EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2015. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. május 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1./ Döntés keretbiztosítéki jelzálogszerződés megkötéséről
168/2015.(V.28.) sz. határozat
2./ Tájékoztató a katasztrófavédelmi feladatokról
Előadó: Szabó Norbert kirendeltség vezető
169/2015.(V.28.) sz. határozat
3./ Polgármesteri jelentés
4./ Beszámoló az adózás helyzetéről
Előadó Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Antalné Csőke Éva adóügyi ügyintéző
Soltész Gáborné adóügyi ügyintéző
170/2015.(V.28.) sz. határozat
5./ Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezés munkálatairól
Előadó: Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
171/2015.(V.28.) sz. határozat
6./ Tájékoztató a Mentőállomás működéséről
Előadó: Mentőállomás vezetője
172/2015.(V.28.) sz. határozat
7./ Kérdések, interpellációk
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8./ Egyebek
1./ A Fonyódligeti Gyermeküdülő 2014. évi üzemelésének elszámolása
173/2015.(V.28.) sz. határozat
2./ Kérelem a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház nyitvatartási idejének
módosítására
174/2015.(V.28.) sz. határozat
3./ Dorogmai úttal kapcsolatos kártérítési per
175/2015.(V.28.) sz. határozattól - 177/2015.(V.28.) sz. határozatig
4./ Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
Előadó: Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok
178/2015.(V.28.) sz. határozat
5./ Döntés a térfigyelő kamerarendszer támogatást megelőlegező hitelének
hosszabbításáról
179/2015.(V.28.) sz. határozat
6./ Pályázat benyújtása a Hunyadi utca járdafelújítására
7./ Pályázat benyújtása sportlétesítmény kialakítására
180/2015.(V.28.) sz. határozat
8./ Kérelem települési címer használatára a megyei értéktár népszerűsítéséhez
181/2015.(V.28.) sz. határozat
9./ Határozati javaslat önkormányzati ingatlanok átminősítésére
182/2015.(V.28.) sz. határozat
10./ Debreceni Művelődési Központ támogatási kérelme
183/2015.(V.28.) sz. határozat
11./ Ohati lakosok kérelme a tanyabusszal kapcsolatban
184/2015.(V.28.) sz. határozat
12./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
185/2015.(V.28.) sz. határozattól - 187/2015.(V.28.) sz. határozatig
13./ Döntés az Ady E. u. 49. sz. alatti ingatlan megvételére tett ajánlatról
188/2015.(V.28.) sz. határozat
14./ Előirányzat módosítás, Gyepmesteri telep vízbekötés
189/2015.(V.28.) sz. határozat
15./ Döntés a Gyepmesteri telep építése Egyeken” című pályázat megvalósításához
szükséges hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről
190/2015.(V.28.) sz. határozat
16./ Előirányzat módosítás
191/2015.(V.28.) sz. határozat
17./ 166/2015.(IV.30.) számú határozat hatályon kívül helyezése
192/2015.(V.28.) sz. határozat
18./ Árajánlat az Attila telep elbirtoklására
193/2015.(V.28.) sz. határozat
19./ Javaslat a Nőklub támogatására
194/2015.(V.28.) sz. határozat
20./ Döntés a Vörösmarty út egyirányúsításáról vagy zsákutcává alakításáról
195/2015.(V.28.) sz. határozat
21./ Egyek Nagyközség Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója
196/2015.(V.28.) sz. határozat
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Ecsedi János alpolgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Jelenleg Dr. Miluczky Attila
Polgármester Úr külföldi kiküldetésen van, ezért vezeti ő az ülést. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 8 képviselő
jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Vitéz Zsolt és Bódi István 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.
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1./ Előirányzat módosítás, Gyepmesteri telep vízbekötés
2./ Döntés a Gyepmesteri telep építése Egyeken” című pályázat megvalósításához
szükséges hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről
3./ Előirányzat módosítás
4./ Döntés keretbiztosítéki jelzálogszerződés megkötéséről
5./ 166/2015.(IV.30.) számú határozat hatályon kívül helyezése
6./ Árajánlat az Attila telep elbirtoklására
7./ Javaslat a Nőklub támogatására
8./ Döntés a Vörösmarty út egyirányúsításáról vagy zsákutcává alakításáról
9./ Egyek Nagyközség Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kéri, hogy elsőként döntsenek a keretbiztosítéki jelzálogszerződés megkötéséről.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Ecsedi János alpolgármester:
Szokásukhoz híven a távolabbról érkezők napirendi pontjait veszik előre, tehát azt tárgyalják
másodikként.
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Napirendek tárgyalása:
1./ Döntés keretbiztosítéki jelzálogszerződés megkötéséről
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 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.

Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
168/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 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
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2./ Tájékoztató a katasztrófavédelmi feladatokról
Előadó: Szabó Norbert kirendeltség vezető
Fekete István tűzoltó alezredes:
Szabó Norbert kirendeltség vezető elnézést kér, de nem tud részt venni az ülésen. A
Képviselő-testület által kért tájékoztatót a kirendeltség vezetője elkészítette. Szerinte ez egy
teljes körű képet mutat a kirendeltség tavaly évben végzett munkájáról. A tájékoztatót a
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelem igazgatója jóváhagyta. Ha bárkinek kérdése van
ezzel kapcsolatban, akkor megpróbál válaszolni.
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság javaslatának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzati Tűzoltóság
munkájáról szóló beszámolót, és szeretnék megköszönni a munkájukat.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
169/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

3./ Polgármesteri jelentés
Ecsedi János alpolgármester:
A Polgármesteri jelentést majd a következő Képviselő-testületi ülésen Polgármester Úr fogja
pótolni.
Czinege Zoltán képviselő kiment az ülésről, jelen van 7 képviselő.
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4./ Beszámoló az adózás helyzetéről
Előadó Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Antalné Csőke Éva adóügyi ügyintéző
Soltész Gáborné adóügyi ügyintéző
Ecsedi János alpolgármester:
Átadja a szót Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőnek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mint minden évben most is számot adnak az önkormányzatnak a helyi adóhatóság
munkájáról. A beszámoló a 2014. évet öleli fel a 2015. I. negyedévi adatokkal kiegészítve. Az
adóbevétel az önkormányzat bevételeinek jelentős részét teszi ki, és eléggé szerteágazó
feladat az önkormányzat részéről az adózás, illetve az adó behajtása. Röviden ismerteti,
milyen adatok szerepelnek a beszámolóban. Az adózáson nagyon sok múlik mind a település
életét, mind pedig a település jövőjét meghatározva, ezért tisztelettel kéri, hogy mindenki
tegyen eleget az adófizetési kötelezettségének. Amennyiben nem tud, van mód
részletfizetésre, fizetési halasztásra.
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az adózás helyzetéről szóló beszámolót.
Soltész Gábor képviselő:
A beszámolót olvasva több dolog megüti az ember szemét. Egyik a hátralékok összege, ami
jelentős. Pár hónappal ezelőtt heves vitát váltott ki a földadó tárgyalása. Ha megnézik a
termőföld bérbeadásából származó adóbevételt, láthatják, hogy 3 évre nincs kimutatva 1
forint sem. Szerinte Egyeken a termőföldek 30-50%-a bérleti úton hasznosul. Minimum 2-4
ezer hektár közötti terület van a gazdák kezelésében bérbe adás útján. Az egy hektár után
bérleti díjként forgó összeget megnézve láthatják, hogy sokkal nagyobb az, az adóalap,
melyet megadóztatva jelentős bevételhez jutna az önkormányzat, mint a kettős adóztatás útján
kivetett földadóra.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez a téma felmerült a bizottság ülésén is. Szerinte az egyik ok, amiért ebből ilyen kevés a
bevétel, mert önkéntesen kell bevallani, illetve ha valaki 5 évre köti meg a bérleti szerződést,
már nem kell adót fizetni a bérbeadásból származó jövedelem után.
Ecsedi János alpolgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki megadja részére a szót, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett megadta a szót Dr. Tóth Sándor
részére.
Dr. Tóth Sándor:
Itt olyan ügyeskedések vannak, ami miatt tudomása szerint milliós bírság jött ki a településre.
Idősek is felveszik a földalapú támogatást, közben pedig a földet ingyen oda adják a föld
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használónak. Ha az illetékes hatóság erre rájön, akkor akár az időseket is bünteti majd, mert
csalni nekik sem lehet. Az 5 év bérleti díjjal pedig valóban ki lehet kerülni.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
170/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az adózás 2014. évi és 2015. I. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5./ Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezés munkálatairól
Előadó: Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a parlagfű elleni védekezés munkálatairól
szóló tájékoztatást.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
171/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2014. évi parlagfű elleni védekezés munkálatairól szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
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6./ Tájékoztató a Mentőállomás működéséről
Előadó: Mentőállomás vezetője
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság javaslatának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testületnek a Mentőállomás működéséről
szóló tájékoztatót.
Soltész Gábor képviselő:
A kollektíva nevében megköszöni, hogy decemberben az önkormányzat hozzájárult a
csapatépítő tréninghez, illetve Ecsedi János alpolgármesternek köszöni meg, hogy az idén már
két alkalommal is biztosított közmunkásokat ahhoz, hogy rend legyen a mentőállomás
udvarán.
Ecsedi János alpolgármester:
Mikor lehetőségük és kapacitásuk lesz rá, ezt mindig biztosítani fogják a közmunkán
keresztül. Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
172/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Mentőállomás működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7./ Kérdések, interpellációk
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, interpelláció nincs, rátérnek a következő napirend tárgyalására.
8./ Egyebek
1./ A Fonyódligeti Gyermeküdülő 2014. évi üzemelésének elszámolása
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Fonyódligeti Gyermeküdülő 2014. évi üzemeltetési költségeiről
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kérjenek részletes kimutatást.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
173/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Fonyódligeti Gyermeküdülő 2014. évi üzemeltetési költségeiről
részletes kimutatást kér.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Kérelem a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház nyitvatartási idejének
módosítására
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 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
Szombat

