EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. ÁPRILIS 14. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2015. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. április 14-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1./ Pályázat benyújtása és önerő biztosítása buszbeszerzéshez
121/2015.(IV.14.) sz. határozat
2./ Idősek Otthona bővítésére pályázat benyújtása
122/2015.(IV.14.) sz. határozat
123/2015.(IV.14.) sz. határozat
3./ Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
pénzmaradványról döntés
124/2015.(IV.14.) sz. határozat

Társulásánál

keletkezett

2014.

évi

4./ Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának
kérelme
125/2015.(IV.14.) sz. határozat
5./ Dacia Duster vásárlásról döntés
126/2015.(IV.14.) sz. határozat
6./ Vízmű Zrt-vel kapcsolatos döntés
127/2015.(IV.14.) sz. határozat
7./ Közterület elnevezése iránti kérelem
128/2015.(IV.14.) sz. határozat
8./ Telekházi lakosok kérelme
129/2015.(IV.14.) sz. határozat
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9./ Silence Kft. szándéknyilatkozatával kapcsolatos döntések
130/2015.(IV.14.) sz. határozat
131/2015.(IV.14.) sz. határozat
10./ A B&B Kft. és a Debordó Kft. szándéknyilatkozatával kapcsolatos döntés
132/2015.(IV.14.) sz. határozat
11./ Egyebek
1./ Laptop vásárlással kapcsolatos döntés
133/2015.(IV.14.) sz. határozat
2./ NHSZ TISZA Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrész eladási szándék jelzése
134/2015.(IV.14.) sz. határozat
3./ Operációs rendszer fedezetéről való döntés
135/2015.(IV.14.) 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 8 képviselő
jelen van. Soltész Gábor képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Gál-Szalai Erika és Hajduné Holló Katalin
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 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1./ Laptop vásárlással kapcsolatos döntés
2./ NHSZ TISZA Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrész eladási szándék jelzése
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy plusz napirendekre vonatkozóan van-e javaslat?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Még egy napirend lenne, az operációs rendszer fedezetéről való döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
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Napirendek tárgyalása:
1./ Pályázat benyújtása és önerő biztosítása buszbeszerzéshez
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tavaly is neki szaladtak ennek a pályázati lehetőségnek. Ez egy olyan pályázati konstrukció,
ahol pár órára van nyitva a pályázati ablak az interneten keresztül. Tavaly lecsúszott róla az
önkormányzat. Azért hogy ez ne forduljon elő, kérte Bóta Barbara aljegyzőt készítsen elő egy
határozati javaslatot, aminek az a lényege, hogy őt a pályázat benyújtásával kapcsolatosan
teljes körűen hatalmazza fel a Képviselő-testület és a 2.160.000 Ft önerőt pedig biztosítsák a
busz vásárlásához. Maximum 8 millió Ft-ra lehet pályázni. Ennek a maximális önereje
2.160.000 Ft. Így kb. 10.160.000 Ft-ért lehetne ezt a buszt megvásárolni.
Kéri, hogy a felhatalmazás történjen meg, és az önerőt szavazzák meg, hogy a pályázatot be
tudják adni.
Bóta Barbara aljegyző:
Hivatalosan ez a pályázat még nincs meghirdetve. Elkészítette ezt a határozati javaslatot, de
elképzelhető, hogy a végleges rendelet kicsit másabb szabályokat fog majd meghozni, és
akkor lehet, hogy újra kell tárgyalni ezt az ügyet.
A határozati javaslat még azt tartalmazza, hogy felhalmozási célú hitel terhére szeretné az
önkormányzat az önerőt biztosítani, de Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel
egyeztetett a testületi ülés előtt és ő azt javasolja, hogy inkább a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulásánál keletkezett 2014. évi pénzmaradvány legyen a fedezete az önerőnek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Előzetes tervezet alapján két ajánlatot kell beszerezni a pályázathoz. Arra gondolt, hogy
nagyon jó lenne, ha tudnának egy Volkswagent vagy egy Reanult kisbuszt vásárolni. Tavaly
már egyszer kiválasztottak talán egy Volkswagent, nem tudja, hogy lesz-e egyáltalán géplista.
Ha az önkormányzat nyerne, és meg lesz az új busz, akkor arra kérné a Képviselő-testületet,
hogy a mostani kis buszt adják át az oktatási intézménynek, hogy a szállítási feladatait házon
belül meg tudja oldani.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot így támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a Darányi Ignác Terv keretében, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani.
A pályázat célja: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése, falu- és
tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (1. célterület), ezen belül
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új gépjármű beszerzésére, már működő szolgáltatás kapcsán.
Egyek Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgáltatás
fejlesztését indokoltnak és szükségesnek tartja.
A képviselő-testület a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a
támogatás alapját képező mikrobusz esetében, legfeljebb 8 000 000 Ft összegű
nettó kiadásra pályázik.
