EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁJUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

5/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. május
27. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Beszámoló az adózás helyzetéről
Előadó Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Antalné Csőke Éva adóügyi ügyintéző
Soltész Gáborné adóügyi ügyintéző
104/2015.(V.27.) sz. határozat
2./ Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezés munkálatairól
Előadó: Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
105/2015.(V.27.) sz. határozat
3./ Egyebek
1./ A Fonyódligeti Gyermeküdülő 2014. évi üzemelésének elszámolása
106/2015.(V.27.) sz. határozat
2./ Kérelem a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház nyitvatartási idejének
módosítására
107/2015.(V.27.) sz. határozat
3./ Dorogmai úttal kapcsolatos kártérítési per
108/2015.(V.27.) sz. határozattól - 110/2015.(V.27.) sz. határozatig
4./ Döntés a térfigyelő kamerarendszer támogatást megelőlegező hitelének
hosszabbításáról
111/2015.(V.27.) sz. határozat
5./ Pályázat benyújtása a Hunyadi utca járdafelújítására
6./ Pályázat benyújtása sportlétesítmény kialakítására
112/2015.(V.27.) sz. határozat
7./ Kérelem települési címer használatára a megyei értéktár népszerűsítéséhez
113/2015.(V.27.) sz. határozat
8./ Határozati javaslat önkormányzati ingatlanok átminősítésére
114/2015.(V.27.) sz. határozat
9./ Debreceni Művelődési Központ támogatási kérelme
115/2015.(V.27.) sz. határozat
10./ Ohati lakosok kérelme a tanyabusszal kapcsolatban
116/2015.(V.27.) sz. határozat
11./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
117/2015.(V.27.) sz. határozat
1/29

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁJUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

12./ Döntés az Ady E. u. 49. sz. alatti ingatlan megvételére tett ajánlatról
118/2015.(V.27.) sz. határozat
13./ Előirányzat módosítás, Gyepmesteri telep vízbekötés
119/2015.(V.27.) sz. határozat
14./ Döntés a Gyepmesteri telep építése Egyeken” című pályázat megvalósításához
szükséges hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről
120/2015.(V.27.) sz. határozat
15./ Előirányzat módosítás
121/2015.(V.27.) sz. határozat
16./ Döntés keretbiztosítéki jelzálogszerződés megkötéséről
122/2015.(V.27.) sz. határozat
17./ 166/2015.(IV.30.) számú határozat hatályon kívül helyezése
123/2015.(V.27.) sz. határozat
18./ Árajánlat az Attila telep elbirtoklására
124/2015.(V.27.) sz. határozat
19./ Javaslat a Nőklub támogatására
125/2015.(V.27.) sz. határozat
20./ Gyepmesteri telep eszközbeszerzésére árajánlat jóváhagyása
126/2015.(V.27.) sz. határozat
21./ Döntés a Vörösmarty út egyirányúsításáról, vagy zsákutcává alakításáról
127/2015.(V.27.) sz. határozat
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból 6 fő jelen van. Vitéz Zsolt, Vigh József és
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag nem tud részt venni az ülésen. A meghívó szerint az ülés a
tegnapi napon lett volna, de mivel a bizottság nem volt határozatképes az ülés a mai napra lett
újból összehívva.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Murvai Ferenc bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívón szereplő napirendeken kívül az alábbi napirendeket is tágyalja
meg a bizottság:
-

Előirányzat módosítás, Gyepmesteri telep vízbekötés
Döntés a Gyepmesteri telep építése Egyeken” című pályázat megvalósításához
szükséges hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről
Előirányzat módosítás
Döntés keretbiztosítéki jelzálogszerződés megkötéséről
166/2015.(IV.30.) számú határozat hatályon kívül helyezése
Árajánlat az Attila telep elbirtoklására
Javaslat a Nőklub támogatására
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Megkérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kiegészíteni valója?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a bizottság:
-

Gyepmesteri telep eszközbeszerzésére árajánlat jóváhagyása
Döntés a Vörösmarty út egyirányúsításáról, vagy zsákutcává alakításáról