MŰVELŐDÉSI HÁZ

ZÁRVA
8-17
8-17
8-17
12-20
8-13

ZÁRVA
8-17
8-17
12-21
12-20
8-13

Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
174/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház nyitva tartását 2015. június
01-től az alábbiak szerint módosítja:
KÖNYVTÁR
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

MŰVELŐDÉSI HÁZ

ZÁRVA
8-17
8-17
8-17
12-20
8-13

ZÁRVA
8-17
8-17
12-21
12-20
8-13

Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
3./ Dorogmai úttal kapcsolatos kártérítési per
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a Dorogmai úttal kapcsolatos kártérítési
perről szóló tájékoztatást.
2.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Dorogmai úttal kapcsolatos kereset összegét szállítsák le
161.077.501 Ft-ra.
3.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Dorogmai út 2. kereszteződéséhez is helyezzenek ki 10 t-ás
súlykorlátozó táblát.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság első javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
175/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Dorogmai úttal kapcsolatos kártérítési perről szóló tájékoztatást
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a bizottság második javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
176/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Dorogmai úttal kapcsolatos kereset összegét leszállítja 161.077.501 Ftra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Czinege Zoltán képviselő visszajött az ülésre, jelen van 8 képviselő

Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a bizottság második javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Tardi Kálmán képviselő:
Amennyiben a gátőrház felől mennek fel a Dorogmai útra ott sincs tábla. Javasolja, hogy ne
egy, hanem két táblát tegyenek ki.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Megnézhetik azt is.
Ecsedi János alpolgármester:
Megnézik, de szerinte valahogy ki kell oda jutni, de ha nem tud kijutni, akkor nem is tud
visszajönni.
Tardi Kálmán képviselő:
Arra gondol, hogy az anyagban utal rá a szerző, hogy a Nemzeti Park sok ezer tonna fát
hordott ki a gáton. Ők arról jöttek rá az útra, és semmi nem tiltotta, hogy azokkal a nagy
szerelvényekkel rámehessenek az önkormányzat védett útjára. Ezért javasolja, hogy a másik
irányból is tegyenek ki táblát.
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Ecsedi János alpolgármester:
Ez esetben lehet úgy is fogalmazni, hogy a Dorogmai úton a 10 tonnás súlykorlátozó táblát a
szükséges helyekre helyezzék ki. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
177/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Dorogmai úton a szükséges helyekre helyezzenek ki 10 tonnás
súlykorlátozó táblát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Bagi Zoltán
4./ Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
Előadó: Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzati Tűzoltóság
munkájáról szóló beszámolót.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság első javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
178/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évben végzett munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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5./ Döntés a térfigyelő kamerarendszer támogatást megelőlegező hitelének
hosszabbításáról
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 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.
Soltész Gábor képviselő:
Megkérdezi, hogy állnak a perrel?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A per a közelmúlt események történései miatt egyelőre felfüggesztésre került, ugyanis
született egy törvénymódosítás vélhetően abból eredően, hogy számos esetben fordult elő az,
ami Egyeken is előfordult, és éppen ezért a jogszabály lehetőséget adott arra, hogy aki
hasonló helyzetbe került, mint Egyek Önkormányzata, egy igazolási kérelemmel forduljon az
MVH felé. Ezt megtették, a kérelmet benyújtották az MVH felé, és amennyiben az igazolási
kérelemben foglaltaknak helyt ad az MVH, az azt jelenti, hogy megmarad a támogatás, nem
lesz szükséges peresíteni. Ügyvéd úr javasolta, hogy míg folyik ez az eljárás, addig a bírósági
pert függesszék fel.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
179/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 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.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

13/28

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

6./ Pályázat benyújtása a Hunyadi utca járdafelújítására