Az önkormányzat az elszámolható nettó 8 000 000 Ft feletti, pályázattal
kapcsolatban felmerülő ÁFA összegét, 2 160 000 Ft-ot, önerőként a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2014. évi
pénzmaradvány terhére biztosítja.
Egyek Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a
beszerzendő gépjárműre – legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásához
kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott
határidőig – CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettség
időtartama alatt fenntartja.
Az Önkormányzat továbbá kötelezettséget vállal arra is, hogy a beszerzett
gépjárművel a Szakmai Programban részletesen kifejtett tanyagondnoki
szolgáltatást ingyenesen látja el.
Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Vitéz Zsolt képviselő távozott az ülésről.
Jelen van 7 fő képviselő.
2./ Idősek Otthona bővítésére pályázat benyújtása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
20 millió Ft-ra lehet pályázni. A pályázati kiírás szerint a pályázat benyújtására a társulás
székhelye szerinti önkormányzat, azaz Balmazújváros Város Önkormányzata jogosult. Felkéri
Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt, ismertesse a részleteket.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ahogy Polgármester Úr felvezette tulajdonképpen nem Egyek Önkormányzata nyújthatja be a
pályázati kiírás szerint ezt a pályázatot. Mivel az idősek otthona társulási fenntartásban
működik, a társulás székhelye szerinti önkormányzat, Balmazújváros nyújthatja be. Ezzel
kapcsolatban a kapcsolatot már felvették, egy külön elektronikus rendszeren lehet a
pályázatot rögzíteni. 20 millió Ft pályázható. Ehhez az önerőt a települések adóerő képessége
alapján kellett kiszámolni. Itt Balmazújváros adóerő képességét vették figyelembe, de
ugyanúgy az 5%-os kategóriába esett, mint ha a településről lett volna szó. A vállalt önerő:
1.052.632 Ft. A határozati javaslatot Bóta Barbara aljegyző készítette a pályázati kiírásnak
megfelelően. Azt hiszi, hogy júliusban várható a döntés, és mivel engedélyköteles lesz a
beruházás, ezért szeptember 30-ig biztosítani is kell az engedély meglétét. Tehát mihamarabb
el kell kezdeni a tervezést és az engedélyeztetést. A kiküldött határozati javaslatról kellene
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egy döntés, illetve kellene még egy másik döntés. Igaz, hogy azt nem biztos, hogy
végrehajtják, de legyen meg a döntés. Át kell gondolni, hogy várjanak-e a pályázat
értesítéséig, júniusig és utána kezdjenek engedélyeztetni, illetve még egy telekalakítás is
szükséges, tehát még ha nyernek is kockázatos lesz, hogy szeptember 30-ig telekalakítással
együtt minden megtörténik és sikeres lesz, vagy érdemesebb átgondolni, hogy beadják a
pályázatot és vállalva a kockázatot megkezdik ezt a munkálatot, hogy minél hamarabb legyen
telekalakítás és engedélyes terv. Ezzel kapcsolatban lenne egy második határozati javaslat,
Bóta Barbara aljegyzőt kéri, ismertesse az összeget.
Szerinte hozza meg ezt a döntést a Képviselő-testület, de még házon belül Polgármester úrral
és Alpolgármester úrral egyeztetnek, ha jónak találják, akkor megkezdik a munkát, ha azt
mondják, hogy nem kockáztatnak, várják meg a döntést, akkor várnak, de abban is van
kockázat, hogy szeptember 30-ig hogy lesz meg minden engedély.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az 1.052.632 Ft önerő, ez miért pont ennyi, ezt kötelező vállalni?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt kötelező vállalni, ez az 5%.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ennek mi a fedezete, ugyanúgy a pénzmaradvány?
Bóta Barbara aljegyző:
Igen. Egyeztetett a tervező úrral, hogy a tervezési feladatokkal hogyan tud haladni, ha
értesülnek a pályázat nyertességéről és azt mondta, hogy nem lesz probléma, az engedélyes
tervet el tudja készíteni 30 nap alatt, maximum 30 nap az engedélyezési eljárás és a pályázati
kiírás szerint július elején fogják értesíteni az önkormányzatot, hogy ez a pályázat nyert vagy
sem. Tehát a tervező számítása szerint legrosszabb esetben augusztus elején el tudják kezdeni
az építési beruházást, amit december 31-ig kell befejezniük. Egy probléma van, a
telekalakítás. Úgy gondolja, hogy ez az a része a történetnek, amit előbb lenne érdemes
elindítani, mint ahogy értesülnek a pályázat nyertességéről. Ez az egyetlen költség, amit meg
kellene előlegezni. Ez 254.000 Ft + áfa. Erre sem az önkormányzat fog szerződni, hanem
Balmazújváros önkormányzata, ezt a pénzeszköz átadást már most meg kellene valósítani, a
többit pedig akkor, ha nyer a pályázat.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Úgy gondolja, hogy a telekalakításnak különösebb kockázata nincs, mert ezt a költséget
ugyan viselni kell, de a későbbiek folyamán, még ha nem is nyer a pályázat most, erre így isúgyis szükség lesz. Ezt mindenképpen indítsák el, hogy a későbbiek folyamán ez ne
akadályozza a pályázat lebonyolítását.
