte, hogy írják bele, hogy erről a gazdák fognak dönteni, és
ezt valóban erre a célra fogják fordítani. Ez bele is került a rendelet tervezetbe.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nincs benne.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Benne kellene, hogy legyen, mert ez a szándék. A Hajdúhadházi gazdák tüntettek a napokban az
önkormányzat előtt, mert sérelmezték, hogy az ottani önkormányzat bevezeti a földadót. Úgy
tudja, hogy azért tüntettek, mert ott az önkormányzat befolyó földadó felét szociális kiadásokra
kívánja fordítani. Itt erről szó nincs. Az eredeti cél szerint ezt a külterületi utak javítására,
karbantartására kívánják fordítani.
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A településen ennek a javaslatnak szellemi atyja ő, és ő a mozgató rugója, és továbbra is a
települési adó ezen formáját nagyon hasznosnak, és közösségépítőnek tartja. Ha megkérdezik a
lakosságot, hogy szeretnének-e adót fizetni, nyilván nemet fognak mondani, mert van elég terhük.
De önkormányzatként, Képviselő-testületként, képviselőként, polgármesterként ezeket a
kellemetlen döntéseket is fel kell vállalniuk. Ha felvállalják és jó a döntés az idő őket fogja
igazolni.
Volt olyan képviselő, aki azt mondta, hogy azért ódzkodik ennek a megszavazásától, mert őt félti,
hogy a gazdák majd ide jönnek a hivatal elé tüntetni, és őt fogják szidni. Ezt szívesen felvállalja.
Azokkal a gazdákkal, akikkel beszélgetett a többsége belátja, hogy ennek van létjogosultsága, mert
ő nem rosszat akar a településnek. A Képviselő-testületnek az a feladata, hogy az egész település
érdekeit figyelembe vegye.
Ennek a településnek van egy élettere, amiből táplálkozik, és ez a forrás nem az a 600 szegény
ember, aki szociális segélyen van, hanem az a több mint 10 000 hektáros közigazgatási terület,
ahol értéket lehet előállítani, ahol munkát lehet végezni, ahol jövedelemre lehet szert tenni.
Megértené, ha annyira rosszul menne a gazdáknak, hogy ezt az 1 000 Ft-ot nem tudnák felvállalni.
De úgy tudja, hogy az egyeki gazdák többségét a település legtehetősebb emberei közé lehet
sorolni. A megyében nem tud ennél alacsonyabb díjat, mint a kezdetektől fogva általa javasolt
1 000 Ft. Ne mondja senki, hogy ez méltánytalanul sok.
Vannak települések, akik ezzel még egyáltalán nem is foglalkoztak, várják, hogy mit történik a
többi településen. Szerinte azok települések, ahol ezt már bevezették a megyeélenjáró települései.
Balmazújváros olyan fejlődésen ment át az elmúlt években, amit elismer. Ebbe az élbolyba tartozni
jó dolog. Ne akarjanak már semmilyen vonatkozásban az utolsók lenni. Amikor bevezetnek egy
ilyen települési adót ne csak a negatív oldalát nézzék, mert adót bevezetni népszerűtlen. Ez az ő
kezdeményezése, és teszi ezt annak tudatában, hogy ez a közösséget nagyon fogja fejleszteni. A
közmunkaprogramban benne van a külterületi utak legszükségesebb helyeken való karbantartása.
A terve az, hogy a legkritikusabb helyeken, ha a belterületeken készen vannak, elkezdenek a
külterületen is útalapokat építeni, ahol azt mindannyian jónak látják, és indokolt. Ha a külterületi
utakon valósulnak meg ezek a fejlesztések, miért ne járulhatnának hozzá egy kis földadóval a
gazdák is. Ez az ő javukat is szolgálja.
Ha a jövőre nézve külterületi utakra írnak ki pályázatot, még csak meg sem tudják terveztetni, mert
nem lesz rá pénz. Egy ilyen út terve közel 2 millió Ft. Ha a települési adót bevezetik, akkor ezekre
a pályázatokra is, a pályázatok önerejére is lesz pénzük.
Amikor beszélnek erről az 1 000 Ft-ról ne felejtsék el, hogy a Hortobágymenti Vízgazdálkodási
Társulatnál annak idején az egyeki gazdák is önként megszavazták, hogy hektáronként 700 Ft-ot
fizetnek. Úgy értékeli, hogy a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat takaréklángon ég,
semmiféle apparátussal nem rendelkeznek, szerinte velük olyan nagyon már nem kell kalkulálni.
Az egyeki gazdák ne oda fizessenek be 700 000 Ft-ot, mert abból nagyon kérdéses, hogy mennyi
az a pénz, ami visszajön a településre. Ezt a funkciót az önkormányzatnak át kell venni, és ha a
hektáronként beszedett 1 000 Ft valóban gazdaközösséget szolgálja, nem fél tőle, hogy a gazdák
neheztelni fognak rájuk. Abba az irányba kell elmenniük, hogy figyelemmel tartsák a közösség
érdekeit. Most itt egy lehetőség, hogy összefogjanak, és koncentrálják a gazdák erejét. Nem egy
elviselhetetlen teherrel, mert hektáronként 1 000 Ft nem egy elviselhetetlen teher. Ha összejön 7-8
millió, abból már tudnak valamit tenni.
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A külterületi kövesutakat az elmúlt 4 években kátyúzgatták, de az önkormányzat ereje véges. Ezzel
az összefogással, aminek a keretfeltételeit, csak ők önkormányzati képviselőként tudják
megteremteni, jó lesz mindenkinek, ha látják, hogy kátyúznak a Dorogmai út fele, és mindenfele.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a hektáronkénti 1 000 Ft-ot szavazzák meg. A maga
részéről azt tudja ígérni, hogy Egyeken nem szociális segélyekre fogják fordítani, hanem javasolja,
hogy a Földtulajdonosok Szövetségének tagjaival együtt határozzák meg a célt, és oda fordítsák
ezeket a pénzeket, ahová azt ők is a legjobbnak látják. Azt gondolja, hogy ezzel együtt
összességében jó döntést fognak hozni. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy ezt az 1 000 Ft-os
előterjesztés támogassák.
Soltész Gábor képviselő:
Továbbra is az a véleménye, hogy nem Egyeknek kell élen járni egy olyan helyi rendelet
megalkotásában, ami nagy valószínűséggel akkora port fog verni, amit csak sok esővel tudnak
lecsillapítani. Úgy gondolja, hogy ezek a rendeletek hamarosan okafogyottá válnak. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara honlapján is érdekes dolgokat lehet erről olvasni. Ezt a Földművelésügyi
tárca is lényegesnek tartja, hogy ezt az adót, nem lehet kivetni azokra, akik földművesként a
mezőgazdaságból élnek. Ahhoz, hogy ma valaki gazdálkodjon, földművesnek kell lenni, mert ezt
írja elő a törvény. Ha nem földműves, nem gazdálkodhat, nem kap támogatást, nem vásárolhat,
nem bérelhet földet. Itt a helyi gazdák döntő része földművesként él, az adót nem lehet rájuk
kivetni. A gazdálkodók nem lehetnek adóalanyok sem ilyen tekintetben a földadó kivetésénél. Ez
megint egy jelentős kört vesz ki a helyi rendeletből.
Ebben a rendeletben az van, hogy az adóalanya az a földtulajdonosa. Nagyon sok ember van
Egyeken, akinek van 5-10 hektár földje, amit bérbe ad, tehát gazdálkodó tevékenységet nem
folytat, de adóalanyként számít rá az önkormányzat. Még mindig nem szerepel a helyi rendeletben
az adómentesség köre.
Ennek a rendeletnek a megalkotása több sebből is vérzett. Előtte nem tudott róla senki, a
Képviselő-testületi ülésen kapták meg. Nem kezdeményeztek a rendelettel kapcsolatban társadalmi
egyeztetést. Ha mindezeket figyelembe veszik, olyan csekéllyé válik az ebből befolyó bevétel, ami
nem ér meg ennyi társadalmi konfliktust.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Annak idején elmondta a gazdáknak, hogy úgy nem fogja támogatni, hogy a kicsik fizessenek, a
nagyok pedig ne fizessenek semmit, mert ez így igazságtalan lenne. Időközben ez a kép egy kicsit
tisztult.
Az adót nem földművesekre vetik ki, hanem magánemberekre, tulajdonosokra vetik ki. Tehát nem
a földműves minőségét adóztatjuk, hanem a tulajdonosi minőségét magánemberként. A
földtörvény kimondja, hogy földtulajdonosa csak magánember lehet. Így tudomása szerint ez alól
most nincs kivétel. Beszéltek arról is, hogy az adatok nem állnak rendelkezésre, nem tudják majd
kivetni, és kb. 3-4 millió forintra saccolta azt a költséget, ami alapján a földhivataltól beszerzik a
tulajdoni lapokat, ami alapján az adót ki tudják vetni. Ebben időközben változás történt. Ezeket az
adatokat az önkormányzat évente 1 alkalommal ingyenesen megkapja a földhivataltól. Itt van a
lehetőség az összefogás keretének a megteremtésére, itt van hozzá egy 3-4 millió forintos
adatbázis, amit ingyen megkapnak. Élnek a lehetőséggel vagy nem élnek. Ha beigazolódik, hogy a
többség megtalálja ez alól a kibúvót, és csak a lakosság 20-30%-át „paliznák be”, akkor bármikor
visszatérhetnek erre, és ő fogja kezdeményezni, hogy vonják ki a hatályból és fizessék vissza az
embereknek. Ennek csak úgy van értelme, ha mindenki fizeti.
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A tulajdonnal kapcsolatban a kommunális adó is ki van vetve mindenkire. Ott sem tesznek
különbséget, hogy valaki szegény, kiskunyhóban él, vagy egy nagyobb házban él és tehetősebb.
Úgy gondolja, hogy a közösségi terhekhez mindenkinek hozzá kell járulni. De Egyeken a
legkisebb kunyhó után is fizetni kell 7 000 Ft-ot évente. Ha valaki nem fizeti be, az első adandó
alkalommal rögtön levonják, amiből lehet.
Ha földtulajdonosokról beszélnek, az egy teljesen más minőség. Ha közösség terhek vannak, ami
az ő javukat szolgálja, járuljanak hozzá. Ne a víztársulathoz járuljanak hozzá, mert az elmegy
Polgárra, annak bizonytalan a bevétele.
Tardi Kálmán képviselő:
Úgy ítéli meg, hogy ez a rendelet is az elmúlt időszakhoz képest érett, mert jobb, de szerinte még
most sem érte el azt a szintet, amit jó szívvel meg lehet szavazni. A Nemzeti Agrárkamara is úgy
találja, hogy még mindig nem fekszik valós jogi alapokon függetlenül attól, hogy a kormányhivatal
már befogadta ettől a Hajdú-Bihar Megyei 5 településtől. A Mezőgazdasági Minisztérium is
amellett dolgozik, hogy azok a települések, akik kivetették vonják vissza ezt az adónemet. 82
település van Hajdú-Bihar Megyében és ebből 5 település vetette ki. Nem az 5 él település, hanem
az 5 éhes település, aki sarcolni kívánja a polgárait.
Egyek Nagyközség Önkormányzata sem a mértéktartásáról volt híres sosem. Amikor az iparűzési
adó, mint kérdés bejött fogalomba, emlékezete szerint akkor 1%-tól 2%-ig lehetett megállapítani.
A legtöbb település megállt 1%-nál, aki kevésbé volt mértéktartó felment 1,5%-ra, Egyek
Nagyközség Önkormányzata egyből 2%-al kezdett. Itt is egy kiforratlan dologról van szó. A
minisztérium azt mondja, hogy ne, a legnagyobb létszámmal bíró kamara azt mondja, hogy ne, és
Egyek hatodiknak be kíván lépni egy közösségbe, amit ő helytelennek tart. A rendező elvben sok
dologgal tud azonosulni, de nem 2015-ben, most vegyék le napirendről, és térjenek rá vissza 2016ban.
Azzal maximálisan azonosulni tud, amit Polgármester úr mondott, hogy a víztársulati befizetéseket
is jobb volna ha egyeki szinten gyűjtenék, és helyi dolgokra használnák, de a víztársulathoz
törvény erejénél fogva kell társulati hozzájárulást fizetni. Ha a társulati alapszabály úgy lesz
szabályozva, hogy helyileg kell a helyi feladatokra felhasználni, akkor tudnak helyi dolgokra
fordítani.
Mindig azt tapasztalja, hogy amikor a gazdatársadalom vagy a földtulajdonosi társadalom kerül
terítékre, Egyek Nagyközség Önkormányzatánál is abba az idilli állapotba kerülnek bizonyos
képviselők is, akik azt hiszik, hogy a végtelen Kánaán a földművesség, vagy földtulajdon
birtoklása. A földtulajdon birtoklása igen nagy felelősséggel, igen sok költséggel jár, és sok
esetben a felmerülő költségek és az árbevételek, nem plusz adókat nem bírnak el, hanem sokszor
az ember a túlélésért küzd. Egyeki viszonylatban a földtulajdon folyamatosan centralizálódik,
folyamatosan morzsolódnak lefelé a gazdálkodó emberek, csökken a föld eltartó képessége. A mai
technikai vívmányok alapján pár száz lóerős gépekkel nagyon kevés munkaerő alkalmazásával
igen nagy területeket lehet alkalmazni. Akik bírnak ezzel a hatékonysággal, azok nagy árbevételt
tudnak képezni. De egyeki viszonylatban is 2-5 emberről van szó, nem 200-300 emberről, akiket
érintenének ezzel az adóval. Annak a 200-300 embernek a túlélésénél adott esetben az 1 000 Ft is
mértékadó lehet. Ne töröljék el, de 2015-ben nem javasolja, hogy foglalkozzanak ezzel az
adónemmel.