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések az Egyebek 20./ napirendjének kivételével (Gyepmesteri
telep eszközbeszerzésére árajánlat) megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel, ezért
a jegyzőkönyvhöz a fenti napirendet kivéve külön mellékletként nem kerül csatolásra
előterjesztés.
Napirendek tárgyalása:
1./ Beszámoló az adózás helyzetéről
Előadó Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Antalné Csőke Éva adóügyi ügyintéző
Soltész Gáborné adóügyi ügyintéző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem kíván a napirendhez hozzászólni, kérdésekre vár és arra válaszol.
Murva Ferenc bizottsági tag:
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem esetében a magánszemély megállapítja, az
önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti az adót. Szerinte itt továbbra is vannak
problémák, hogy a bérbeadók valamennyi százaléka nem tesz az adóhatóságnál bevallást,
illetve nem fizet önadózást. Az adómentességet illetően vannak kitételek, ezzel nem
foglalkozna. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény kimondja, hogy az
adómértéke az adóalap 16%-a. Egyeken több mint 6 ezer hektár szántóföld van, és még
vannak olyan személyek, akik csak tartják a földet és nem művelik és szerinte vannak
olyanok, akik nem adóznak. A táblázatból kiderül, hogy a 2009-2011. években volt bevétel,
de ez elapadt, az elmúlt 3 évben nincs adófizetés ezen a címen. Szeretné megkérdezni, hogy
mi a helyzet?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A helyzet ugyanaz. Ahogy Murva Ferenc bizottsági tag is elmondta, azon van a hangsúly,
hogy önkéntes a bevallás és pont ez marad el, az önkéntes bevallás. Nem tudnak olyan
nyilvántartást, ami alapján meg lehet állapítani, hogy kik azok, akik bérbe adják a földjüket.
Aki bérbe adja, annak kellene bevallania, hogy a bérbeadásból származik jövedelme és azután
kellene megfizetni a személyi jövedelemadót, a törvény szerinti 16%-ot. De ez az önkéntes
bevallás marad el. Az a baj, hogy nem tudnak rá olyan módszert, ami alapján fülön lehetne
csípni őket.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Információi szerint valamivel jobb a helyzet, mint amit Murva Ferenc bizottsági tag vetít
eléjük. Földadót a földtulajdonosnak, ha bérbe adja a földet, akkor kell fizetni, ha 5 évnél
rövidebb időintervallumú a bérleti szerződés. Az 5 évet meghaladó, vagy 5 évet elérő bérleti
szerződések nem földadó kötelesek, információi szerint. Szerinte az egyeki bérleti
forgalomban lévő földeknél 5-10% alatti hányadot képez, mert a többi mind 5 év vagy 5 évnél
hosszabb időre vonatkozik. Így túl nagy adó jövedelemtől nem esik el az önkormányzat ez
által.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Biztos van olyan, akinek jönnie kellene, önkéntesen be kellene vallani és nem jön. Minden
adózásnál, ami önkéntes jellegű, ilyen van. Úgy emlékszik egy fő volt, aki bevallotta.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Állampolgári beszélgetés kapcsán mondták neki, hogy adóhátralékot 100 Ft nagyságrendű
összegről is kiküldik az állampolgároknak.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
500 Ft alatt nem küldik ki. Megbeszélték, hogy amilyen postaköltség és nyomtatási költség
felmerül - és nem térül meg, ha befizetik, - akkor hogy ne csináljanak az önkormányzatnak
plusz költséget, ki sem küldik. Olyan előfordul, hogy több adónem szerepel, pl. az egyik 100
Ft, a másik 150 Ft, de összesen összejön 700 Ft-ra, akkor azt már kiküldik.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A beszámoló mutatószámai összességében tetszettek neki, mert az előző évek számaihoz
képest az arányok jobbak és ő elfogadásra javasolja a beszámolót.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Valóban jobbak, egy esetben rosszabb. Ha 2014. I. negyedévét hasonlítják a 2015. I.
negyedévéhez képest, akkor látják, hogy kevesebb összegű adó folyt be most, mint tavaly.
Viszont mostanra már ez is más képet mutatna, mert a végrehajtási értesítők kiküldése miatt
érkeztek befizetések, úgyhogy az óta ez már helyre billent.
Murva Ferenc bizottsági tag:
Ami miatt továbbra is él a gyanúperrel, hogy a termőföld bérbeadásából származó
bevételnek az egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 16%.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
De csak akkor, ha az 5 évet nem éri el a bérleti szerződés időtartama. Elnézést kér, ezt
beleírhatta volna, ez egy hiányosság.
Bódi István bizottsági tag:
Nem a beszámolóban lévő gépjárműadóval van a probléma, hanem a településről tudják, hogy
hátrányos település, de a gépjárműparkról ez nem látszik. Már nem 1, hanem 2 autójuk van, a
nagyon hátrányos helyzetűeknek. Ők is fizetik az 1-2 autó után az adót?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A gépjármű adónál, központi nyilvántartás alapján van az adó kivetve. Ha pl. valaki használ
egy autót, de nincs az ő nevére átíratva, akkor nem ő fogja megfizetni, hanem a tulajdonosa.
Azt tudni kell, hogy most el fog indulni a forgalomból történő kivonás, mert ha valakinek az
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összes tartozása magasabb, mint az adott évre eső előírás, akkor ki lehet vonni a forgalomból.
Ez úgy történik, hogy kap egy értesítést erről, még van egy lehetősége, hogy befizesse, ha
nem fizeti be, utána elindul az okmányiroda felé a forgalomból történő kivonás. Ha nem
jelenik meg, és nem adja le a rendszámot, ugyanúgy jár az autóval. Itt a rendőrségnek nagy
szerepe lenne abban, hogy ezeket ellenőrizzék.
Bódi István bizottsági tag:
Olvasta, hogy most már bele került az üzembentartó is, mert eddig ez volt a kiskapu, hogy azt
mondták, hogy csak üzembentartó és nem az övé a gépjármű.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha ránéznének egy ilyen VH értesítőre, látnák, hogy nincs kifizetve a kommunális adó, de
gépjárműadó tartozása nincs.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolná, hogy éljenek jelzéssel a körzeti illetékes okmányiroda felé, hogy adják ki a
balmazújvárosi rendőrkapitányság felé azon gépjárművek listáját, melyek a forgalmi
rendszám és forgalmi engedély bevonására kötelezettek.
Bódi István bizottsági tag:
Nem is ez a probléma. Az a probléma, hogy hátrányos helyzetű, sorban áll mindenhol és nem
1 kocsit, hanem már 2 tartanak fenn.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Itt vagyonosodási vizsgálat lehetne.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Igen vagy a szociális támogatásoknál ahol lehet, környezettanulmányt kellene végeztetni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Van olyan, hogy környezettanulmány, de ha emlékeznek rá korábban volt olyan, hogy a
lakókörnyezet rendezettségét nézték, de ezt a törvény megtiltotta. Az adható támogatásoknál
nincs jogszabályban rögzítve, hogy milyen feltételek esetén kötelező adni. Tehát az adható
támogatásoknál mindenki szeme előtt meg tud jelenni, hogy milyen az adott illető és adnak,
vagy nem adnak.
Kiegészítésül elmondja, hogy a beszámolónak nem kell tartalmaznia és nem is tartalmazza az
ebrendészeti hozzájárulást. Az önkéntes bevallás alapján 800 db-nál megállt a történet.
Miután megtörtént az eb összeírás, a legutolsó információ szerint 1700 db eb van a
településen. Több bevételre számítanak, mint amit terveztek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az adózás helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
104/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az adózás helyzetéről szóló beszámolót.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezés munkálatairól
Előadó: Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az elmúlt években is megfogalmazta Polgármester úr felé, hogy a belterületi lakott
ingatlanoknál is tapasztalható az elhanyagoltság és olyan szintű gyomfertőzöttség, ami a
szomszédoknak az élethelyzetét, a tiszta levegőhöz való jogát sérti. Jó lenne, ha figyelemmel
követnék. Akkor Polgármester úr azt mondta, hogy míg az önkormányzat területeit nem
tudják olyan szinten tisztán tartani, ami joggal elvárható volna, addig markáns intézkedéseket
nem foganatosít a települési polgárok felé.
A település belső arculata olyan szinten változott már, hogy a romos ingatlanokat is
kitakarítják, nagyon sok gazdátlan portán a füvet, a gyomot eltakarítják. Most már eljött az
idő, hogy határozott fellépésben jogkövető magatartásra késztessék azokat, akik nem tesznek
eleget a rendeletnek. Itt majd Jegyző Asszonynak fog a hatásköre megnövekedni, de Jegyző
Asszony a kihívást vállalja és az életkörülményeket élhetővé fogja tenni.
Bódi István bizottsági tag:
Gyakorlatilag országos szinten ez a parlagfű kérdés kezelhetetlen, olyan szintű a fertőzöttség,
hogy már visszafordíthatatlan.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A földhivatal illetékes szakembere minden évben körbejárja az egész Hajdú-Bihar megyét
GPS-el, kamerával a kezében. Felveszi az ingatlanokat és igen komoly bírság tartama van,
progresszíven emelkedik a szennyezett területtel arányosan. Egyeki szinten úgy ítéli meg,
hogy az elmúlt években csökkent a parlagfűvel fertőzött területek száma. Már csak a
bírságból kifolyólag is, mert senki nem akarja a több 10 vagy 100 ezres bírságokat kifizetni.
Egyeki szinten biztos, hogy nem növekszik a fertőzöttség, országos szinten nem tudja mi a
helyzet.
Bódi István bizottsági tag:
Legjobb mérce erre az a beteg az orvosnál, aki allergiás tünetektől szenved, és most már ez az
időintervallum borzasztóan nagy.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ez a kérdés nem feltétlen a parlagfűre van kihegyezve, hanem gyakorlatilag az összes virágzó
és pollentermelő növényre. Ez ellen sajnos nem tudnak mit tenni. Maga a törvény, a rendelet a
parlagfűre terjed ki. Javasolja, hogy az összes gyomnövényre terjesszék ki helyi szinten.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Utolsó mondat a településen foglalkoztatott közmunkásokra és mezőgazdasági projektre utal.
Az Óvoda u. 6. szám alatti ingatlanon félig-meddig elindult egy beruházás, ami most az
önkormányzat beavatkozására leállt. A terület az önkormányzat tulajdonában van, az egyház
egyelőre nem használja, de derékig ér a fű rajta. Ezt valahogy meg kellene oldani.
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Ecsedi János alpolgármester:
A könyvtárban lévő közmunkások egy csoportja elindult a településen és ők összeírják azokat
az ingatlanokat, ahol nagyon nagy a gaz. Utána ők megszűrik, az önkormányzati ingatlanokat
kiveszik belőle, ami az ő feladatuk, a többi ingatlannal kapcsolatban Jegyző Asszony, illetve a
megfelelő kollega eljárást fog kezdeményezni.
Az Óvoda u. 6. szám alatti ingatlant, felé még nem jelezte senki. Használatra az egyháznak át
lett adva. Nem járnak ki más egyházi ingatlanra sem. Amennyiben jelzés van, kapacitásuknak
megfelelően tudnak segíteni, viszont önkényesen nem fognak bemenni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem kell önkényesen bemenni, viszont a történet ott nem ért véget, hogy az egyháznak
használatra át lett adva. Született egy határozat arra vonatkozóan is, hogy az önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy az egyház a beruházást ott végrehajtsa. A határozat ellenére ez le lett
állítva.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ki állíttatta le a beruházást?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tudtával Polgármester úr állítatta le, hogy pályázatra várjanak. Nem szerette volna, ha
önkormányzati tulajdonú területen, egyházi tulajdonú ingatlan épül.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a parlagfű elleni védekezés
munkálatairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
105/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a parlagfű elleni védekezés munkálatairól
szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