Tardi Kálmán képviselő:
Aljegyző Asszony említette, hogy a tervező úrral folytatott egyeztetést. Melyik tervezővel
egyeztetett? Mert arról már beszéltek, hogy az a tervező úr, aki az elmúlt években tervezett,
véleménye szerint irreálisan magas áron végezte ezeket a tervezéseket. Azt a tervező urat nem
tudja elfogadni, csak úgy, ha még beszélnek másik két tervezővel is.
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Bóta Barbara aljegyző:
Valóban Kótai Csaba volt, akivel egyeztetett. Ennek nagyon egyszerű oka van, mert két évvel
ezelőtt ő már elkészítette a Gondozási központ bővítésének és átalakításának terveit, tehát
ésszerű volt hozzá fordulni a tekintetben, hogy azt a nagyobb tervet, hogyan tudná egy kisebb
és használhatóbb tervvé átalakítani. Ebben az esetben nem ők lesznek a megbízók, hanem a
Balmazújvárosi Önkormányzat.
Tardi Kálmán képviselő:
Másodlagos dolognak tartja, hogy ki a megbízó, az önkormányzat a teherviselő és a
költségeket ők viselik. Őt az nem vigasztalja, hogy Balmazújváros bízza meg, és úgy fizetnek
kétszer annyit a tervezésért, mint más tervezőnek. Őt azt érdekli, hogy az indokoltál egyetlen
egy forinttal se fizessenek többet.
Bóta Barbara aljegyző:
A pályázatban valamennyi költség elszámolható.
Tardi Kálmán képviselő:
Ha abból a költségből kijön, ami a pályázatban elszámolható, akkor el tudja Kótai urat
fogadni, ha nem, akkor nem.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Korábban is folytattak ezzel kapcsolatban beszélgetést. Abszolút igaza van Tardi Kálmán
képviselőnek, magasak Kótai Csaba árai, de legalább időre elkészíti és lehet rá számítani.
Úgy emlékszik, hogy előzőleg is úgy zárták a vitát, hogy Képviselő Úr hoz javaslatot
tervezőre, műszaki ellenőre és akkor megkeresik őket.
Tardi Kálmán képviselő:
Kótai úrtól sem zárkózik el, de az eddigi árképzése el volt rugaszkodva a valóságtól. Ha
belefér a pályázatba, akkor lehet Kótai úr, ha nem alakítsa át az árképzését. Hoz javaslatokat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy hozzájárul ahhoz (mint tulajdonos), hogy Balmazújváros Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a nemzetgazdasági miniszter által
meghirdetett pályázati kiíráson, a Borostyán Idősek Otthona fejlesztésére.
A pályázat önerejéhez Egyek Nagyközség Önkormányzata 1.052.632 Ft-ot
biztosít, Balmazújváros Város Önkormányzata részére, fejlesztési célú
pénzeszköz átadás formájában, a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi
Társulásnál keletkezett 2014. évi pénzmaradvány terhére.
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Egyek Nagyközség Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy
a) a megvalósuló beruházást 10 évig, eredeti rendeltetésének megfelelően,
a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával
fenntartja,
b) a beruházás megvalósításához szükséges építési engedélyt szeptember
30-ig beszerzi,
c) a beruházást 2015. december 31-ig megvalósítja.
Határidő: 2015.04.15
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a 254.000 Ft + áfa megelőlegezésével, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 254.000 Ft + áfa összeget megelőlegez a Borostyán Idősek Otthona
fejlesztéséhez szükséges telekalakítás költségeire a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulásánál keletkezett 2014. évi pénzmaradvány terhére
Határidő: folyamatos
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2014. évi
pénzmaradványról döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez minden évben egy kellemes feladata az önkormányzatnak, hogy a pénzmaradványról
döntenek. Minden évben arra szoktak dönteni, hogy ezt utalják vissza az önkormányzat
részére. Az idén is ez a javaslat.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kivéve azt a 430.000 Ft-os összeget.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Összesen 7.646.591 Ft képződött, de volt egy MÁK ellenőrzés a társulásnál, Egyeket
ellenőrizte és 431.000 Ft visszafizetési kötelezettség volt, így maradt 7.215.463 Ft. Ebből már
most a testületi ülésen döntöttek 2.160.000 Ft-ról, ami a tanyagondnoki busz önereje,
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1.052.632 Ft az idősek otthon önereje, illetve a 254.000 Ft+áfa, pedig a megelőlegezés. Tehát
marad belőle 3.680.000 Ft.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Azt lehet tudni, hogy a visszafizetési kötelezettség miből ered?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem tudják, de meg lehet kérdezni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Annak idején a Képviselő-testület döntött arról, hogy 600 ezer Ft körüli összeget átadnak,
hogy vásároljanak belőle ágyakat. Annak idején szintén azt mondták, hogy majd a
pénzmaradvány terhére fogják odaadni. Az előbb megszavazott pályázatban ezek az ágyak
benne vannak?