47/88

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt látja, hogy Tardi Kálmán és Soltész Gábor képviselő is belekapaszkodott a témába, és
görcsösen ragaszkodnak ahhoz, hogy ez rossz. Kéri, hogy ezt engedjék el, és gondoljanak az
érvekre. Tardi Kálmán képviselő azt mondja, hogy Egyek a sarcolásban akar élenjárni, sarcolják a
lakosságot. Lehet, hogy korábban így volt, de a kommunális adó pl. tudomása szerint a környéken,
Egyeken a legalacsonyabb. Egyeken 2010 óta nem tud adóemelésről. Pontosan azért nem emeltek,
mert válságról beszéltek, tudják, hogy a lakosság teherbíró képessége gyenge. Most mert előjönni
két témával, a települési adóval és az ebrendészeti hozzájárulással, és mind kettőt helyénvalónak
tartja.
Ahol a legmagasabb az adó, ott a legnagyobb az összefogás, ott a legfejlettebb a társadalom, az
infrastruktúra. Itt ugyanerről van szó. Ha ezt ügyesen megszervezik, lebonyolítják, akkor a
társadalom fejlettségi szintjén emelnek egyet. Szerinte minél fejlettebb egy társadalom, annál
magasabb az életszínvonal.
Tardi Kálmán képviselő elmondta, hogy az Agrárkamara és a Földművelésügyi Miniszter nem
javasolja. Itt a gazdatársadalom fejlettségi szintjének emelése a Képviselő-testület kompetenciája.
Ott könnyen szólnak bele kibicként, de nem fognak idejönni, hogy ne vesse ki ezt az adót az
önkormányzat, mert majd ők adják a pénzt. Sem az Agrárkamara sem a Miniszter úr nem ad pénzt.
Miniszter úr pl. a tanyafejlesztési pályázaton keresztül már támogatta többször a települést, de az a
cél, amit a települési adó, a földadó szolgálna, azt ő sem tudja kiváltani. A települési adó tisztán az
önkormányzat hatásköre, felelőssége. A Kormány meghozta ezt a döntését, az önkormányzatnak ez
a mérvadó.
Tardi Kálmán képviselő elmondta, hogy a földbirtokosság nem a végtelen Kánaán, és sok
gazdatársa a túlélésért küzd. Azt gondolja, hogy a túlélés nem ezen az 1 000 függ, ezen az
összefogás függ, és ezek a fejlesztési elképzelések. Úgy gondolja, hogy ez a gazdatársadalom
túlélését nem fogja befolyásolni. Egyeken több 100 hektár olyan föld van, aminek a tulajdonosa
nem is Egyeken lakik. Ezek az emberek az itt lakók életterének húzzák a hasznát, és ők ezt engedik
nekik. Aki Egyeken vesz egy ingatlant, annak kommunális adót kell fizetni. Azt gondolja, hogy az
1 000 Ft-os települési adó is igazságosabb irányba tereli a dolgokat. Ha ezt a települési adó most
nem lesz megszavazva, akkor a következő testületi ülésre hozni fog egy javaslatot, hogy töröljék el
a településen a kommunális adót is, mivel ez az ő igazságérzetét bántja, hogy miért kell ennek a
sok szegény embernek 7 000 Ft-ot fizetni az utolsó kunyhó után is. Eltörlik a kommunális adót is,
népszerűek lesznek, és amikor majd csődbe megy az önkormányzat, vagy nem tudnak pályázni,
majd számon kérik őket, hogy miért ilyen szerencsétlenek, mert Balmazújvároson már a külterületi
utakat is aszfaltozzák. Majd akkor elmagyarázzák, hogy nem akarják sarcolni a lakosságot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Több alkalommal párhuzamot vontak a helyi adók közül is kommunális adóval, bár az iparűzési
adót is érintőlegesen említették. A kommunális adó az ingatlanokra van kivetve. Az önkormányzat
Széchenyis lakásainak bérlői fizetnek-e kommunális adót?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kellene fizetniük. Kommunális adót bérlő vagy tulajdonos fizet, vagy akár a kettőjük egyességén
is múlhat.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Tehát az ingatlan használói fizetik ezt az adónemet. Itt a legnagyobb probléma, hogy a földtulajdon
használójára nem lehet kivetni ezt az adót, holott a külterületi utakat ők használják, és a föld
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hasznát ők húzzák. Polgármester úr bizottsági ülésen említette, hogy azok az idős emberek, akik
kárpótlás útján földterülethez jutottak, és nem voltak olyan anyagi helyzetben, hogy gépeket
szerezzenek be, és művelni tudják ezt a hirtelen jött földterületet. Ők bérbe adják, és bérleti díjat
vesznek fel utána. Ez is egyfajta jövedelem, amivel esetenként a kis nyugdíjukat kiegészítik. Ők a
kisebb földterületek tulajdonosai. Akik ennek a földterületnek a hasznát húzzák, és a külterületi
utakat is rongálják, ők nem fizethetik ezt az adót, csak a tulajdonosok. Itt látja az alapvető
problémát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt ők csak a tulajdonosokat tudják megfogni. Biztos benne, hogy ha ezt megszavazzák, nagyon sok
tulajdonos és földhasználók között egyezségek fognak születni, és valahogy ez a bérleti díjat is
befolyásolni fogja. Ez már nem a Képviselő-testület feladata, a Képviselő-testület feladata az, hogy
erről döntsön, az pedig hogy ők hogyan fognak egymás között megegyezni, ebben nem is tud, és
nem is akar beleszólni.
Soltész Gábor képviselő:
Polgármester úr említette Balmazújvárost. Balmazújvárosnak volt és van egy országgyűlési
képviselője, akinek az elmúlt x évben a minden szentnek maga felé hajlik a keze mondást,
sokszorosan sikerült alkalmaznia. Tudják, hogy a választókörzetének a többi településére mi jutott
és mi nem. Azt is tuják, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. most a csődszélén van,
annak Balmazújváros 80%-ban volt okozója. Ez a település többek között abból a sok szám millió
forintból fejlődött, amit ez a rendkívül lelkes Polgármester kihúzott ebből a cégből. Így nagyon
erkölcsös dolog fejlődni.
Mivel adóról van szó, az önkormányzat nem köteles megindokolni, hogy a település adót mire
fordítja. A település fejlődősének az egészére, azért, hogy a település minden egyes útja, vagy
bármi, ami a település működtetéséhez szükséges pénzként rendelkezésre álljon. Egy szűk kört
megadóztatni egy település egészét érintő beruházás érdekében nem biztos, hogy sportszerű. Ennyi
erővel minden egyes céget, vállalkozót, aki ezen a településen jelenleg gazdasági tevékenységet
folytat, abban a tulajdonában, amivel ezt a tevékenységet folytatja, az önkormányzat gond nélkül
megadóztathatja. Ennek az első lépése a földadó, de a következő héten lehet a fodrászolló adó.
Szerinte a kommunális adó a legigazságosabb, ingatlanonként fizetik, ha egy ingatlana van,
egyszer fizet, ha két ingatlana van, kétszer fizet. Az egy dolog, hogy kinek milyen állapotban van
az ingatlana. A települési adót úgy kivetni, úgy egy szűk körre, hogy annak az egész település
élvezze a hasznát, szerinte nem etikus.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Valóban szűk ez a kör?
Soltész Gábor képviselő:
Igen. Az hogy a település tulajdonszerkezetet hogy alakult, nem egészséges dolog. Arról, hogy
valakik mekkora tulajdonhoz jutottak, ami fel is borította az egészséges bírtok rendszert a
településen belül, senki nem tehet. A település közigazgatási határán belül lévő szántók valamivel
több, mint 1/8-ának egy tulajdonosa van. A maradék százaléknak viszonylag egy szűk réteg a