3./ Egyebek
1./ A Fonyódligeti Gyermeküdülő 2014. évi üzemelésének elszámolása
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Átnézve a Fonyódligeti üdülő költségeit és bevételi oldalát, az a gyanúper él benne, hogy a
költségeket 100%-osan, a bevételeket részarányosan tüntetik fel. Véleménye szerint ezek az
adatok félrevezetőek, ezek az adatok megtévesztik a tulajdonosokat, ő egyetlen forint
kifizetését sem javasolja. Ha csak a vízdíj és a villanyszámla összegét nézik, ott nem ennyi
bevételnek kellett képződni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ő is és Polgármester úr is úgy emlékezett, hogy arról volt szó, hogy ha Tiszacsege üzemelteti,
nem fog semmibe kerülni. A probléma az, hogy erről nem született semmiféle írásos
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megállapodás, mert akkor Tiszacsege sem vállalta volna be, hogy költségmentesen fogja
üzemeltetni. Polgármester úr kérte tőle, hogy gyűjtse ki, mennyibe került, amikor Polgár
üzemeltette. Ismerteti mennyi összeget fizettek 2012-ben, 2013-ban, és 2014-ben.
Polgármester úr küldött neki egy e-mailt és kérte, hogy ismertesse ezt a csökkenő tendenciát,
ezt megtette, illetve azt írta, hogy szerinte el kell fogadniuk a tavalyi évre.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Egy üdülőnél, hogy merülhet fel közel fél millió forintos utazási költség?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Biztos a gondnokok utaztatása.
Bódi István bizottsági tag:
Nem rég volt ott és az a kép tárult elé, hogy gyakorlatilag a gondnokok a lekvár főzésen kívül
nem nagyon foglalkoznak semmivel, és árulták a főzött lekvárt. Nem tudja, hogy milyen
energiával csinálták ezt, gázzal vagy villannyal. Mindez munkaidőben történt.
A másik dolog, hogy ők szervezhetnek oda nyaralást költségkímélő módon, hogy ha nekik
ilyen számlákat kell kifizetni, mert ez akkor mindig mínusz lesz. Úgy kellene ezeket az árakat
kiszámolni, hogy legalább 0 lenne.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Valahogy a gyümölcsnek oda kellett jutni, Szatmárcsekéről.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azt sem érti, hogy jön a képbe Szatmárcseke?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tiszacsege odaadta üzemeltetésre Szatmárcsekének.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ehhez a tulajdonosok részéről valaki hozzájárult? Egyek is tulajdonos, hozzájárult az
önkormányzat?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az elszámolási számok ködösek. A kiadási kalkulációk mögött lényegesen nagyobb
árbevételnek kellene lenni. A mosás költsége is lényegesen nagyobb árbevételt feltételez.
Nyugodt szívvel egy forintot sem tud megszavazni. Sőt ezeknél a kiadási számoknál várna
magyarázatot, hogy miből adódnak össze ezek a magas költségszámok.
Bódi István bizottsági tag:
Amikor lent volt, megnézte a szobákat és a kőházak nincsenek rendbe, az katasztrófa.
Ismerteti, milyen állapotok uralkodnak. A faházakról úgy hallotta, hogy rendben vannak. A
lengyel és a magyar gyerekek mikor mennek, nem annyi létszámra van tervezve az üdülő,
mint amennyien mennek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Így, hogy megoldják akár a dupla létszámot is, ha kiszámolják az plusz árbevétel.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Régen Polgár küldött név szerinti listát, hogy kik voltak ott. Most ez is elmaradt. Ha úgy
gondolják, egy részletes elszámolást lehetne kérni.
Murva Ferenc bizottsági tag:
Emlékszik Polgár beszámolójára, annyira részletes volt a kimutatás, hogy ellentmondásoktól
hemzsegett a beszámoló. A 2.150.200 Ft-os bevétel mellett az anyagköltség, ágyneműtisztítás
30%. „Ez több mint, emeli a lécet.” Egyetért azzal, hogy kérjenek részletes kimutatást. A
kiadási arányok, ha igazak, akkor a bevételi oldalnál kellene többnek keletkezni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Idegenforgalmi napló megtekintéséhez is ragaszkodjanak, hogy valósan hány személy volt
ott.
Bódi István bizottsági tag:
Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy ha megint lengyel, magyar gyerekek lekerülnek a
Balatonra, akkor a kőházakba nem szabad annyi gyereket bezsúfolni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Tavasszal le kell vinni egy építő brigádot és a saját költségükön megcsinálni.
Bódi István bizottsági tag:
A brigádjuk 1 hónap alatt rendbe tenné.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem véletlen ennyi főre van engedélyük. Amikor Polgár üzemeltette úgy csinálták, hogy
megküldték a létszámot, hogy hány lengyel gyerek érkezik és kiegészítették a meghatározott
létszám erejéig egyeki gyerekekkel.
Bódi István bizottsági tag:
Azokba a kőházakba, annyi gyereket nem szabad bezsúfolni. Vagy a szemben lévő üdülőben
kell megkérdezni, hogy befogadják-e a gyerekeket? Az gyermekbarát üdülő.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem, ő ahhoz ragaszkodik, hogy ezt kell rendbe rakni, méltó körülményeket teremtve.
Akarják ezt még üzemeltetni? Nem arról volt szó, hogy rotálják?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Volt róla szó.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Egyelőre várják meg a részletesebb beszámolót.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Azt a megoldást is elképzelhetőnek találná, hogy versenytárgyalásra meghirdetnék ki ad érte
többet és akkor nem költségük lenne, hanem árbevételük.
Bódi István bizottsági tag:
Nem biztos, hogy el kellene adni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem eladásra, hanem üzemeltetésre.
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Bódi István bizottsági tag:
Szerinte azt kellene támogatni, hogy leviszik az Egyeki brigádot, és megcsinálják.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ahhoz Egyeknek kellene üzemeltetni. Javasolja, hogy várják meg a részletes beszámolót és
utána térjenek erre vissza.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Fonyódligeti Gyermeküdülő 2014. évi üzemeltetési
költségeiről kérjenek részletes kimutatást, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
106/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Fonyódligeti Gyermeküdülő 2014. évi
üzemeltetési költségeiről kérjenek részletes kimutatást.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Kérelem a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház nyitvatartási idejének
módosítására
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Ismerteti az előterjesztést. Ha csak közösségi tér van, akkor is kötelező havonta egyszer este
9-ig nyitva lenni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház nyitvatartási idejének
módosítására vonatkozó kérelmet támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
107/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tárkány Béla Könyvtár és
Művelődési Ház nyitva tartását 2015. június 01-től az alábbiak szerint
módosítsa:
KÖNYVTÁR
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