Bóta Barbara aljegyző:
Csak építés van benne semmi más.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Annak idején úgy döntöttek, hogy a nyílászáró cserét, ha a pályázatban meg tudják oldani,
akkor arra nem adnak át, viszont a berendezésekre, eszközökre igen. Tehát az ágynak az árát
ide kellene még osztani.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Telefonon kapott értesítést, a pályázat megfelelt, de forráshiány miatt elutasították.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Illetve jelezték, hogy jönni fognak olyan igénnyel, hogy egy ellenőrzés kapcsán kiderült,
hogy kevesebb a létszám és vélhetően arra is kell ebből tartalékolni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzatnak utalják vissza a pénzmaradványt,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az általa fenntartott
intézményekben 2014. évben keletkezett 7 215 463 Ft pénzmaradványt elfogadja,
és kéri a teljes összeg egy összegben történő visszautalását az önkormányzat
számlájára.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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4./ Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának
kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
5 000 Ft-ot kérnek, ezt a rendezvényekből oda lehet adni.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a rendezvények terhére ezt az összeget odaadják,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti
Szolgálat (4069 Egyek, Fő u. 2.) családgondozóinak kérelmét támogatja, és
5 000 Ft összeget biztosít a Tájházak Napja Rendezvényhez a 2015. évi
költségvetésben rendezvények lebonyolítására elkülönített összeg terhére.
Határidő: 2015. április 25.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5./ Dacia Duster vásárlásról döntés
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A költségvetési rendelet tartalmazza ugyan, de mivel 2 millió Ft fölötti vásárlás Képviselőtestületi döntés szükséges hozzá, hogy kitől lesz megvásárolva. Ugyanilyen döntés lesz a
laptopokról is.
Ecsedi János alpolgármester:
Ismerteti az autó műszaki állapotát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete visszamenőlegesen
támogatja, hogy az önkormányzat használt DACIA Duster típusú
személygépjárművet vásárolt a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetségtől
(1134 Budapest, Lőportál u 16.) 2.150.000 Forint értékben.
Határidő: folyamatos

9/19

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. ÁPRILIS 14. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
6./ Vízmű Zrt-vel kapcsolatos döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van egy pár önkormányzat, akik nem egészen teszi ki a tulajdoni arányukban az 5%-ot, és
próbálnak valamit kezdeményezni. Azt gondolja, hogy bárhogy is szűnik meg ez a cég, a
lehető legolcsóbban kell megszüntetni. Ha felszámolót rendelnének ki, a felszámoló kicsi
pénzért értékesíti a dolgokat, ő maga viszont óriási vagyonokat tesz zsebre. Azt gondolja,
hogy nekik azt kell támogatni, hogy a cég saját dolgozói egy végelszámolás keretében
lehetőleg év végéig számolják fel a céget. Ez csak egy tájékoztatás, ezt fogja képviselni.
Teljes körű felhatalmazással bír a Vízmű Zrt. felett, csak ez egy nagyon lényeges kérdés,
tudjon róla a Képviselő-testület. Kéri, hogy aki a tájékoztatást tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy tudomásul veszi a Vízmű Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7./ Közterület elnevezése iránti kérelem
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ahhoz, hogy a kérelmező fiatal gazdaként tudjon pályázni a tanyának nevet kell adni. Azt
kéri, hogy az Ürgehát elnevezéséhez és tanya jelleg megnevezéséhez járuljanak hozzá.
Tardi Kálmán képviselő:
Ismerteti miből ered az Ürgehát elnevezés. Támogatja a kérelmet, hogy legyen Ürgehát tanya
az elnevezés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a kérelmet, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Egyek 0514/5 hrsz-ú külterületi ingatlan
elnevezése Ürgehát-tanya legyen.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8./ Telekházi lakosok kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ők minden évben kérik, hogy a művelődési házat engedjék át nekik Anyák napi ünnepségre,
de ballagásra is szokták kérni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Egyúttal hozzák meg ezt a döntést is, mert 1 hónap múlva újra kérnék az évzáróra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Múltkor hoztak egy határozatot, amelynek az a lényege, hogy a Polgármester fel van
hatalmazva, hogy egyedi rendezvényekre, egyedi bérleti szerződést hozzon létre, a
házasságkötő terem, az étterem rendezvény terme, a könyvtár esetében és javasolja, hogy a
telekházi művelődési házat is tegyék ebbe bele. Azt fogja mondani, ahogy eddig minden
évben, ezután is odaadják nekik, egy-egy ilyen rendezvényre.