tulajdonosa.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Soltész Gábor képviselő azt mondja, hogy egy szűk kört akarnak megadóztatni. Ennek a
településnek a közigazgatási területe 10 000 077 hektár, amiből a lakott belterület 400 hektár. A
kevesebb, mint 5% tulajdonosa ingatlanonként a kommunális adóval meg van adóztatva, a 95%-a
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nincs megadóztatva. Tehát most a település életteréből csak egy szűk kört adóztatnak. Azt
javasolja, hogy ne csak ezt a 400 hektárt adóztassák, hanem a 10 000 077 hektárt, mert a település
élettere 10 000 077 hektár.
A kereskedők, akiket Soltész Gábor képviselő felhozott, iparűzési adót fizetnek a forgalmuk után,
de van, aki nagyon nagy összegű gépjármű adót, súlyadót fizet a tulajdona után. Nagyon sok
tulajdon után fizetni kell az adót. Ebből a szempontból is egy igazságos lépés lenne előre.
Gál-Szalai Erika képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke:
Jelzi, hogy közelednek a Szervezeti és Működési Szabályzatban a fő napirendek tárgyalására
meghatározott 60 perc eléréshez, valamint elérkezett a szünet ideje is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a vitát folytatni kívánja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen 3 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem kívánja tovább folytatni a vitát a települési adóról
szóló rendelet módosítása kapcsán.
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy, aki meg kívánja adni részére a szót, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett megadta a szót Dr. Tóth Sándornak.
Dr. Tóth Sándor:
Nem csak magánszemélynek lehet földtulajdona. A hajdúböszörményi Csillag Szövetkezetnek is
van földtulajdona. Az egész megyében ismeri a földterületeket, a földminőséget. Az egyeki
földeket nem lehet összevetni Balmazújvárossal, ahol 40 aranykoronás földek vannak, sem
Hajdúdoroggal, sem Hajdúhadházzal. Egyek ne járjon megint az élen abban, hogy kiveti a
földadót, ez egy szegény, nagyon rossz földeken gazdálkodó település. Ne akarjanak abba a hibába
esni, hogy Balmazújvároshoz mérik magukat. Ő is volt képviselő, szerinte lenyúlta a kistérségi
pénzeket, és elmondta Soltész Gábor képviselő, hogy országgyűlési képviselői voltak
Balmazújvárosnak. Nem lehet összevetni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Értelmezheti-e úgy, hogy Tardi Kálmán képviselő azt javasolja, hogy 2016-tól vezessék be a
települési adót?
Tardi Kálmán képviselő:
2016-tól a törvényi feltételek változásának szellemében vezessék be.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát most szavazzák meg, hogy 2016-tól vezessék be?
Tardi Kálmán képviselő:
Az előterjesztés jobb, mint eddig volt. Ugyan nincs benne, hogy mire használják, de mindenképpen
bele kell tenni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
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Bele lehet tenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van olya javaslata, hogy 2016-tól vezessék be, vagy nincs?
Tardi Kálmán képviselő:
Nincs. Ha törvényi akadálya nem lesz 2016-ban, akkor 2016-tól el tudja fogadni. Térjenek rá
vissza 2016-ban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amennyiben 2016-ban térnek rá vissza, akkor csak 2017-től tudják bevezetni. Tardi Kálmán
képviselő javaslata, hogy térjenek rá vissza 2016-ban. Ezzel nem tud egyetérteni. Szavazzák meg
most, vagy felejtsék el a történetet. Kéri, hogy, aki azzal ért egyet, hogy 2016-ban térjenek rá
vissza, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. Mivel ez egy fajsúlyos
kérdés, javasolja, hogy erről a napirendről név szerinti szavazással döntsenek. Kéri, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
„Települési adóról szóló 35/2015.(XI.27.) sz. rendelet módosítása” c. napirendnél
név szerinti szavazást rendel el.
Határidő: azonnal
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az SZMSZ szerint a névszerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző egyenként olvassa a
képviselők nevét, akik nevük olvasásakor igen, nem, tartózkodom, nyilatkozattal szavaznak. Az
eredményt rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amennyiben beigazolódna, hogy ez alól kiskapuk vannak, akkor azonnal kéri a település adó
rendeletet újra tárgyaltatni és visszavonatni, mert nem az a cél, hogy a kicsiket bepalizzák, hanem
mindenki fizesse egységesen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Név szerint kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy válaszoljon a következő kérdésre: A kiküldött
települési adóról szóló rendelet tervezetet elfogadja-e?
Bódi István képviselő:
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Czinege Zoltán képviselő:
Gál-Szalai Erika képviselő:
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Soltész Gábor képviselő:
Tardi Kálmán képviselő:
Vitéz Zsolt képviselő:
Ecsedi János alpolgármester:
Dr. Miluczky Attila polgármester:

IGEN
IGEN
TARTÓZKODOM
NEM
NEM
IGEN
IGEN
IGEN

A Képviselő-testület 6 igen 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete a
települési adóról
Egyek nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §
(1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 13) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
Adókötelezettség
1.§
Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó,
művelési ágban nyilvántartott földrészlet.
Az adó alanya
2.§
Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a
földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában
adóalanyok.
Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
3.§
3./ Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.
4./ Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.
5./ Az adókötelezettség a termőföld elidegenítését követő év első napján szűnik meg.
6./ Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat minden esetben bejelentési kötelezettség
terheli , a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatal által erre
a célra rendszeresített formanyomtatványán.
Az adó alapja
4.§
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Az adó alapja a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett terület nagysága
Az adó mértéke
5.§
Az adó mértéke: 1000.-Ft/ha
Az adó megfizetése 6. §
Az adó megfizetése 2015-ben egy összegben szeptember 15-ig 2016-tól félévenként 2 egyenlő
részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékes.
Záró rendelkezések
7.§
(1)E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
35/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet.
(2) Az e rendelet alapján adófizetésre kötelezettek 2015. május 31. napjáig kötelesek az 1. sz.
melléklet szerinti nyomtatványon bevallani az adóköteles termőföld tulajdonukat.
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1. sz. melléklet
Egyek Nagyközség Önkormányzatának
Közgazdasági Irodája
4069 Egyek, Fő u. 3.
AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!
A BEÉRKEZÉS DÁTUMA: _____________________