ZÁRVA
8-17
8-17
8-17
12-20
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Szombat

8-13

8-13

Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
3./ Dorogmai úttal kapcsolatos kártérítési per
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ügyvéd úr javasolta, hogy a keresetet szállítsák le 161.077.501 Ft-ra. Szerinte Polgármester
úr ezt csak tájékoztatásnak szánta, hogy hol áll a per, és egy döntés szükséges, hogy ennyi
lesz a kereset.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Azt a következtetést is levonta, hogy vitatják a 10 tonnás táblát, hogy az csak az első
kereszteződésig érvényes. A második kereszteződés után is tegyék ki a 10 tonnás táblát, hogy
még vita tárgyát se képezhesse a jövőben, hogy rá lehet menni arra az útra vagy nem. Mélyen
beleolvasva az egész feltételezéseken alapszik. Ha egy szakértőnek feltételezéseken alapulva
is elfogadják a szakértelmét, akkor nagyon cudar világot élünk. Egy a lényeg, hogy legalább a
161 millió Ft-ot megkapják. Javasolja, hogy tegyenek intézkedéseket, hogy a Szigeti út után is
legyen a tábla kitéve.
Murva Ferenc bizottsági tag:
Nagyon alapos anyagnak tartja. Egy napra megengedett terhelés igénybevétele, a
megengedettnek a 200 szorosa volt. Ez eleve magával hozta az út tönkretételét. Itt valami
sántít, valakinek engedélyezni kellett ezt az útterhelést. Laikusan vagy tudatosan engedélyezte
teljesen mindegy, mert ettől az önkormányzatnak kárt okozott. Bruttó 161 millió Ft-os
kárigényért harcolnak. Ez rendben van, amortizálódott ez az összeg az óta, de ha sikerülne,
komoly eredmény lenne és az út javítható lenne belőle.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Itt 3 döntés szükséges. Először kéri, hogy aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
108/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a Dorogmai úttal kapcsolatos kártérítési
perről szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Dorogmai úttal kapcsolatos kereset összegét szállítsák le
161.077.501 Ft-ra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
109/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Dorogmai úttal kapcsolatos kereset összegét
szállítsák le 161.077.501 Ft-ra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy erősítsék meg a táblát a másik kereszteződésnél is,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
110/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Dorogmai út 2. kereszteződéséhez is
helyezzenek ki 10 t-ás súlykorlátozó táblát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Bagi Zoltán
4./ Döntés a térfigyelő kamerarendszer támogatást megelőlegező hitelének
hosszabbításáról
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez egy támogatást megelőlegező hitel, amit úgy vett fel az önkormányzat, hogy amikor
megkapja a támogatást, abból az összegből visszafizeti. Mivel még ezt nem utalták ki, és
június 30-án lejár a hitelszerződés, ezért egyeztettek Bóta Barbara aljegyzővel, hogy legalább
december 31-ig célszerű lenne meghosszabbítani, addigra el fog dőlni vagy a per, vagy az
igazolási kérelem.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mik az esélyek?
Bóta Barbara aljegyző:
Módosult egy jogszabály áprilisban. Az a lényege, hogy ha valaki valamilyen határidőt
elmulaszt, akkor lehetősége van igazolási kérelem benyújtására. Erre korábban nem volt
lehetőség. Erre a jogszabályra való hivatkozással benyújtottak be egy igazolási kérelmet a
miniszterelnökséghez és egyben kérték a per felfüggesztését is. A bíróság ennek megfelelően
a pert fel is függesztette. A miniszterelnökségnek el lett küldve az anyag. Úgy gondolja, hogy
jó esélye van annak, hogy az igazolási kérelemnek helyt adjanak. Bár nem mert ez ügyben
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nyilatkozni. Polgármester úr annyit mondott, hogy a héten felhívták a miniszterelnökségtől,
azt mondták, hogy dolgoznak az ügyön és ő azt vette ki, hogy pozitívan állnak a dologhoz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a hitellel kapcsolatosan támogatja a hosszabbítást, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
111/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon hozzá ahhoz, hogy „A Hortobágyi
LEADER HACS területén térfigyelő rendszer kialakítása” (Iratazonosító:
8323883036) vissza nem térítendő támogatás finanszírozása célú hitel lejárati
ideje 2015. december 31. időpontra kerüljön módosításra.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5./ Pályázat benyújtása a Hunyadi utca járdafelújítására
6./ Pályázat benyújtása sportlétesítmény kialakítására
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Megjelent a Belügyminisztérium által kiírt pályázat. Több konstrukcióban lehet a/b/c
variációra pályázni. Az a.) konstrukció sajnos nem jöhet szóba. Ez egészségügyi intézmény,
fejlesztés, felújítás, illetve eszközbeszerzés. Az a gond, hogy kizárólag eszközbeszerzést nem
támogat.
A b.) pont a járda és az útfelújítás témaköre. Itt a Hunyadi út járdafelújítása lenne az
állomástól. Kicsit faramuci a helyzet, mert inkább belterületen, központi részen kellene a
járda felújításnak megtörténnie, de itt úgy van, hogy közlekedési csomóponttól kell, hogy
eredjen.
Bóta Barbara aljegyző:
Ezt még majd egyeztetik. Ha jól értette Kótai Csaba küldött egy költségvetést, ott 1000 méter
járdára megfelelő költségvetés jött ki. A hossz megvan, de még konkrétan hogy hol lesz
elhelyezve, szerinte azt még egyeztethetik, mert a terv még nem készült el, csak a
költségbecslés 1000 méter járdára.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Inkább azon lennének, hogy a központi részen legyen. Egy költségbecslést kell a pályázathoz
csatolni. Az összköltség 17 647 058 Ft, a támogatás 14.999.999 Ft, az önerő 2.647.059 Ft,
ami egyelőre hitel terhére van írva.
A másik cél a Fő u. 2. szám alatti, tehát a művelődési ház komplett sportlétesítménnyé
alakítása. Ez több körben téma volt, hogy költözne a sportegyesület. Függőben maradt a
dolog, hogy ha lesz fűtéskorszerűsítés, vagy valamilyen pályázati lehetőség azt ragadják meg.
Jött is pályázati lehetőség. A kiírás teljesen megfelelő lenne, ennek a sportlétesítmény
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kialakítására. Előnyt élvez, ha fűtéskorszerűsítésre irányul a beruházás, ha nyílászáró cserére.
A lényege az utánpótlás nevelés lenne, és az oktatási intézményekkel kellene egy
együttműködési megállapodás, hogy az ő részükre is korlátlanul biztosítják ennek a
helységnek a használatát. Ennek az összköltsége 23 500 000 Ft. A támogatás 19 975 000 Ft
lenne és 3 525 000 Ft az önerő. Itt úgy oszlana meg a költség, hogy 2,5 millió Ft hitelből
lenne, amit már megszavazott Képviselő-testület és a 1.025.000 Ft-ot pedig a
sportegyesülettől fogadná el az önkormányzat. Ez az a konstrukció, amikor megszavaztak
900.000 Ft-ot eszközre és 100.000 Ft-ra számít az egyesület a tűzoltóságtól. Így ők nem
eszközre fordítanák, hanem beleforgatják a pályázatba, mint önerő. 10% eszközbeszerzést
enged a pályázat.
Többször volt téma a gyermekjóléti szolgálat költözése. A pályázat következménye, hogy a
gyermekjóléti szolgálatnak ismét költöznie kellene. Megbeszélték Intézményvezető
Asszonnyal és azt mondta, hogy ha a pályázat ezt kívánja meg, nincs ellene kifogása. A
Könyvtár fölötti irodába mennének. Itt van külön szociális helyiség, étkező és iroda. Ide jönne
a gyermekjóléti szolgálat, a földszinti irodába akár a családsegítő vagy osztott szerepe lenne.
Nyílván erre még a Kormányhivatalnak rá kell bólintania. Természetesen feltételesen, hogy
ha a pályázat nyer, akkor elköltöznek, ha nem nyer, akkor ott maradnak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem javasolja, hogy oda menjen a Gyermekjóléti Szolgálat. A felfele vezető kis lépcső
életveszélyes, de főleg a megcélzott célcsoporttal a könyvtár dolgozóinak a szociális
létesítményeit nyirbálják, mert ott van a konyha és egyéb szociális létesítmény kialakítva.
Véleménye szerint szerencsésebb volna, ha továbbra is ott maradnának.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem nagyon van más alternatíva. Ha ezt az épületet pályázati forrásból meg akarják csinálni,
akkor nincs választási lehetőség.
Bóta Barbara aljegyző:
Sportlétesítménnyé kell alakítani ahhoz, hogy a pályázatnál, a támogatást megkapják.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Valahol olvasta, hogy lesz majd kifejezetten családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokra
100%-os pályázati lehetőség. Akkor sorra kerülhetnének ők is, hogy esetleg egy 100 %-os
pályázatból találnának nekik egy végleges helyet. Ő nem ragaszkodik hozzá, hogy
odamenjenek, de egyelőre nem találtak jobbat. Ha tudnak jobb helyet, mondják.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem tudja, hogy a rendőrség kéri-e vissza a földszintet vagy nem. Ha nem akkor esetleg ott
lehetnének, vagy a régi könyvtár helyén.
Bóta Barbara aljegyző:
Polgármester úr korábban elzárkózott attól, hogy az alkotóházba kerüljenek, de úgy néz ki,
hogy ott van egy helység, ahol lehetnének, mert a csipkések lesznek az egyik helységben, a
másik az teljesen üres.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Próbáltak olyan helyet keresni, hogy ha hirtelen költözniük kell, akkor legyen hová. Legalább
a szociális helység meg legyen és tiszta rendezett körülmények legyenek. Nem azt mondja,
hogy véglegesen telepedjenek le itt, ha menet közben találnak olyan helyet, akkor
berendezkedhetnek oda. 4 év múlva pedig mehetnek a védőnői épületbe vissza.
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Lehet különszavazni, de egy határozati javaslat van.
A határozati javaslat első pontja úgy szól, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határoz, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, Magyarország 2015. évi
központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,
pályázatot nyújt be.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a határozati javaslat első pontját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslat első pontját.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A határozati javaslat második pontja: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázatban meghirdetett alcélok közül az alábbiakra kíván pályázni:
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása és
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
spotlétesítmény létrehozása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a határozati javaslat második pontját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslat második pontját.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A határozati javaslat harmadik pontja: A b) alcél esetében a megvalósítandó fejlesztés: a
Hunyadi utca járdájának felújítása. A projekt összköltsége: 17 647 058 Ft. Igényelt támogatás
(85%): 14 999 999 Ft. Önerő: 2 647 059 Ft.
Az önerőt az önkormányzat fejlesztési célú hitel terhére biztosítja.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a határozati javaslat harmadik pontját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslat harmadik pontját.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A határozati javaslat negyedik pontja: A c) alcél esetében a megvalósítandó fejlesztés: a Fő u.
2 szám alatti ingatlanban sportlétesítmény kialakítása. A projekt összköltsége: 23 500 000 Ft.
Igényelt támogatás (85%): 19 975 000 Ft. Önerő: 3 525 000 Ft.
Az önerő biztosítása érdekében a Képviselő-testültet elfogadja az Egyeki Sportbarátok
Sportegyesületének 1 025 000 Ft. összegű felajánlását, továbbá 2 500 000 Ft-ra fejlesztési
célú hitelt vesz fel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a határozati javaslat negyedik pontját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslat negyedik pontját.