7./ Pályázat benyújtása sportlétesítmény kialakítására
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy:
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.
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.
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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.
Ecsedi János alpolgármester:
Tekintettel arra, hogy a bizottság javaslatai egy határozatba tartoznak, így egyben teszi fel
szavazásra a javaslatokat. Kéri, hogy aki a bizottság előbb elhangzott javaslataival egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
180/2015. (V.28.) számú határozata:
1.)
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.
2.)
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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
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 biztosítja.
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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.
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.
5.)
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.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
8./ Kérelem települési címer használatára a megyei értéktár népszerűsítéséhez
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat címerének használatát engedélyezze a HajdúBihar Megyei Önkormányzatnak a település és annak értékei bemutatása érdekében.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
181/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat címerének használatát engedélyezi a Hajdú-Bihar
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Megyei Önkormányzatnak a település és annak értékei bemutatása érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9./ Határozati javaslat önkormányzati ingatlanok átminősítésére
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Fő u. 2. sz. (hrsz.: 62) alatti ingatlant (Művelődési
Ház) egyéb ingatlanná átminősíti.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Teleki u. 61. (hrsz.:2681.) alatti ingatlant
(Művelődési Ház) egyéb ingatlanná átminősíti.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Teleki u. 61/A. (hrsz.:2667.) alatti ingatlant (volt
Általános Iskola) egyéb ingatlanná átminősíti.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az átminősítésre azért van szükség, mert jelen pillanatban a banknál megterhelni nem lehet,
mivel így forgalomképtelen nyilvántartásban van, tehát át kell tenni forgalomképes
nyilvántartásba, épp ezért szükséges, hogy egyéb ingatlan megjelölést kapjon, és akkor
esetleges hitelfelvétel esetén fedezetként benyújtható a takarékszövetkezetnek.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
182/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az alábbi ingatlanokat egyéb ingatlanokká minősíti át:
- 4069 Egyek, Fő u. 2. sz. (hrsz.: 62) alatti ingatlan (Művelődési Ház)
- 4069 Egyek, Teleki u. 61. (hrsz.:2681.) alatti ingatlan (Művelődési
Ház)
- 4069 Egyek, Teleki u. 61/A. (hrsz.:2667.) alatti ingatlan (volt Általános
Iskola)
Határidő: folyamatos
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Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
10./ Debreceni Művelődési Központ támogatási kérelme
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy forráshiány miatt utasítsa el, illetve ne támogassa a Debrecen
Művelődési Központ támogatási kérelmét.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
183/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Debrecen Művelődési Központ támogatási kérelmét forráshiány miatt
nem támogatja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11./ Ohati lakosok kérelme a tanyabusszal kapcsolatban
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja,
hogy az ohati lakosok kérelmükkel forduljanak az iskola igazgatójához. Az önkormányzat a
gyermekek utaztatásához ingyenes buszbérlet biztosításával járul hozzá.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
184/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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
12./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Pillangó u. 16. szám alatti ingatlant forráshiány miatt ne
vásárolja meg.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
185/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Pillangó u. 16. szám alatti ingatlant forráshiány miatt nem vásárolja
meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Teleki u. 49. szám alatti ingatlant forráshiány miatt ne vásárolja
meg.
Ecsedi János alpolgármester:

19/28

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
186/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Teleki u. 49. szám alatti ingatlant forráshiány miatt nem vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Toldi u. 9. szám alatti ingatlant forráshiány miatt ne vásárolja
meg.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
187/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Toldi u. 9. szám alatti ingatlant forráshiány miatt nem vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
13./ Döntés az Ady E. u. 49. sz. alatti ingatlan megvételére tett ajánlatról
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Ady E. u. 49. szám alatti ingatlant 200 000 Ft összegért ne
adja el.
Soltész Gábor képviselő:
Azt gondolja, hogy ha ma Egyeken 200 000 Ft-ért eladnak egy ingatlant, azzal nem csinálnak
rossz üzletet. Szerinte a mai Egyeki teleki árakat nézve 200 000 Ft, reális ár, nem ér többet,
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nem szabad érte kevesebbet kapni. Fedezetként pedig tudják használni további céljaik
elérésére.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel több, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
188/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Ady E. u. 49. szám alatti ingatlant 200 000 Ft összegért nem adja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
14./ Előirányzat módosítás, Gyepmesteri telep vízbekötéséhez
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett
ebrendészeti hozzájárulás előirányzatát növelje 444 ezer forint előirányzattal. Valamint 444
ezer forint előirányzattal növelje a Gyepmesteri telep vízbekötésével kapcsolatosan felmerülő
kiadások előirányzatát.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
189/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett ebrendészeti
hozzájárulás előirányzatát növeli 444 ezer forint előirányzattal. Valamint 444
ezer forint előirányzattal növeli a Gyepmesteri telep vízbekötésével
kapcsolatosan felmerülő kiadások előirányzatát.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
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15./ Döntés a Gyepmesteri telep építése Egyeken” című pályázat megvalósításához
szükséges hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A kiküldött határozati javaslat kiegészül a kölcsönszerződés számával, a határozati javaslat
tartalmában nem változott.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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 (régi 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.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
190/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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 vesz
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.
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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 (régi könyvtár), a 447 hrsz-ú
beépítetlen terület, a 703 hrsz-ú beépítetlen terület és a 0348 hrsz-ú földterület
a fedezet.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
16./ Előirányzat módosítás
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 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.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
191/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Közfoglalkoztatási mintaprogram /041237/ Kormányzati funkción
betervezett önerő dologi kiadások kiadási előirányzatából átcsoportosításra
kerül 1 293 ezer forint ugyanezen kormányfunkció felhalmozási célú kiadások
előirányzatára.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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17./ 166/2015.(IV.30.) számú határozat hatályon kívül helyezése
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy helyezze hatályon kívül a 166/2015. (IV.30.) számú Képviselőtestületi határozatát.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
192/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy hatályon kívül helyezi a 166/2015. (IV.30.) számú Képviselő-testületi
határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
18./ Árajánlat az Attila telep elbirtoklására