B EV AL LÁ S
Települési adó megállapításához
A BEVALLÁSBENYÚJTÓ ADATAI:
NÉV: _______________________________________________________________________________
NŐK ESETÉN SZÜLETÉSI NÉV:____________________________________________________________

ANYJA NEVE: _________________________________________________________________________
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:__________________________________________________________________
ADÓAZONOSÍTÓ JEL/ADÓSZÁM:__________________________________________________________

ÁLLANDÓ LAKCÍM:_____________________________________________________________________

LEVELEZÉSI CÍM:______________________________________________________________________

TELEFONSZÁM (E‐MAIL CÍM):____________________________________________________________
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A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK OKA:
ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE

ADÓKÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE

Adóbevezetés

Termőföld elidegenítése
Adóalany személyében történt

Termőföld szerzése

változás

VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
Változás jellege: _____________________________

ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK, VÁLTOZÁSÁNAK IDŐPONTJA:

______________ év _________________________ hó _______________ nap

A TERMŐFÖLD INGATLANNYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAI

Helyrajzi

Művelési ág

Területe
ha‐ban

szám

Összesen:

Tulajdoni
hányada

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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TULAJDONOSVÁLTÁS ESETÉN:
Előző / új tulajdonos neve: ________________________________________________
Címe:

________________________________________________

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Egyek, 20___. ___________ hónap ________ nap

___________________________________
az adózó vagy képviselőjének aláírása
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15./ Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról szóló
2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

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

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

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

-

Kategóriás lakások:

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

-

Kategóriás lakások:

Kategóriás lakások:

Fő u. 202. (87 m2)
Bem u. 41. (99 m2
Toldi M. u. 28. (68 m2)
Petőfi S. u. 11. sz. (75 m2 szükség 1.)
Toldi M. u. 13. sz. ( 86 m2)
Tavasz u. 4. sz. ( 80 m2)
IV. Kategóriás lakások (szükséglakások)

-

Hunyadi u. 12. (47 m2, szükség l.)
Fő u. 76/b. (74 m2, szükség l.)
Egyek, Csokonai u.28.( 120m2 szükség l.)
Dankó P.u.41.(72m2 szükség l.)
Pillangó u. 37. sz. (56 m2 szükség 1.)
Fasor u. 57.sz. ( 71m2 szükség l.)
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Az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális jellegű bérlakások:
-

Teleki u. 61 (70 m2)
Teleki u. 61 (54 m2)
Teleki u. 61. (80 m2)
Hunyadi J. u. 12. (73m2)

Önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adható helyiségek
-

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

16./ Tájékoztatás a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozásokról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozásról szóló
tájékoztatást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozásról szóló tájékoztatást
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
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17./ Kérdések, interpellációk
Soltész Gábor képviselő:
Gyepmesteri telepen jól haladtak ott a dolgok, és most azt látja, hogy már vagy kb. 2 hete be van a
tetőszerkezet lécezve, tetőfólia rajta, a cserép még nincs fent, még nem is vakolnak. Április 30-ig
készen kell lenni, és 1 hónapjuk van.
Az önkormányzat része a víz és az elektromos áram. Polgármester úr említette, hogy ha ez a
beruházás április 30-ig nem készül el, akkor komoly következményei lehetnek, ezt az egészet akár
el is bukhatja az önkormányzat. Tartható-e ez a menetrend?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nagyon nehéz az E.ON-al megbirkózni. Befizettek 1 300 000 Ft-ot, hogy vigyék oda az elektromos
vezetéket, és egy ideig abban a hitben volt, hogy itt rendben lesz minden. Utána érdeklődtek, és
elképzelhető, hogy ez nem lesz meg az átadás átvétel időpontjára. Sűveges Sándorné
környezetvédelmi referensre bízta, hogy érdeklődjön az építésügyi hatóságnál, hogy a
használatbavételi engedélyt kiadják-e, ha aggregátorról működtetik az elektromos hálózatot. Erre
most nem tud választ adni, de feltételezhetően pozitív lesz a válasz.
A víz tervezésével kapcsolatban úgy tudja, hogy két hete nem nagyon van változás. Az utolsó
információ az, hogy a szakági engedélyek talán már mind bejöttek. Időközben felfedezték, hogy
van a területen egy fúrt kút és abból is ki lehet szolgálni a hálózatot, csak az nem ivóvíz minőségű.
Tardi Kálmán képviselő:
Közútkezelői állásfoglalás megérkezett már?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A gyepmesteri telephez kapcsolódóan érkezett ma egy közútkezelői állásfoglalás. Sürgős jelzéssel
kiszignálta Sűveges Sándorné környezetvédelmi referensre, elvileg ez holnapra nála van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ecsedi János alpolgármesterrel már végeztek előkészítő munkálatokat, ha az engedélyek itt vannak,
ez kb. két napos munka.
Bóta Barbara aljegyző:
A Soltész Gábor képviselő által említett április 30. a kivitelező vonatkozásában érvényes. Az
önkormányzatnak május 31-ig kell használatbavételi engedéllyel rendelkezni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki meg adja a szót a részére, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 6 tartózkodás mellett nem adta meg a szót Dr. Tóth
Sándornak.
18./ Egyebek
- Döntés az Egyeki Nyár rendezvénysorozatról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet nem tárgyalta egyik bizottság sem. Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Asszony kéri,
hogy vegyék le napirendről.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A munkatervben benne volt, a meghívón kiment, de még nem igazán van aktualitása.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Aki támogatja, hogy vegyék le a napirendi pontok közül, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal levette napirendről az Egyeki Nyár rendezvénysorozatról
való döntést.
1./ Előirányzat átcsoportosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság és a
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzatának a
2015. évi költségvetésében 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.
2) Az önkormányzati segélykeret – 2015. február 28.-ig – fel nem használt előirányzatából 25
ezer forint előirányzat átcsoportosításra kerül a gyógyszertámogatás előirányzatára.
Időközben újabb információk merültek fel, és ez a 25 000 Ft nem a gyógyszertámogatásra, hanem
közgyógyellátásra lesz átcsoportosítva.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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.
2) Az önkormányzati segélykeret – 2015. február 28.-ig – fel nem használt előirányzatából 25
ezer forint előirányzat átcsoportosításra kerül a közgyógyellátás előirányzatára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 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 módosítja:
3) Az önkormányzati segélykeret – 2015. február 28.-ig – fel nem
előirányzatából 115 ezer forint előirányzat átcsoportosításra
rendkívüli települési támogatás előirányzatára.
4) Az önkormányzati segélykeret – 2015. február 28.-ig – fel nem
előirányzatából 25 ezer forint előirányzat átcsoportosításra
közgyógyellátás előirányzatára.