Kéri, hogy aki egyetért, a múltkori határozat bővítésével, a telekházi művelődési ház
vonatkozásában, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2015. (IV.14.) 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 Egyek-Telekháza, Gagarin u. 1. sz. alatti épület (volt
Művelődési Ház) vonatkozásában felhatalmazza a Polgármestert, hogy
indokolt esetben, különösen kiemelt rendezvények alkalmával, illetve pályázati
forrásból történő bérbevétele esetén egyéni bérleti díjat állapítson meg, vagy a
bérleti díjtól eltekintsen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9./ Silence Kft. szándéknyilatkozatával kapcsolatos döntések
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez egy nagyon örömteli kezdeményezés. Ez egy együttműködési ajánlat, ami nagyon erősen
van megfogalmazva, itt egy nagyon letisztult elképzelést láthat a Képviselő-testület. A
Silence Kft. a Gastland Csoportban lévő gazdasági társaságok tulajdonosa. Az országban kb.
10 érdekeltsége van. Tegnap voltak az egyik átadó ünnepségén. Ez egy flight catering üzem
volt, ahol a nemzetközi repülő járatokat szolgálják ki élelmiszerekkel. Szerinte nagyon
meggyőző volt, amit láttak. Ez egy világszínvonalon megépített üzem.
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Sikerült velük kapcsolatba lépni. Hölle János ügyvezető a Silence Kft. nevében adott az
önkormányzat számára egy együttműködési ajánlatot, és a tegnapi rendezvényen is
megerősítette ezt a szándékát.
Azt kérik, hogy 5-6 hektár terület kerüljön a társaságuk tulajdonába. Javasolja, hogy a
Képviselő-testület adjon számára egy felhatalmazást, hogy Kovács Tibor Ügyvéd Úrral
kidolgozzon és kössön egy olyan szerződést ezzel a céggel, hogy amennyiben a cég
elképzelése megvalósul, akkor a Kétöklűben lévő 6 hektár tulajdonjogát az önkormányzat
átadja a részükre. Viszont ha ez az elképzelés nem valósul meg, akkor vissza az egészet. Ha a
cég nem tudja az általuk kitűzött támogatási intenzitást elérni, akkor ők nem jönnek Egyekre,
maradnak ott, ahol vannak. A cégnek esze ágában sem lett volna Egyekre jönni, már
Újhartyánban meg is van a telephelyük, ott már startra készen állnak, hogy elkezdjen ez a
gyár épülni. Azért lennének hajlandóak egyedül idejönni, mert amikor megkereste őket,
elmondta nekik, hogy Egyek egy leghátrányosabb helyzetű település, nagyon sok munkát
kereső ember van, ezek után ők is támogatást tudnak igénybe venni, illetve az
önkormányzatnak ipari területe van. Ami még egy vonzerő, hogy ez a leghátrányosabb
helyzetű térségek egyike, ahol a legmagasabb támogatási intenzitással lehet munkahely
teremtő beruházásokat megvalósítani.
Az önkormányzat a tőle telhető támogatásokat megadja, de sajnos vannak olyan tényezők,
melyek az önkormányzattól függetlenek. Nem tudják befolyásolni, hogy mikor írják ki a
GINOP-ot vagy a TOP-ot. Ígéretek vannak, hogy egy pár hónapon belül, de konkrétumot nem
tud mondani senki.
Azt javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel őt arra, hogy az igényüknek
megfelelően adják át a földterületet, azzal a feltétellel, hogy ha megvalósul a beruházás, akkor
rendben van, de ha nem valósul meg, akkor visszaállítani az eredeti állapotot. Addig, míg
nem kezdik el a beruházást az önkormányzat műveli ezt a földterületet.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy Dr. Kovács Tibor ügyvéddel
kidolgozzon egy szerződést, hogy amennyiben a Silence Kft. (2367 Újhartyán,
Pipacs u. 33.) 1. sz. melléklet szerinti szándéknyilatkozatában megfogalmazott
munkahelyteremtés megvalósul, akkor a Kétöklűben (Hrsz: 0348) lévő 6
hektár tulajdonjogát az önkormányzat térítésmentesen átadja a részére.
Amennyiben a munkahelyteremtő beruházás nem valósul meg, akkor az eredeti
állapot kerül visszaállításra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Kovács Tibor ügyvéd
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elkezdte felmérni ezeket a dolgokat, és 3 cégtől kért árajánlatot, melyek arra vonatkoznak,
hogy ahhoz, hogy azon a 26 hektáros területen közművesített ipari gazdasági övezetet
alakítsanak ki, a pályázati anyagot össze kell állítani. A legolcsóbb árajánlat 400.000 Ft+áfa.