15/29

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁJUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A határozati javaslat ötödik pontja: Egyek Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal,
hogy a 3) és 4) pont szerint megvalósuló beruházásokat, a beruházások megvalósításától
számított 10 évig, eredeti rendeltetésüknek megfelelően, a működtetésre vonatkozó hatályos
jogszabályok betartásával fenntartja.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a határozati javaslat ötödik pontját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslat ötödik pontját és az alábbi
határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
112/2015.(V.27.) sz. határozata:
1.)
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter által közösen meghirdetett, Magyarország 2015. évi központi
költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására, pályázatot nyújtson be.
2.)
A pályázatban meghirdetett alcélok közül az alábbiakra pályázzon:
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása és
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
spotlétesítmény létrehozása
3.)
A b) alcél esetében a megvalósítandó fejlesztés: a Hunyadi utca járdájának
felújítása.
A projekt összköltsége: 17 647 058 Ft.
Igényelt támogatás (85%): 14 999 999 Ft.
Önerő: 2 647 059 Ft.
Az önerőt az önkormányzat fejlesztési célú hitel terhére biztosítsa.
4.)
A c) alcél esetében a megvalósítandó fejlesztés: a Fő u. 2 szám alatti
ingatlanban sportlétesítmény kialakítása.
A projekt összköltsége: 23 500 000 Ft.
Igényelt támogatás (85%): 19 975 000 Ft.
Önerő: 3 525 000 Ft.
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Az önerő biztosítása érdekében a Képviselő-testültet fogadja el az Egyeki
Sportbarátok Sportegyesületének 1 025 000 Ft. összegű felajánlását, továbbá
2 500 000 Ft-ra fejlesztési célú hitelt vegyen fel.
5.)
Egyek Nagyközség Önkormányzata vállaljon kötelezettséget, hogy a 3) és 4)
pont szerint megvalósuló beruházásokat, a beruházások megvalósításától
számított 10 évig, eredeti rendeltetésüknek megfelelően, a működtetésre
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával fenntartja.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
7./ Kérelem települési címer használatára a megyei értéktár népszerűsítéséhez
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mindenki elolvasta a kérelmet. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a
kérelmet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
113/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat címerének használatát
engedélyezze a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak a település és annak
értékei bemutatása érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8./ Határozati javaslat önkormányzati ingatlanok átminősítésére
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ismerteti a kiküldött határozati javaslatot.
Már tavaly is javasolta, hogy csinálják már meg a Gagarin u. 1. szám alatti ingatlant végig. Az
egyház az óvoda részt olyan szépen megcsinálta, a tető az végig szép. Azt hiszi, hogy egy íves
ablak, egy bejárati ajtó és két ikerablak hiányzik. Valahogy csinálják már meg.
Bóta Barbara aljegyző:
Kérdezi, hogy mennyibe került oda az ablak? Csak azért, mert úgy lenne szép, ha ugyanolyan
lenne.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem tudja. Maradjanak annyiban, hogy megkeresi a kivitelezőt, aki ezt készítette és kérnek
tőle árajánlatot. Az úgy lenne szép egyben.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Azért kell az átminősítésről szavazni, hogy értékképesek legyenek az ingatlanok?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Igen, hogy hitelhez forgalomképesek legyenek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja az átminősítéseket, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
114/2015.(V.27.) sz. határozata:
1.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Fő u. 2. sz. (hrsz.: 62) alatti
ingatlant (Művelődési Ház) egyéb ingatlanná átminősíti.
2.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Teleki u. 61. (hrsz.:2681.) alatti
ingatlant (Művelődési Ház) egyéb ingatlanná átminősíti.
3.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Teleki u. 61/A. (hrsz.:2667.) alatti
ingatlant (volt Általános Iskola) egyéb ingatlanná átminősíti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
9./ Debreceni Művelődési Központ támogatási kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte ezt forráshiányában nem tudják támogatni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja, hogy forráshiány miatt utasítsák el a kérelmet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki forráshiány miatt elutasítja a kérelmet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
115/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy forráshiány miatt utasítsa el a Debrecen
Művelődési Központ támogatási kérelmét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10./ Ohati lakosok kérelme a tanyabusszal kapcsolatban
Bódi István bizottsági tag:
Ismerteti, hogy a kérelmet aláíró szülők gyermekei meddig tartózkodnak az iskolában. Itt a 20
perc egy körülbelüli idő, gyakorlatilag a 15:45-ös idő van megcélozva, mivel az óvodába
akkor megy a gyerekekért a tanyabusz. Igen, de ekkor egy törvénytelen dolog áll elő
Telekházánál, mihelyt beszáll két gyerek. Itt összeszedi a gyerekeket és törvényesen
kiindulnak 8 plusz 1 fővel Ohatra, viszont telekházán még beszáll 2 gyerek, és 11 fő lesz a
létszám. Amennyiben a buszt megállítja a rendőr, nem tudja mennyi ilyenkor a bírság, de
lehet, hogy még a jogosítványát is elveszik.
Jövőre ez a helyzet még rosszabb lesz, mert további elsős gyerek kerül be a rendszerbe.
Amennyiben ezzel a felállással törvényesen akarják a tanyabuszt járatni, akkor reggel is és
délután is két fordulóval kell menni, mert erre szokatták rá az ohatiakat. Ők gyakorlatilag 5 év
alatt semmit nem tettek azért, hogy a helyzetükön változtassanak. Csütörtökön van ohati nap,
de ha szülői értekezlet van, akkor a szülőket be kell hozni szülői értekezletre, és a tanyabusz
álljon készenlétben, mert nem tudja, mikor lesz vége a szülői értekezletnek, és vigye is őket
haza. Ez a dolog már átment taxiba. Illetve ha vásárlás van, hozzá sem megy a Reál és
máshoz sem, illetve városon nem áll meg a busz két megálló között. Nem tudja, hogy ennek
mikor lesz vége. Itt nincs okos döntés.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A hortobágyi iskolabusz díjtalanul szállítja a gyerekeket?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem, fizetniük kell a bérletért.
Bódi István bizottsági tag:
Bérlettel el tudják őket látni, csak az a baj, hogy ők nem ehhez szoktak hozzá. Olyan
válaszokat adnak, hogy eláznak, ha ki kell menni a buszmegállóba, vagy nem tud a gyerek
olyan korán felkelni. Képtelenebbnél képtelenebb válaszokat adnak, arra, hogy miért kell
nekik a tanyabusz. Ha nem lenne az önkormányzat részéről az ingyenes bérlet, akkor az
utazásért is fizetniük kellene.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Vagy két járatot kell biztosítani, és akkor nem kell elengedni korábban a gyereket, vagy nem
szabad vele foglalkozni.