használt
kerül a
használt
kerül a

Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal és 9 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta
meg a szükséges szavazatot.
2./ Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Összesen 4 pályázat érkezett. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen
szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Bárdos Tibor (4069 Egyek, Fő u. 43.) környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát
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támogatja, és az 50.000 Ft összeget a pályázatban foglaltak megvalósításához
biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Habuczki Zoltán (4069 Egyek, Dózsa Gy. u. 8.) környezetvédelmi alapra benyújtott
pályázatát támogatja, és a 85.000 Ft összeget a pályázatban foglaltak
megvalósításához biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
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Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda (4069 Egyek, Óvoda u. 4.)
környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogatja, és az 175.640 Ft összeget a
pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Soltész Gábor (4069 Egyek, Tisza u. 45.) környezetvédelmi alapra
benyújtott pályázatát támogassa, és a 15 m2 térburkolót valamint a hozzá szükséges szegélykövet a
pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítsa.
Soltész Gábor képviselő:
Személyes érintettséget jelent be, és kéri a döntéshozatalból történő kizárását
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki Soltész Gábor képviselőt kizárja a döntéshozatalból, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen 0 nem szavazattal 8 tartózkodás mellett nem zárta ki Soltész Gábor
képviselőt a döntéshozatalból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja Soltész Gábor pályázatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Soltész Gábor (4069 Egyek, Tisza u. 45.) környezetvédelmi alapra benyújtott
pályázatát támogatja, és a 15 m2 térburkolót valamint a hozzá szükséges
szegélykövet a pályázatban foglaltak megvalósításához biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
3./ Büntetés-végrehajtási intézet megvalósítási helyszínével kapcsolatos megkeresés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 3 tartózkodás
mellett 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.
Soltész Gábor képviselő:
Félhalom környékén nincs ilyen nagyságú összefüggő ingatlan? Mivel az elbírálás szempontjából
pozitívabb, ha a fő úthoz közelebb esik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nincs. Nem tudja, hogy az Attila telepen van-e egybefüggően 4 hektár terület? De ott sok a
nadrágszíj-parcella, rendezetlen tulajdoni viszonyok vannak. Javasolja, hogy támogassák a
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatát. Kéri, hogy aki egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
büntetés-végrehajtási intézet kialakítása céljából felajánlj a Belügyminisztérium
részére térítésmentesen 4 hektár területet a Kétöklűben (Hrsz.: 0348).
Amennyiben több területre van szükség, az önkormányzat azt is átadja, és ami
segítséget tud nyújtani a közmunkaprogramban, azt megteszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4./ Kondicionáló terem üzemeltetéséhez (Művelődési Házban) hozzájárulás kérése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyek, Fő u. 2. sz. alatti Művelődési Házat 5 év időtartamra átadja 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 képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, járuljon hozzá ahhoz, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. az Egyeki
SBSE részére díjmentesen átadja 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. az Egyeki SBSE részére
díjmentesen átadja 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
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki SBSE részére sporteszközök beszerzésére irányuló
rendkívüli 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
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyeki SBSE részére, sporteszközök beszerzésére irányuló rendkívüli vissza nem
térítendő támogatást biztosít 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
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezért a lépésért a Polgárőrség elnöke az egész polgárőrséggel együtt dicséretet érdemel.
Ecsedi János alpolgármester:
Köszönetet mond a polgárőrség elnökségének és tagságának a hozzájáruláshoz.
5./ LEADER Egyesület kérelme hozzájárulás megfizetésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kicsit változott a helyzet, még egyeztetett a LEADER vezetőjével. Egy olyan megoldást tart
célszerűnek, amit a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasol, csak az
összeg 2 742 500 Ft helyett 1 000 000 Ft összeggel szavazzák meg a határozatot.
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Soltész Gábor képviselő:
Ez a közel 4,3 millió forint meg nem térülő veszteség mit jelent?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A LEADER csoportoknak kiadják a feladatokat, kiadnak egy összeget az éves keretre, aminek a
terhére gazdálkodhatnak, és a jogos számlákat befogadják. De a működéshez előleget senki nem ad.
A LEADER-nél hogy tudjanak működni fel kellett venni egy 5 millió forintos rullírozó hitelt,
aminek vannak kamati, rendelkezésre tartási költsége, és ezeket a költségeket az MVH nem ismeri
el. Ezt az egyik tétele, de van még egy-két ilyen tétel, amit az MVH nem ismer el, de nekik ki kell
fizetni. Ezért van szükség rá, hogy az önkormányzat megelőlegezz. Erre az évre a LEADER-nek 73
millió forint körüli keretösszeg áll rendelkezésére, de ezeket a pénzeket meg kell előlegezni, de
mivel egy vasuk sincs, ezért fordulnak az önkormányzatokhoz, de cserébe vállalják, hogy ezeket az
összegeket azoknak a településeknek a javára fordítják, akik hozzájárulnak az előleghez.
Választhatnak, hogy az önkormányzat nem foglalkozik ezzel, kifizetik a saját rendezvényeiket,
vagy amit most kifizetnek rendezvényre, annak egy jelentős részét visszakapják ennek a 73 millió
forintnak a terhére. Ez a 73 millió 13 településre van, de vannak olyan települések, akik nem
akarnak ebben részt venni. Balmazújváros a teljes összeget megszavazta, és ezen keresztül meg
tudják csinálni a rendezvényeiket és még a pénz egy részét is visszakapja.
Ő ugyanezt akarja megvalósítani ezen a településen is. Most döntsenek 1 millió forintról, és ha
ezzel kapcsolatban meg van a tapasztalat, akkor léphetne tovább. Majd a következő testületi ülésen
döntenek a következő 1 millió forintról.
Kéri, hogy aki a módosító javaslatot támogatja, hogy a határozati javaslatot 1 millió forintos
összeggel fogadják el, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2015. évi költségvetésben rendezvények lebonyolítására tervezett 3 000 000,- Ft
előirányzatból 1 000 000 Ft összeget átcsoportosít a LEADER HACS támogatására.
Felhatalmazza a Polgármestert a további egyeztetések lefolytatására és az
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kér, hogy aki az eredetit határozati javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal és 9 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta
meg a szükséges szavazatot.
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6./ Várossá nyilvánítási pályázathoz kapcsolódó engedményezési nyilatkozat elfogadása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a várossá nyilvánítási pályázathoz kapcsolódó engedményezési
nyilatkozat elfogadását a szükséges információk rendelkezésre állását követően tárgyalja újra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás, nincs kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
várossá nyilvánítási pályázathoz kapcsolódó engedményezési nyilatkozat elfogadását
a szükséges információk rendelkezésre állását követően tárgyalja újra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
7./ Horusz 2000 Bt. kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 3 tartózkodás
mellett 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy azt a Képviselő-testület támogatni fogja, ami összességébe nem is rossz. Ezt ő
nem fogja támogatni, mert valahol meg kell húzni a határt. Most jutott el az egészségüggyel
kapcsolatban, hogy a település teherbíró képessége lényegesen többet nem bír el. Ha a Képviselőtestület támogatja a döntést elfogadja, mert a sebészetet nagyon dicsérik, és sok ember jár oda.
Jövőre azt is vegyék figyelembe a támogatások odaítélésekor, hogy melyik beteg mennyibe kerül az
önkormányzatnak a szakorvosoknál. Gyanítja, hogy amennyit a szemészetért fizet az
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önkormányzat, nem veszik annyian igénybe. Egyelőre az 5 éves fenntartási kötelezettség fennáll, ez
most nem időszerű, de jövőre majd az lesz.
Soltész Gábor képviselő:
Azt kell látni, hogy örvendetes tényként Egyek a környék egyik egészségügyi centruma lett, mert
most már túlsúlyban vannak az egyéb településről ide jövő betegek. Egyrészt a jól kialakított
rendelési idők miatt, másrészt a felszerelések miatt. Azokat a vizsgálatokat, amit itt 1 hetes
várakozás után igénybe lehet venni, máshol 3 hónapot kell várni. A sebészetnek és a többi
szakrendelésnek is jó a híre. Amit Polgármester úr mondott igazából lehetetlen felmérni, mert más
az eszközigénye egy reumatológiai vizsgálatnak, és más egy sebészeti vizsgálatnak.
Talán ebben a témában is érdemes lenne a környékbeli önkormányzatokkal futni némi kört, hogy
némi hozzájárulással segítsék a szakrendelések munkáját. Nem gondolja, hogy pusztán az egyeki
önkormányzat kötelesség lenne fenntartani különösen úgy, hogy sok idegen település polgára is
igénybe veszi.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Önként vállalt feladat, és tapasztalatból mondja, hogy amire az önkormányzatoknak nincs égetően
szüksége, vagy nem kötelezi őket valami arra, hogy csinálni kell, elutasító válaszokat kapnának.
Nem látja realitását, hogy így pénzt szerezhetnének a szakrendelésekhez. Ezt Egyek vagy felvállalja
önerőből, vagy nem fog működni.
Jövőre célszerű felvállalni, hogy ha itt Egyeken nagyon sok a sebészeti beavatkozást igénylő beteg,
akkor célszerű azt támogatni. Ki kellene valahogy találni, hogy melyek azok a szakrendelések,
melyekre fokozott figyelmet kell fordítani. A sebészet valószínűleg ilyen. De lehet, hogy van olyan