Azért gondolja, hogy nem kellene most konkrét árajánlatról dönteni, mert jövő hétre tudott
időpontot egyeztetni Pajna Zoltán úrral és meg kell kérdeznie tőle, illetve a megyétől,
ahonnan ezeket a TOP-os forrásokat várják, hogy mi az, amit az önkormányzatnak reálisan
meg kell terveztetni.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület, a Balmazújvárosi Kistérségtől visszakapott
pénzmaradványból 1 millió Ft-ot különítsen el, hogy ide a közművesítéshez szükséges
pályázat anyagát el tudják készíttetni. A felhatalmazása meg van ahhoz, hogy ha az 1 millió
Ft rendelkezésre áll, akkor megrendelje a terveket, hogy minél hamarabb el tudják kezdeni a
közművesítést, illetve annak a pályázati anyagnak a beadása megvalósulhasson. Úgy hallotta,
hogy ezekre a célokra a TOP-ból is nem egyszerre fognak kijönni a források, ez az elsők
között fog kijönni. Azt szeretné, ha az önkormányzat az elsők között lenne, akik ezt a
pályázatot beadják.
Javasolja, hogy 1 millió Ft-ot különítsenek el, ennek a területnek az infrastruktúrájának
megterveztetésére, illetve a pályázati anyag elkészítéséhez. Kéri, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 1 000 000 Ft összeget elkülönít a Balmazújvárosi Kistértség Többcélú
Társulásánál keletkezett 2014. évi pénzmaradvány terhére a Kétöklűben (Hrsz:
0348) lévő ipari gazdasági övezet infrastruktúrájának megterveztetésére, illetve
a pályázati anyag elkészítéséhez.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az első határozati javaslatban a két javaslatot egybe építette. Külön lett volna az, hogy annak
esetén, ha nem nyer a pályázat, vagy nem tudják a pályázati támogatást érvényesíteni, akkor
visszaáll az eredeti állapot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez benne van az elsőben.
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10./ B&B Kft. és a Doberdó Kft. szándéknyilatkozatával kapcsolatos döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti a szándéknyilatkozatot. Ők egy sütőipari üzemet lennének hajlandóak idehozni a
településre. Biztatta őket, hogy ez a gondolatvilág kialakuljon bennük. 300 m2 alapterületű
üzemet szeretnének létrehozni, ahol minimum 10 fő dolgozna. Kinézték maguknak a
telephelyet. Ahogy megmutatta nekik a Kétöklűt, ők elmondták, hogy ha odakerül a
szennyvíztelep, nem célszerű mellé egy aprósüteményeket gyártó üzemet helyezni. Ahogy
még nézelődtek Félhalomnál az Ale Gergely által bérelt földterületet nézték ki. Javasolja,
hogy ennek a cégnek kérését is tartsák tiszteletben, és a részükre ugyanúgy, mint az előző
cégnek feltételesen, ha a beruházás megvalósul, akkor ezt a területet megkapják ingyenesen,
viszont ha nem valósul meg, vissza minden az önkormányzat tulajdonába. Ugyanolyan
felhatalmazást kér, hogy Kovács Ügyvéd Úrral a szerződést dolgozzák ki. Ha a szerződés ki
lesz dolgozva, mindenképpen vissza akarja hozni a Képviselő-testület elé.
Kéri, hogy aki egyetért azzal a felhatalmazással, hogy Kovács Tibor Ügyvéd által kidolgozott
szerződést megkösse ebben a szellemben és visszahozza a Képviselő-testület elé,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy Dr. Kovács Tibor ügyvéddel
kidolgozzon egy szerződést, hogy amennyiben a B&B Kft. (4033 Debrecen,
Veres Péter u. 37.) és a Doberdó Kft. (4032 Debrecen, Görgey u. 13.) 1. sz.
melléklet szerinti szándéknyilatkozatában megfogalmazott munkahelyteremtés
megvalósul, akkor az önkormányzat tulajdonát képező 2892 hrsz-ú földterület
tulajdonjogát térítésmentesen átadja részükre.
Amennyiben a munkahelyteremtő beruházás nem valósul meg, akkor az eredeti
állapot kerül visszaállításra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Kovács Tibor ügyvéd
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most összesen 5 szándéknyilatkozat van az önkormányzat előtt, ami mind arra irányul, hogy
valahogy munkahelyeket próbáljanak meg teremteni. Amikor kérte, hogy legyen főállású
Alpolgármester, az ezért is volt, mert az előző ciklusban nem volt ideje ilyenek után járkálni.
500-600 ember foglalkoztatása közmunkaprogramon keresztül annyira nagy teher, hogy még
1 ember is majdnem kevés. Például az előző ciklusban Tiszacsegén 2 főállású alpolgármester
volt, aki ezt csinálta.