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Czinege Zoltán bizottsági tag:
Az nem lehet a válasz, hogy biztosítva van számukra az ingyenes bérlet, és az önkormányzat
többet nem tud tenni az érdekükben.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azt hogy engedjék el korábban, nem az önkormányzattól kell kérni, hanem az iskolától, ezzel
keressék az iskola vezetőjét. Az önkormányzat a gyermekek utaztatásához ingyenes
buszbérlet biztosításával járul hozzá. Kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
116/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja, hogy az
ohati lakosok kérelmükkel forduljanak az iskola igazgatójához. Az
önkormányzat a gyermekek utaztatásához ingyenes buszbérlet biztosításával
járul hozzá.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Kirilla Pál igazgató
11./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kérdezi, hogy van-e forrás az ingatlanvásárlásra?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nincs forrás.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor miért fogadják be ezeket a kérelmeket?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Azért, mert a Képviselő-testület a döntéshozó, a hatáskör nincs átruházva.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Konkrétan van benne olyan kérelem, akinek ő elmondta, hogy jelen pillanatban nincs forrás,
és mégis itt van a kérelem. Tehát valaki biztatta arra, hogy adja be.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kétféle ügyfél van. Az egyik az, akit tájékoztat és megérti. A másik pedig ragaszkodik hozzá,
hogy beadja a kérelmet. A válasz egyébként az, hogy nincs rá forrás.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy forráshiány miatt ne vásárolják meg a felajánlott ingatlanokat,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
117/2015.(V.27.) sz. határozata:
1.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Pillangó u. 16. szám alatti ingatlant forráshiány
miatt ne vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Teleki u. 49. szám alatti ingatlant forráshiány
miatt ne vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Toldi u. 9. szám alatti ingatlant forráshiány miatt
ne vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
12./ Döntés az Ady E. u. 49. sz. alatti ingatlan megvételére tett ajánlatról
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az ügyfél vásárolni szeretne önkormányzati tulajdonú területet. 200.000 Ft vételárért eladjáke ezt a területet, vagy ne?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezt fel kellene értékeltetni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Miért pont 200.000 Ft? Szerinte az kevés.
Kiss Sándor bizottsági tag:
Szerinte is kevés.
Bóta Barbara aljegyző:
Ez egy üres telek.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az Ady E. út, egy aszfaltos, közművesített út. Ott egy üres telek lényegesen nagyobb értéket
képez. Ők megveszik a romos ingatlanokat 2-300 ezer Ft-ért és ráköltenek 500.000 Ft-ot, az
már 800.000 Ft és nem 200.000 Ft.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az a javaslata, hogy 200 000 Ft-ért ne adja el most az önkormányzat. Vagy várnak egy
magasabb összegű ajánlatra és újratárgyalják?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A vagyonrendelet szerint fel kell értékeltetni.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Nem mindegy, hogy mire akarja használni. Kérdezzék meg, hogy mire szeretné használni és
az önkormányzat esetleg külső területen felajánlhat egy másik telket, normális áron.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Jelenleg akkor ezt az ingatlan 200.000 Ft-ért nem kívánják értékesíteni. Kéri, hogy aki a
javaslatot támogatja, hogy 200 000 Ft-ért nem kívánja eladni az önkormányzat az ingatlant,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
118/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Ady E. u. 49. szám alatti ingatlant 200 000 Ft
összegért ne adja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
13./ Előirányzat módosítás, Gyepmesteri telep vízbekötés
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Erre a célra a költségvetésben 500.000 Ft volt elkülönítve a környezetvédelmi alapból. A
környezetvédelmi alapban az 500.000 Ft fölötti összeg más célokra lett előirányozva. Tehát
most pluszforrás kell. Polgármester úrral megbeszélte, hogy az adóbevételek terhére, de
közben kiderült, hogy sokkal célszerűbb lenne, mivel realizálódni fog, az ebrendészeti
hozzájárulásból befolyt pénz, ezért annak a terhére lenne. Szerinte el kellene fogadni így, mert
ez biztos, hogy realizálódni fog. Ha mégsem ez lesz, akkor pedig jön egy újabb előirányzat
módosítással. Arról volt szó, hogy 500.000 Ft-ért lesz bevezetve a víz, aztán kiderült, hogy ez
944 000 Ft lesz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
119/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett ebrendészeti hozzájárulás előirányzatát növelje 444 ezer forint
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előirányzattal. Valamint 444 ezer forint előirányzattal növelje a Gyepmesteri
telep vízbekötésével kapcsolatosan felmerülő kiadások előirányzatát.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
14./ Döntés a Gyepmesteri telep építése Egyeken” című pályázat megvalósításához
szükséges hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Képviselő-testület már hozott egy döntést. Az a.) pont tartalmazta, hogy az önkormányzat
vesz fel egy támogatást megelőlegező likvid hitelt, a b.) része tartalmazta, hogy a 14 millió
Ft-os önerőre is vesz fel egy hitelt. A 14 millió Ft, ami önerő lesz az is likvidhitel lesz, mert a
kormány engedélyeztetési eljárása legalább 4 hónapot vesz igénybe. Ezért ez a hitelfelvétel,
ami a határozati javaslatban van, arra fog szolgálni, hogy kiváltja vele az önkormányzat a 14
millió Ft-os likvidhitelt egy hosszú lejáratú hitellel. Abban a táblázatban, amit egyszer a
Képviselő-testületnek osztott ki, abban ez a hitel már szerepelt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
120/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER
pályázata – MVH 284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” című pályázat
önerejének fedezetére 14 361 000 forint összegű hosszú lejáratú fejlesztési célú
hitelt vegyen fel számlavezető pénzintézetétől a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezettől. Ezen hitellel az önkormányzat az ugyanezen összegű,
70112115/13 kölcsönszámú szerződés szerint igénybe vett likvid hitel kiváltása
fog megtörténni, legkésőbb 2015. december 30-ig.
A hitelszerződés megkötése előtt szükséges a Kormány engedélye a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásainak figyelembe
vételével.
A hiteltörlesztéshez a 1657/A hrsz-ú Étterem megnevezésű ingatlan, a 165/1
hrsz-ú kétlakásos családi ház megnevezésű ingatlan, a 1349 hrsz-ú kétlakásos
családi ház, a 1655, a 1657/A/2 hrsz-ú épület (régyi könyvtár), a 447 hrsz-ú
beépítetlen terület, a 703 hrsz-ú beépítetlen terület és a 0348 hrsz-ú földterület
a fedezet.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
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Czinege Zoltán bizottsági tag távozott az ülésről.
Jelen van 5 fő bizottsági tag.