szakrendelés, ami most nincs, itt utal a pszichiátriára, pedig óriási igény lenne rá.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyeki Egészségház sebészeti szakrendelésének (Horusz 2000 Bt. 4032 Debrecen,
Babits Mihály u. 65.) eszközbérleti díjára biztosított havi bruttó 80 000 Ft-hoz
2015.04.01-től további bruttó 20.000,- Ft/hó összeget biztosít 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
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8./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A tegnapi Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottsági ülésen felmerült, hogy talán
70 000 Ft hiányzik a rendszerből, hogy 2 ingatlant meg tudjon vásárolni az önkormányzat. Az
ügyvéd úr által elküldött kimutatást felülvizsgálták, és nincs még minden szerződés megkötve. A
Tisza u. 16 sz. alatti ingatlan nem fogják az önkormányzat számára továbbra is fenntartani 50 000
Ft vételárért. A Vasút u. 10. sz. alatti 100 000 Ft-ért megvásárolandó ingatlan eladásához csak 1
tulajdonos járult hozzá, és 10 tulajdonosa van, illetve itt még egy hagyatéki eljárást is le kell
bonyolítani. Ügyvéd úr nem tudott még minden tulajdonossal beszélni, így erre sincs még
kötelezettség vállalva. Illetve a telekházi Pillangó u. 41. sz. alatti ingatlant felajánló is visszavonta a
vételre tett ajánlatát, úgyhogy elfogadhatók az ingatlanok, ahogy majd a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke fogja ismertetni. A következő ülésre
áttekintetnék az ingatlanokat, hogy marad-e szabad keret, illetve, ha mégis megvásárlásra kerülne
mind, 20 000 Ft hiány maradna. A Nefelejcs u. 18. sz. alatti ingatlant pedig Polgármester úr
tájékoztatása szerint egy magánszemély vásárolta meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amennyiben az önkormányzat nem vásárolja meg ezeket az ingatlanokat, akkor olyanok vásárolják
meg, akiket nem feltétlenül szívesen látnak. Utal itt a miskolci akcióra, amivel ijesztgetik az
embereket a tévében. Ha az önkormányzat nem vásárolna ingatlanokat, akkor az ingatlan árak még
lejjebb esnének, mivel ezek a tulajdonosok még olcsóbban adnák el másoknak az ingatlanaikat.
Kéri, a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
álláspontját.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Petőfi u. 23. szám alatti ingatlanért 400 000 Ft vételárat
ajánljanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki meg kívánja adni részére a szót, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen 1 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett nem adta meg a szót Dr. Tóth
Sándornak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy a Petőfi u. 23. sz. alatti ingatlan vásárlási ajánlatával
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyek, Petőfi u. 23. szám alatti ingatlanért 400 000 Ft vételárat ajánl.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Csokonai u. 34. szám alatti ingatlant 1 000 000 Ft összegért
vásárolják meg.
Soltész Gábor képviselő:
Ez a ház nincs túl jó állapotban, szét van szakadva, nagyon sok pénzt kell rá költeni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igaz lenne, amit Soltész Gábor képviselő mond, de a közmunkaprogramban ezt kb. 100 000 Ft
körüli összegből meg tudják oldani, ami egyébként olyan 1 millió Ft körül lenne.
Soltész Gábor képviselő:
Polgármester úr kérte, illetve a Polgárőrség vállalta is, hogy járják körbe a romos ingatlanokat, és
készítsenek róla fényképeket, amit át is adtak. Ezek közül jó pár ház önkormányzati tulajdonban
van. Polgármester úr mondta, hogy ne vegyék meg olyanok, akik ebbe a közösségbe nem valók.
Ezzel csak egyet lehet érteni, viszont azt is kell látni, hogy igen jelentős mértékben felnőtt az
önkormányzat ingatlan vagyona, melyekre egyre több pénzt kell fordítani pusztán állagmegóvásra,
mert nem tudnak minden házba bérlőt költöztetni. Az önkormányzat jelenlegi ingatlanjaiban lakók
már 3 millió forintot meghaladó bérleti díj tartozást halmoztak fel. Keressék meg azt az egyensúlyt,
ahol jó lesz. Az egy dolog, hogy lesz 50-60 ingatlanjuk, de ha az önkormányzat a legrosszabb gazda
ezekben és nem jutnak oda, ott lesz a legnagyobb fű. Amikor tavaly magánemberként panaszt
tettek, hogy a szomszéd kertben egy „kis erdő nőtt”, akkor azt a választ kapták a környezetvédelmi
referenstől, hogy amíg az önkormányzat portái nincsenek rendben, addig nem fogják megbírságolni
a magántulajdonú gazos kerteket. Nem fognak odaérni, vagy találjanak ki valamit, hogy ezeket az
ingatlan vagyonokat normálisan tudják üzemeltetni.
A Csokonai utcában azon a környéken kb. 10 ilyen ház van. Ha megtudják, hogy ezt megveszi az
önkormányzat, utána mindenki jön ide, hogy vegyék meg, aztán az egész Csokonai u. az
önkormányzaté lesz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egy kicsit van igaza, de vitatkozna azzal, amit elmond, mert az általa elmondottakból nem tűnik ki
a folyamat lényege. 2011-ben 116 romos ingatlant számoltak össze, és most 42 fotó érkezett be, de
ebben vannak olyan ingatlanok, amiről több fotó is készült, de van olyan ingatlan is, amit nem
fényképeztek le. Ezt a számot az elmúlt 4 év alatt a harmadára csökkentették. 2011-ben még nem
úgy működtek a közmunkaprogramok, nem voltak gépek, eszközök, emberek, akiket erre a
feladatra ráállíthattak volna. Most meg vannak hozzá az eszközök, a felszereltség, gépek és az
emberek. Ezeket a romos ingatlanokat tudják szépen bontani. Szeretné, ha 2 év múlva ezt a
feladatot kipipálhatnák. A Fő út mellett már lényegesen csökkent a romos ingatlanok száma. Addig
kell ezt a folyamatot folytatni, míg az összes romos ingatlant el nem takarítják a faluban.
Ebben az évben teljes mértékben 4 romos ingatlant hordtak el. Tudomása szerint most 2 ingatlan
nincs bérbe adva. Egy ingatlan van, ahová várnának. Van egy bérlő, aki túl van az elő minősítésen,
neki olyan ingatlan kellett volna, ahol van melléképület is. Soltész Gábor képviselőnek van igaza,
mert az lenne jó, ha ezeket az ingatlanokat magánszemélyek megvennék. Ha ebbe az ingatlanba
csak egy család egy olyan család beköltözik Miskolcról, akikkel ijesztgetik a nézőket a tévében,
akkor rohamosan csökkenni fog a környéken lévő ingatlanok ára.
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Amennyi erejük van, ez ellen a folyamat ellen hatni kell. Nem lát más eszközt, de ha tudnak, akkor
mondják. Továbbra is azt látja jónak, hogy amit tudnak, vegyék meg. Nem örül senki, hogy
csökken a település lakossága, mert az lenne a legjobb, hogy 9000 szorgalmas ember lakna itt, de
ha már ezt nem tudják visszahozni, egyelőre abba a világban élnek, hogy ha már kevesebben
lesznek, akkor tudják fenntartani azt a folyamatot, hogy a közbiztonság javuljon, a település élhető
maradjon és ezeknek az ingatlanoknak a sorsát egyelőre az önkormányzatnak kell felkarolni.
Soltész Gábor képviselő:
Egy Dunántúli településen hasonló dolgok vannak és ezt úgy oldották meg, hogy a fiatal házasok
lakáshoz jutási támogatást kaptak pénzben. 15 évvel ezelőtt Egyeken is volt hasonló támogatás.
Akkor csinálják azt, hogy fiatalok 2 évig beköltözhetnek ezekbe a lakásokba, nem fizetnek bérleti
díjat, viszont állagmegóvásra kötelezettek. Akkor a fiataloknak 2 évig van hol lakniuk, az
önkormányzatnak pedig 2 évig nincs az ingatlannal gondja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kb. 23-24 bérlője van az önkormányzatnak, ennek 90%-a rendesen fizeti a bérleti díjat. Ha ilyen
akciókat csinálnak, akkor mit mondanak a jelenlegi bérlőknek, hogy ők pedig fizessenek.
Maradjanak a napirendi pontnál. Szerinte ezt az ingatlant meg kell vásárolni. Azt látná lehetséges
verziónak, hogy munkahelyek jöjjenek ide, és ha azzal jönnek dolgozók, akiknek valahol lakni kell,
és kicsit felmennek az ingatlan árak és egy kis életet lehelnek az üres házakba, akkor érnek célba.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy vásárolják meg a Csokonai u. 34. sz. alatti ingatlant 1 millió
Ft-ért.
Tardi Kálmán képviselő:
Nem feltétlenül a napirendhez kapcsolódik, inkább kérdések, interpellációkhoz. Mindig azt mondta,
hogy az önkormányzat nem jó tulajdonos. Ez kifejezetten igaz az önkormányzati ingatlanokra.
Gyakorlat, hogy akkor végeznek állagmegóvást, ha már a megcsúszott cserép miatt leszakad a
mennyezet is. Ecsedi János alpolgármesternek hívja fel a figyelmét, hogy legalább negyedévente
menjen egy Kft. dolgozó körbe azoknál a használaton kívüli ingatlanoknál és nézze meg, milyen
beavatkozások szükségesek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Csatlakozni tud ahhoz, amit Tardi Kálmán képviselő elmond, de ne jelentsék ki, hogy az
önkormányzat rossz gazda. Azt szeretné, ha azt mondaná, hogy az önkormányzat még nem teljesen
jó gazda, de évről-évre egyre jobb gazdái a területeinek. Itt olyan illegális hulladék lerakók voltak,
kb. 300 tonna szemetet szedtek össze, a település lakó ingatlanjairól, kb. 60 romot letakarítottak.
Igyekeznek jó gazdák lennek. Ezek évtizedeken keresztül elhanyagolt feladatatok, egy csapásra
nem tudnak minden feladatot megoldani. A romos ingatlanoknak közigazgatásilag és fizikailag is
rendezni kell a sorsát.
Ecsedi János alpolgármester:
A feladatot megkapták az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatosan, folyamatosan csinálják,
megszigorítva próbálják ezt végigvinni. Polgármester úr mondta, hogy felszámolták az illegális
hulladéklerakókat, ezt jövő héttől kezdhetik elölről, ami nagyon sokba fog kerülni, ugyanis a
Vasúton túl, a Tagi útnál, a Fasor utcán ismételten annyi hulladékot kihordtak. Rengeteg hulladékot
elszállítottak tavaly közmunkaprogram terhére, most kezdhetik elölről.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Befektetői szándékkal a településre érkező emberekkel kimentek a Kétöklűbe, és azt látták, hogy
nem csak az út szélére, hanem az útra is egy nagy pótkocsi betontörmelék volt leborítva. Kéri Tardi
Kálmánt a Polgárőrség elnökét, hogy figyeljenek oda a külterületre is és ezeket a helyzetek előzzék
meg.
Tardi Kálmán képviselő:
Sikertörténetről is be tud számolni. A Tagi útnál tévé alkatrészek és egyéb dolgok lettek kitéve. A
Polgárőrség úgy tett feljelentést, hogy a kommunális hulladékból a tulajdonosra utaló dolgokat
szedett elő és környezetkárosításért 1-2 napon belül elindult az eljárás. Itt volna nagy jelentősége,
amire utalt a közbiztonsági beszámolónál is, hogy ha egy embere ott ülhetne a térfigyelő
kamerarendszer felügyeleténél, akkor már tudnák kifele menet, hogy ki viszi és tudnák, hogy kin