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11./ Egyebek
1./ Laptop vásárlással kapcsolatos döntés
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Több körben tárgyalta ezt a témát a Képviselő-testület. Ez a legutóbbi egyeztetésen
történteknek a megerősítése, illetve a jóváhagyása.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Döntöttek arról, hogy maximum 150.000 Ft-ot lehet a laptopok vásárlására költeni és ez
annak szellemében van.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ebben a határozati javaslatban van benne, hogy az önkormányzat elfogadja az önkormányzati
képviselőknek a 9.900 Ft-os fejenkénti hozzájárulását. Ez azért van, mert nem 150.000 Ft,
hanem 159.900 Ft-osak voltak azok a laptopok.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
visszamenőlegesen támogatja, hogy az önkormányzat 5 darab Notebook DELL
Inspiron 3542 típusú számítástechnikai eszközt vásárol a Digitaltech Europa
Kft.-től (2040 Budaörs, Vasút u. 15.), 799 500 forint összegben. Valamint
visszamenőlegesen támogatja, hogy 8 darab Notebook DELL Inspiron 3542
típusú számítástechnikai eszközt vásárol Balogh Ádám egyéni vállalkozótól
(4225 Debrecen-Józsa, Homokhát utca 32.) 1 146 200 forint összegben.
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 5 fő
önkormányzati képviselő 9 900 Ft/fő összegű hozzájárulását a
számítástechnikai eszközök megvásárolásához.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez az, az érdekes helyzet, hogy ha véletlenül akármilyen oknál fogva valakinek le kellene
mondania a képviselői státuszáról, ezek a laptopok az önkormányzat laptopjai. Ne essen senki
félreértésbe, most akik itt dolgoznak, azok használhatják, de ez nem a képviselők tulajdona.
Most az önkormányzat tulajdonát kicsit megtámogatták.
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2./ NHSZ TISZA Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrész eladási szándék jelzése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti az előterjesztést. Az a kérdés, hogy az önkormányzat az elővásárlási jogával kíván-e
élni. Szerinte válaszolhatják, hogy nem kíván az önkormányzat elővásárlási jogával élni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az NHSZ TISZA Kft.
részvény eladásával kapcsolatban az önkormányzat elővásárlási jogával nem kíván élni,
konkrétan ebben az esetben, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
nem kíván élni az NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Társaság) Társasági szerződésében biztosított elővásárlási jogával,
és nem kívánja megvásárolni a Tiszaszentimre Község Önkormányzata
Társaságban lévő és Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának névértéken
eladni kívánt 10 000,- Ft-nak megfelelő üzletrészt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Operációs rendszer fedezetéről való döntés
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismerteti a határozati javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2015. (IV.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az
önkormányzat 13 darab operációs rendszert vásároljon Balogh Ádám egyéni
vállalkozótól (4225 Debrecen- Józsa, Homokhát utca 32.) 416 000 forint
összegben, a működési tartalék terhére. Ennek megfelelően a 2015. évi
költségvetésben tervezett működési tartalék előirányzata csökken 416 000
forint előirányzattal és az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció
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beruházások előirányzat növekedjen 416 000 forint előirányzattal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Herbák Erika informatikus
Vigh József bizottsági tag:
A két munkahelyteremtő szándéknyilatkozattal kapcsolatban szeretne konkrétan kérdezni, hogy
aki majd megnézi az ülés videóját, vagy elolvassa a jegyzőkönyvet, lássa, hogy milyen adatok
hangzottak el. Ha ezek a beruházások megvalósulnának kb. 40-50 embernek lenne munkahelye.
Humán erőforrás szempontjából milyen kapacitást igényel az alomgyártó üzem illetve a sütöde?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szándékosan nem beszélt erről. Ahogy elmondta 5 szándéknyilatkozat van, hogy mind az 5 nem
fog megvalósulni, abban teljesen biztos. Egy kicsit még mindig hitetlen pl. a PI vizes
technológiával kapcsolatban. A Silence Kft. az ő szemében egy kicsit komolyabb. Emlékeznek
rá, hogy a PI víznél is el akartak menni, megnézni egy meglévő üzemet, és nincs üzem. Itt el
tudtak menni üzemlátogatásra. Igaz, hogy más üzem volt, mert ilyen üzem nincs
Magyarországon, amilyet ők szeretnének idetelepíteni. Viszont az egy nagyon biztos alap, hogy
ennek a cégnek van 10 másik üzeme, melyek már működnek, és világszínvonalon működő
üzemek. Ennek ellenére, mivel sok olyan tényező van, ami az önkormányzattól független,
például, hogy a GINOP, a Top, mikor és hogyan jelenik meg és milyen döntések lesznek.