15./ Előirányzat módosítás
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
25 millió Ft összegű előirányzat van tervezve a közmunka önerejére. Ezt akkor egy kiadási
soron megtervezte. Azóta már kiderült, hogy ebből nagy értékű eszközök is beszerzésre
kerülnek 100.000 Ft fölött. Ezért kell átcsoportosítani a betervezettből, 1.293.000 Ft-ot dologi
kiadásokból fejlesztési kiadásokra. Egyik sorról a másikra kell átcsoportosítani.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja az ismertetett határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
120/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Közfoglalkoztatási mintaprogram /041237/
Kormányzati funkción betervezett önerő dologi kiadások kiadási
előirányzatából kerüljön átcsoportosításra 1 293 ezer forint ugyanezen
kormányfunkció felhalmozási célú kiadások előirányzatára.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
16./ Döntés keretbiztosítéki jelzálogszerződés megkötéséről
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Itt vannak felsorolva azok az ingatlanok, amiket most be kellett vonni és a takarékszövetkezet,
a folyósítás feltételeként szabta meg és kérte, hogy amiket most újra felértékeltet az
önkormányzat, illetve bevont a hitelekre, erre egy összesen 70 millió Ft értékű keretbiztosítéki
jelzálogszerződés fog megkötésre kerülni. Ismerteti a határozati javaslatból, hogy melyik
helyrajzi szám, melyik ingatlant takarja. Az értékbecslő szerint ezek 52 millió Ft-os értékkel
bírnak, ezek lettek bevonva. Ezt kérte még a takarékszövetkezet a hitelekhez.
Két hitelt elutasítottak, a két Dacia Dustert, másik kettőt pedig tovább kell boncolgatni. A
csapadékvizes előleg visszafizetési kötelezettsége és a 2,5 millió Ft-os fűtéskorszerűsítésről
meg kell mutatni, hogyan térül meg. Ez egyszerűbb eset, mert be lehet mutatni, hogy abból
térül meg, hogy nem fog gázszámla felmerülni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a jelzálog szerződés megkötését, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
122/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata valamint
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet között 70 millió forint összegű
keretbiztosítéki jelzálogszerződés kerüljön megkötésre az alábbi helyrajzi
számú ingatlanok tekintetében:
-