kell számon kérni. Nagy előrelépés lenne a településen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt lehet ragozni, nem hisz abban, hogy 1 ember 11 kamerát folyamatosan tud figyelni. Abban hisz,
hogy a határt rendszeresen be lehet járni és a felvételeket egy pár napig vissza lehet nézni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki meg kívánja adni részére a szót, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 6 tartózkodás mellett nem adta meg a szót Dr. Tóth
Sándornak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a Csokonai u. 34. sz. alatti ingatlan megvásárlását, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyek, Csokonai u. 34. szám alatti ingatlant 1 000 000 Ft összegért megvásárolja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Dankó P. u. 15. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt ne
vásárolják meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyek, Dankó P. u. 15. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt nem vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Fő u. 92. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt ne vásárolják
meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyek, Fő u. 92. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt nem vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyek, Dankó P. u. 30. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt nem vásárolja meg.
Felhívja 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
9./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyek, Fasor u. 44. szám alatti ingatlant elfogadja, amennyiben a szükséges
hagyatéki eljárást követően az ingatlan tulajdonviszonyai rendeződnek.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyek, Dankó P. u. 25. sz. alatti ingatlant elfogadja, amennyiben a tulajdoni lapon
lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az önkormányzatra nézve nem hátrányos.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
10./ Támogatási kérelem „Aranyballagás” megrendezéséhez
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A kérelem támogatására vonatkozó javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. (A bizottság 1
igen 0 nem szavazattal 7 tartózkodással szavazott.)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a kérelmet támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen 1 nem szavazattal és 6 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta
meg a szükséges szavazatot.
11./ A Polgármester felhatalmazása önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban
(384/2014.(IX.25.) sz. határozat kiegészítése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 384/2014.(IX.25.) sz. Képviselő-testületi 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.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási
és Sport Bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
384/2014.(IX.25.) sz. Képviselő-testületi határozatot az alábbiakkal egészíti ki:
A Képviselő-testület az étterem, a polgármesteri hivatal és a könyvtár
vonatkozásában felhatalmazza a Polgármestert, 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
12./ Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási
és Sport Bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet III. 4. pont alapján támogatási igényt nyújt be települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
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Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
13./ Döntés az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0044 azonosító számú „Egyek bel- és külterületi
csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódó önerő hiteléről
történő lemondásról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendet a bizottságok nem tárgyalták.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt előterjesztést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki meg kívánja adni részére a szót, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett nem adta meg a szót Dr. Tóth Sándor
részére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a hitelről történő lemondásról, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
számlavezető pénzintézettel, a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettel
megkötött 12112/26 számú éven túli fejlesztési célú hitel, 15 323 181 forint
összegéről a mai nappal lemond. Kéri a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetet,
hogy azonnali hatállyal szüntesse meg a szerződést és mentesítse Egyek Nagyközség
Önkormányzatát a fejlesztési célú hitelszerződésből eredő mindenféle fizetési
kötelezettség alól.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
14./ Döntés az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0044 azonosító számú „Egyek bel- és külterületi
csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója” című projekt előleg visszafizetéséből eredő
fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hitel felvételéről
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez nem csak 7 566 325 Ft lesz, hanem a 2013 májusától felhalmozódott kamat is. Egy kérelmet
kellene írni, hogy a kamatot engedjék el, mert nem az önkormányzat hibájából nem valósult meg a
pályázat, de a 7 566 325 Ft-ot mindenképpen vissza kell fizetni. Erre nem áll rendelkezésre fedezet
a költségvetésben. Be van ugyan tervezve, de úgy, hogy fejlesztési célú hitelt vesz fel hozzá az
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önkormányzat. A hitellel kapcsolatos határozatoknál mindig az étterem és a földterület van
megjelölve fedezetként. Valószínűleg nem lesz elég ez a fedezet, viszont problémát fog jelenteni,
hogy csak forgalomképes ingatlanokat lehet fedezetként megjelölni a hitelekhez. Lehet, hogy az
önkormányzat által megvásárolt, illetve a felajánlásból elfogadott ingatlanok is meg lesznek
terhelve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt nincs más választás, ezt vissza kell fizetni. Múlt héten, pénteken érkezett meg a végleges döntés
a pályázat elutasításáról. Most már megindíthatják a pert. Két potenciális alperest lát, de majd
megkéri Ügyvéd urat, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet, a megfogalmazott keresetlevélnek
úgy is itt kell lennie előttük, mielőtt be lesz adva a bíróságra. Nagy volumenű ügy és mindenképpen
a Képviselő-testületre tartozik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki meg kívánja adni részére a szót, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett nem adtam meg a szót Dr. Tóth Sándor
részére.
Tardi Kálmán képviselő:
Dr. Tóth Sándornak jogi kérdésekben szerencsésebb volna, ha megadnák a szót. Vélhetően azt
akarta mondani, amit neki is mondott, hogy itt nem csak a pályázati összegekről, hanem ügyvédi
munkadíjról is van szó, és nem is kevésről, mert pl. az MVH-s keresetnél azt mondta, hogy cirka
600 000 Ft-ba kerül Dr. Kovács Tibor. Ennél a pályázatnál, mivel a bekerülési költség 300
egynéhány millió forint, nem kevés összegről van szó. Ilyen szempontokat is vegyenek figyelembe.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzatnak átalányszerződése van Dr. Kovács Tiborral. A kimagaslóan jelentős pereket,
ami már nem fér bele egy átalányszerződés keretébe, azért ő külön díjazásban részesül. Ilyenek a
közbeszerzési eljárások, külön díjazást fog kapni a Dorogmai útért. A térfigyelő rendszernél nem
tud semmiről, feltételezi, hogy az az átalányszerződésben van benne. Ebben a vonatkozásban majd
megmondja, a keresetlevél kidolgozása után, hogy hogyan képzeli el.
Tardi Kálmán képviselő:
Ha 600 000 Ft-ról van szó, akkor kevés a feltételezés. Ezt nem engedhetik meg maguknak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a hitelfelvételt, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél, a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezetnél, az „Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer
rekonstrukciója” című projekttel kapcsolatos 7 566 325 előleg visszafizetési
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges hosszú lejáratú hitel felvételét,
amennyiben a könyvvizsgálói jelentés ezt nem zárja ki, illetve figyelembe véve a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény rendelkezéseit.
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Fedezet a 1657/A/2 hrsz- ú Étterem elnevezésű ingatlan, valamint a 0348 hrsz-ú
földterület.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a
hitelszerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
15./ Döntés a Gyepmesteri telep építése Egyek című projekt megvalósításához szükséges önerő
és vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitel felvételéről
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
2014. december 18-án is ugyanez a határozat lett elfogadva, csak az a 2014-es költségvetési évet
érintette, és szükséges egy 2015. évi döntés is róla.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2015. (III.26.) számú határozata:
a. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata – MVH
284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” c című pályázat önerejére
49.580.923 forint összegű vissza nem térítendő támogatást megelőlegező hitelt
vesz fel a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől, amennyiben a
könyvvizsgálói jelentés ezt nem zárja ki, illetve figyelembe véve a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló törvény rendelkezéseit.
Hitelfelvétel célja: „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata –
MVH 284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján”
A hiteltörlesztéshez a 1657/A hrsz-ú Étterem megnevezésű ingatlan, valamint a
0348 hrsz-ú földterület a fedezet.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
b. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata – MVH
284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” c című pályázat önerejére
14.361.450 forint összegű fejlesztési célú hitelt vesz fel a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezettől, amennyiben a könyvvizsgálói jelentés ezt nem zárja ki,
illetve figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény
rendelkezéseit.
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Hitelfelvétel célja: „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER pályázata –
MVH 284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján”
A hiteltörlesztéshez a 1657/A hrsz-ú Étterem megnevezésű ingatlan, valamint a