Fél ez nagydobra verni, de azt gondolja, hogy nem is szabad eltitkolni, mert a Képviselőtestületnek erről tudnia kell, de ha a közvéleménynek csak egy tájékoztatást mondanak róla már
az is egy ígéretnek hangzik, és ő nem akar senkit becsapni, mert ez még nagyon lóg a levegőben.
De Vigh József bizottsági tag kérésére a Silence Kft. szándéknyilatkozatából felolvassa a
következő bekezdést: „Beruházásunk esetén vállaljuk, hogy foglalkoztatunk 30 fő körüli
alkalmazottat, ebből 2-3 fő vezető, 8-10 fő középvezető, 18-20 szakmunkás, betanított munkás
(targonca, nehéz gép, rakodó), továbbá iparűzési adót fizetünk az Önkormányzatnak. ”
A PI vizesről nem akar hosszasan beszélni, de ott sok száz főről beszéltek. A másik cég, az apró
teasüteményeket gyártó üzem 10 főt írt le. A 4. szándéknyilatkozatot a Lehel CoachBuilder 2000
Kft. tette. Ezeket a szándéknyilatkozatokat az önkormányzat honlapjáról le is lehet töltetni. A
Lehel CoachBuilder Kft. 160 munkahely létrehozását célozta meg. Ők egy nagyon komoly
tervvel ideérkező emberek. Főleg betanított munkásokra számítanak ők is.
Ezek a szándékok vannak, és mindent megtesznek, hogy ezek megvalósuljanak, de nagyon sok
buktató van még előttük. Például a Lehel CoachBuilder Kft. kérte ahhoz, hogy meg tudják
kezdeni a termelést, a betonelemgyártó üzemcsarnok odaadását. Az önkormányzat arra pályázati
pénzt nyert, és ahhoz hogy kibővítsék és hőszigeteltté tegyék, ők vállalták
szándéknyilatkozatban, hogy még adnak hozzá 6 millió Ft-ot. Ezt a kérvényt beadta a
Közfoglalkoztatásért és Vízügyekért felelős Helyettes Államtitkárságra, ott elutasították.
Elmentek személyesen a Lehel CoachBuilder Kft. ügyvezetőjével, és a személyes meghallgatás
után elmondták, hogy még kérnek be adatokat és hajlandóak újragondolni.
Ezeknek a munkahelyeknek a létrehozásával kapcsolatban nem szabad illúziókban ringatniuk
magukat, mert ezek a cégek azért jönnének ide, mert egy többszörösen hátrányos helyzetű
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településen magasabb a támogatási intenzitás, mint máshol. Tavaly 2 millió forint támogatást
lehetett kapni eszközvásárlásra, és ha ezt itt meg tudják nekik csinálni, akkor ők 25 főre kapnak
50 millió forintot, és el mondták, hogy akkor nem biztos, hogy kell nekik az önkormányzat
csarnoka, és azonnal építenek maguknak egyet. Az pedig, hogy ez megvalósul-e, megint egy
nagy kérdés.
Illetve van az önkormányzat szándéka, melyben megszavazták, hogy pályáznak egy börtön
telepítésére. Ez összesen 5 szándéknyilatkozat.
Amit még nem hozott nyilvánosságra, hogy Egyekre egy keményítő gyártó üzemet lehetne
létrehozni, ami a település egész környezetéből fel tudná szívni az összes búzát. Itt dolgoznák fel
a búzát, amivel a helyi embereknek lenne munkája. A keményítőt szállítanák el, amit dupla áron
el lehet adni, mint a búzát. Ehhez készíttetett egy nagyon leegyszerűsített megvalósíthatósági
tanulmányt, de pénzt nem tudott érte fizetni. Ennek az üzemnek is sikerült egy gazdát találni, itt is
van már egy szándéknyilatkozat aláírva. Ezt odaadta Bodó Sándor képviselő úrnak, aki bevitte a
Miniszterelnöki Hivatalba, és ott vizsgálják ennek a cégnek a komolyságát. A beruházás
összköltségvetése 80 millió euróba kerülne. Leírták a szándéknyilatkozatban, hogy ha a Magyar
Állam adja a felét, akkor ők adják a másik felét. Ezt a soros testületi ülésre fogja behozni.
Ez még nagyon messzire van a megvalósítástól. Még nem mondhatják a lakosságnak, hogy itt
lesznek munkahelyek. Azt mondhatják, hogy dolgoznak rajta, hogy sok legyen. Összesen kb.
500-600 főről beszélnek. Ehhez még, hozzájön a PI vizes 800 fő, amit csak zárójelben említ.
Dolgoznak rajta, az tény, hogy Vigh Józsefnek a Megyei Közgyűlés képviselőjeként éreznie
kell, hogy egy kicsit aranyásó hangulat van, és hogy ebből a következő 4-5 évben Egyekre
mennyi pénzt tudnak hozni, ahhoz egy kicsit ők is kellenek.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:50 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Gál-Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
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Jegyzőkönyvvezető
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