165/1 hrsz-ú kétlakásos családi ház,
1349 hrsz-ú kétlakásos családi ház,
447 hrsz-ú beépítetlen ingatlan,
703 hrsz-ú beépítetlen ingatlan,
1655/A/2 hrsz-ú régi könyvtár épülete.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
17./ 166/2015.(IV.30.) számú határozat hatályon kívül helyezése
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 166/2015 (IV.30) sz. határozat arról szólt, hogy a gyepmesteri telep építésével kapcsolatban
egyben vesz fel egy hitelt az önkormányzat. Utána kiderült, hogy egyben nem lehet felvenni,
csak külön a támogatást megelőlegezőt, illetve az önerőt. Ezért így ez okafogyottá válik, mert
kétszer nem veszik fel a 63 millió Ft-ot. Ezért kellene ezt a határozatot hatályon kívül
helyezni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a 166/2015 (IV.30.) sz. határozat hatályon kívül helyezését,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
123/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy helyezze hatályon kívül a 166/2015. (IV.30.)
számú Képviselő-testületi határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
18./ Árajánlat az Attila telep elbirtoklására
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az előző ülésen egy tájékoztató jelleggel szólt az ügyről. Mindenki előtt ismeretes a
probléma, hogy apró parcellákról van szó, fel kell keresni a tulajdonosokat és valamilyen úton
elbirtokolni, hogy minél több terület az önkormányzaté legyen. Ennek díja van. Emlékszik
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tavaly Kovács Ügyvéd úrral is egyeztettek, ő is 1 millió Ft körüli árajánlatot adott, de ő nem
vállalta a sok adminisztráció miatt. Dr. Pető Istvánnak ő nem mondott árat, és ő is 1 millió Ft
munkadíjat írt, felmerülő költségnek pedig 500.000 Ft összeget. A gond csak az, hogy
egyeztettek Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel és egyelőre nem látnak rá
forrást.
Amennyiben forrás lehetőséget találnak, akkor újra tárgyalják, ha nem akkor kerüljön
tervezésre a 2016. évi költségvetésben.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Jegyző Asszony által ismertetett javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
124/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy amennyiben az Attila telep elbirtoklására adott
árajánlat összegére találnak forrást, a napirendet tárgyalják újra, ha nem akkor
az összeg kerüljön terezésre a 2016. évi költségvetésben az alábbiak szerint:
Munkadíj: 1 000 000 Ft
Felmerülő költségek: 500 000 Ft
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
19./ Javaslat a Nőklub támogatására
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azt sem érti, hogy ezt miért kellett a testület elé hozni, mint ahogy a többi fellépőről sem
döntöttek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte erről nem kell dönteni, ha a rendezvényekre szánt összeget nem kell módosítani.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte Gál-Szalai Erika képviselő tájékoztatásnak szánta. A költségvetésben 1 000.000 Ft
alatt Polgármester úr kötelezettséget vállalhat.
Bóta Barbara aljegyző:
Születhet egy olyan javaslat, hogy amennyiben a rendezvényekre biztosított előirányzat
keretén belül kerül biztosításra, abban az esetben támogatja a bizottság.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tudomásul veszik a tájékoztatást. A milliós tételről nem kapnak tájékoztatást, hogy mire
fordítják. Kezd érdekessé válni a történet. Szép összeg van erre a költségvetésben betervezve
és a többiről tudomásuk sincs, hogy mire fordítják.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Azokat a költségeket, amik az előirányzatba beleférnek, azokat támogatják. Ezt a tájékoztatást
tudomásul veszik.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Esetleg kérjenek egy részletes kimutatást, hogy a többi összeget mire fordítják. Ezt javasolja,
mert szeretné látni, hogy mi mennyibe kerül.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Valamikor ezt az oktatási bizottság jóvá is hagyta. Ismerteti, milyen fellépők vannak benne az
összegben.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Kérjenek kimutatást.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy előzetes költségvetést kérjen be a bizottság a következő
ülésre, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
125/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kérjenek egy előzetes költségtervet, hogy a
rendezvényekre biztosított összeget mire fordítják.
A támogatási kérelemben foglaltakat tudomásulvételre javasolja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gál-Szalai Erika képviselő
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
20./ Gyepmesteri telep eszközbeszerzésére árajánlat jóváhagyása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A gyepmesteri telepnél van egy 1 000 000 Ft-os tételt meghaladó eszközbeszerzés. Ismerteti,
milyen eszközöket tartalmaz a beszerzés. A Medicor ajánlata szerint ez bruttó 1.361.440 Ft. A
Cívis Fém Kft ajánlata szerint bruttó 1.462.000 Ft. Tehát a MEDICOR ajánlatát javasolja
elfogadni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Medicor árajánlatát fogadja el, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
126/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság úgy határozott,
hogy a gyepmesteri telep eszközbeszerzésére a MEDICOR Kéziműszer Zrt.
(4032 Debrecen, Füredi u. 98.) árajánlatát fogadja el bruttó 1 361 440 Ft
összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
21./ Döntés a Vörösmarty út zsákutcává alakításáról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hatalmazzák fel az útfelügyelőt, hogy az általa legjobbnak javasolt megoldást
fogadják el. Vagy ha van valakinek konkrét javaslata, hogy zsákutca vagy egyirányú utca
legyen, akkor tegye meg.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte jó az, amit az útfelügyelőség javasol, mert ő tudja. Csak a tábla költségét kellene
most eldönteniük.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A kistérségi keretbe nem fér bele?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A város és községgazdálkodás költséghely lehet a forrása.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Maga a vizsgálat nem fog pénzbe kerülni, csak a tábla. Szerinte az nem olyan nagy tétel, kb.
10-20 ezer Ft. Illetve falugyűlésen volt még téma, hogy a kerékpáros közlekedés elég
balesetveszélyes ott. Nem tudja ki lehet-e tenni, hogy a kerékpáros közlekedést megtiltsák
bizonyos szakaszon?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Amennyiben a köveket átteszik a túloldalra, akkor ott a baleseti forrás megszűnik. Legyen
kitéve tábla és intézkedjenek, hogy a kövek legyenek a másik oldalra átrakva.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az útfelügyelő a legjobbnak vélt javaslatot tegye meg, és a szükséges táblákra adjon
árajánlatot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az útfelügyelő az általa legjobbnak vélt javaslatot tegye
meg és a szükséges táblákra adjon árajánlatot, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
127/2015.(V.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hatalmazzák fel az útfelügyelőt hogy általa legjobbnak
vélt javaslatot tegye meg a Vörösmarty út egyirányúsítására vagy zsákutcává
alakítására. Kérjék fel, hogy a szükséges táblákra adjon árajánlatot.
Határidő: folyamatos
Felelős: Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Bagi Zoltán

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Amikor beszéltek a sportlétesítmény kialakításáról, ott a pályázat kiírója kér sportkoncepciót.
Az utolsó sportkoncepció 2007. évi. Alpolgármester úr készített egyet, ő még ezt átnézi, és
holnap kiküldésre kerül, és az még egy plusz napirend lenne. Ez formaság, kéri túl kritikus
szemmel ne nézzék, mert nem sok idejük volt rá.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság
munkáját, és az ülést 16:10 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Murva Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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