0348 hrsz-ú földterület a fedezet.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
16./ Döntés az Önkormányzati Tűzoltóság részére átadandó fejlesztési célú pénzeszköz
átadáshoz szükséges hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Amit már mondott ülés elején, hogy a tűzoltóság fogja lízingelni a Dacia Duster típusú
személygépkocsit. Az önrészt 2.300.000 Ft, a tűzoltóság fogja kifizetni, azonban ehhez az
önkormányzat biztosítja fejlesztési célú hitel felvételével.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél, a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezetnél az „Önkormányzati Tűzoltóság részére fejlesztési célú
pénzeszközátadás új személygépjármű vásárláshoz” finanszírozása célú 2.300.000 Ft
összegű fejlesztési célú hitel felvételét, amennyiben a könyvvizsgálói vélemény ezt
nem zárja ki, illetve figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
törvény rendelkezéseit.
Fedezet a 1657/A/2 hrsz- ú Étterem elnevezésű ingatlan, valamint a 0348 hrsz-ú
földterület.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a
hitelszerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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17./ Döntés az önkormányzat által megvásárolandó Dacia Duster használt személygépkocsi
finanszírozásához szükséges hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt előterjesztést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a hitel felvételét, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél, a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezetnél a „Személygépkocsi vásárlás” finanszírozása célú 2.200.000
Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét, amennyiben a könyvvizsgálói vélemény
ezt nem zárja ki, illetve figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló törvény rendelkezéseit.
Fedezet a 1657/A/2 hrsz- ú Étterem elnevezésű ingatlan, valamint a 0348 hrsz-ú
földterület.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a
hitelszerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
18./ Döntés a „Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút tervkészítés és
megvalósítás” finanszírozásához szükséges fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel felvételéről.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt előterjesztést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél, a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezetnél „Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark és sétaút
tervkészítés és megvalósítás” finanszírozása célú 6.000.000 Ft összegű fejlesztési
célú hitel felvételét, amennyiben ezt a könyvvizsgálói vélemény lehetővé teszi,
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illetve figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv.
rendelkezéseit.
Fedezet a 1657/A/2 hrsz- ú Étterem elnevezésű ingatlan, valamint a 0348 hrsz-ú
földterület.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a
hitelszerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt vannak ezek a pénzügyi kérdések, amit a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság nem tárgyalt. Régebben voltak ilyen felindulások, hogy miért ilyen ad-hoc jelleggel
tárgyalják ezeket a napirendi pontokat. Nem céljuk ilyen irányba terelni a dolgokat. A pénzügynek
most kellett a tavalyi évet zárni, a könyvvizsgáló itt volt 1 vagy 2 hétig. Az Államkincstár felé
többszörösen adatokat kellett szolgáltatni. Egy kicsit sűrű volt a pénzügynek ez az év kezdet. Azt
gondolja, hogy talán a következő testületi ülésre helyre áll a menetrend és nem lesz ennyi plusz
napirendi pont.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Sajnos ilyen az év eleje. Hozhatták volna ezeket az áprilisi ülésre is, de nem szeretné, hogy az
önkormányzatnak 1 hónapig saját forrásból kelljen megfinanszíroznia bármilyen kiadást. Gondol itt
a két Dusterre, amit lassan ki kell fizetni. Így is kb. 20 millió forint körül összege van most benne
saját forrásból, amit ki kellett fizetni a horgásztóra, ami majd a támogatásból vissza fog jönni,
illetve a gyepmesteri telepre is 4 572 000 Ft-ot fizettek már ki.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén jelezte is, hogy több hitellel
kapcsolatos döntésre lesz szükség a Képviselő-testület ülésén.
19./ Polgármester felhatalmazása a 2015. évi közfoglalkoztatási programok beszerzésével
kapcsolatban
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel a közmunkaprogrammal kapcsolatban sokszor hirtelen kell döntést hozni, a Képviselőtestület korábban felhatalmazta őt, de ezek a felhatalmazások 1 évre szóltak. Javasolja, hogy ezt a
felhatalmazást ne kössék évhez, ne kelljen minden évben újra tárgyalni, de ha valaki igényli, akkor
újra is tárgyalhatják. Felolvassa a határozati javaslatot.
Nagyon sok mindenre elő van írva, hogy honnan lehet rendelni. A nagy értékű eszközökről kivétel
nélkül előre vagy utólag tájékoztatást adott a Képviselő-testületnek.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és
ellenjegyzés, szakma teljesítés hatásköri rendjéről szóló 1143-15/2014. számú
szabályzat 7. sz. mellékletében foglaltaktól eltekint a közfoglalkoztatási programokra
vonatkozó beszerzések vonatkozásában.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megfelelő számú árajánlatok bekérést
követően döntsön a megrendelésekről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
20./ Előterjesztés az Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlanon megvalósuló beruházáshoz kapcsolódóan
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Mindenki előtt ismeretes, hogy az önkormányzat megvásárolta az Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlant. Az
ingatlanon bölcsőde kiépítésére kerül sor. Az egyház vállalta a beruházás kivitelezését, viszont ehhez
szükségessé vált a 3 önkormányzati telek egyesítése, a beépítési százalék miatt. A telekegyesítést
követően szükség van egy nyilatkozatra az önkormányzat részéről, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a
beruházás ezen a telken megvalósuljon. A látványtervek elkészültek, igazán impozáns épületről van
szó. Egy 20 férőhelyes 2 csoportos bölcsőde építésére kerül sor, maximum 24 fő befogadására lesz
képes.
Bóta Barbara aljegyző:
Két határozati javaslat van ennél a napirendnél. Az Óvoda u. 4, 6, és 8 sz. alatti ingatlanok
tulajdonosa az önkormányzat, és telekalakítást csak a tulajdonos kezdeményezhet, ezért az
önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy elindítja ezt a telekalakítási eljárást, aminek 150 000
Ft költsége van. Ennek fedezete a működési tartalék. A másik határozatban arról határoz a
Képviselő-testület, hogy az Óvoda u. 6. sz. alatti ingatlanon hozzájárul a beruházáshoz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az első határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyek, Óvoda u. 4, 6, és 8 sz. alatti ingatlanok összevonására irányuló telekalakítási
eljárást megindítja.
A Képviselő-testület a telekalakítási eljárás költségeinek fedezésére 150.000 Ft-ot
átcsoportosít a működési tartalék terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a telekalakításhoz szükséges
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dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a második határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy –
mint tulajdonos – hozzájárul ahhoz, hogy a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye
(cím: 4024 Debrecen, Varga u. 4. ) az Óvoda u. 6 szám alatti ingatlanon megvalósítsa
a bölcsőde kialakítására irányuló beruházását.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
21./ Tájékoztatás a Fonyódligeti üdülővel kapcsolatosan
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tudomásul vehetik a tájékoztatót, szerinte eddig is ezek az árak voltak. Kéri, hogy aki tudomásul veszi
a tájékoztatást, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Fonyódligeti Gyermeküdülő szálláshely árairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
23./ Döntés a Vörösmarty u. 16. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tavaly fel lett ajánlva az önkormányzatnak, kimentek megnézni, és hasonlóan a Dózsa Gy. úti
ingatlannal azt mondták, hogy majd márciusban újra tárgyalják. A Dózsa György úti ingatlannál azt
látták, hogy a telet nem biztos, hogy átvészeli. Ezzel az ingatlannal kapcsolatban úgy gondolta, hogy
akkor érdemes megvásárolni, ha látják a tavaszi helyzetet, és látják, hogy van-e annyi szabad
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kapacitásuk, amivel felújítják. Időközben vásároltak 1-2 ingatlant, ahol egyértelmű volt a helyzet.
Ebben az évben nem látja azt a kapacitást, hogy megvegyék, és pár hónapon belül meg lesz javítva.
Vannak érvek is, mert jó, csendes utca, látta benne a fantáziát, amikor megnézték ezt az ingatlant.
Ő átengedi a témát a Képviselő-testület tagjainak. 500 000 Ft-ért van felajánlva. Hajlana arra is, hogy
megvegyék, most az előbb vásároltak ingatlanokat, most nincs is rá pénz.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
80 000 Ft maradt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt az ingatlant ugyanúgy, mint ahogy a Dózsa György úti ingatlant most nem tudják megvenni.
Egyelőre nem látja a fedezetét. Nem zárkózna el előle, csak nem látja rá a pénzt. Ebben a kérdésben
mondják azt, hogy forráshiány miatt nem tudják az ingatlant megvásárolni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Egyek, Vörösmarty u. 16. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt nem vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az önkormányzati ingatlanra vonatkozó hitelfelvétel, a 2,5 millió Ft tekintetében kéri, hogy ismét
szavazzanak, mert az ülés elején szerinte a hitelnél a két pont össze lett vonva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki megerősíti a döntésüket, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2015. (III.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi 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.
Fedezet a 1657/A/2 hrsz- ú Étterem elnevezésű ingatlan, valamint a 0348 hrsz-ú
földterület.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a
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hitelszerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 18:30 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Czinege Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető

88/88