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 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
Ecsedi János alpolgármester:
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt kérdezi, hogy van-e rá forrás?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nincs rá forrás.
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Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
193/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy amennyiben az Attila telep elbirtoklására adott árajánlat összegére
találnak forrást, a napirendet újratárgyalja, amennyiben 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
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kérjenek egy előzetes költségtervet, hogy a rendezvényekre
biztosított összeget mire fordítják.
A támogatási kérelemben foglaltakat tudomásulvételre javasolja.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Ő művelődésszervezőként tette ezt a javaslatot, mert folytatva az eddig évek hagyományait
gondolta azt, hogy mivel a Nőklub aktívan szerepet vállal ezen rendezvényeken. Most is kb.
100 ember részére készítenének palacsintát, és ismerve a tojás árát, gondolta azt, hogy az
eddigi megszokott 5-10 000 Ft támogatás helyett kicsit több áll rendelkezésére, és ezzel a
Nőklub egyetértett. Ezért küldte körbe, hogy a Képviselő-testület is lássa, de természetesen
meg van a többi költség kimutatása is, elektronikusan tudja majd csatolni. Tehát ennek a
kérésnek pár percen belül eleget tud tenni.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel ez külön döntést nem igényel, a támogatási kérelemben foglaltakat tudomásul veszik.
Most arról döntenek, hogy a tájékoztatást tudomásul veszik, és az elszámolást pedig majd
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megküldi. Kéri, hogy aki a támogatási kérelemben foglaltakat tudomásul veszi,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
194/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Nőklub támogatására vonatkozó kérelemben foglaltakat tudomásul
veszi és kér egy előzetes költségtervet, hogy a rendezvényekre biztosított
összeget mire fordítják.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gál-Szalai Erika képviselő
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
20./ Döntés a Vörösmarty út egyirányúsításáról vagy zsákutcává alakításáról
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 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.
Soltész Gábor képviselő:
Ez a Vörösmarty útnak a Tópart úttól balra nyíló szakaszát érinti?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Igen.
Ecsedi János alpolgármester:
A Vörösmarty u. Tópart u és Damjanich u közötti részéről van szó. Kéri, hogy aki a bizottság
javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
195/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy felhatalmazza az útfelügyelőt, hogy általa legjobbnak vélt javaslatot
tegye meg a Vörösmarty út egyirányúsítására vagy zsákutcává alakítására.
Felkéri, hogy a szükséges táblákra adjon árajánlatot.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
Bagi Zoltán
21./ Egyek Nagyközség Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tegnap bizottsági ülés végén jelezte, hogy a pár napirenddel korábban megszavazott napirend
kapcsán, hogy a járdaépítés és a sportlétesítmény kialakítás pályázathoz a kiíró szerv előírta a
sportfejlesztési koncepció, illetve az azt elfogadó határozat csatolását. Egy 2007-es koncepciónk
volt, és úgy gondolta, hogy azt nem ildomos 2105-ben csatolni. Ezért kérte Ecsedi János
alpolgármester segítségét is, mint a sportegyesület elnökét, aki ezen a területen jártas, hogy
segítsen ennek a felülvizsgálatában. Majdnem egy új koncepció született. Kéri, jelenleg túl
kritikus szemmel ne nézzék. Úgy gondolja, hogy megfelelő szerepet kap az óvoda az iskola, a
közoktatás, sportegyesület, a helyi versenysport és minden egyes területre igyekeztek kitérni
benne. Ez nem egy kőbevésett és megváltoztathatatlan anyag, bármikor lehet hozzá javaslatot
tenni, elvenni belőle, módosítani. Azért készítették el gyorsan, hogy testület elé tudják hozni, és
legyen egy elfogadó határozat, amit a pályázat mellé tudnak csatolni. Pozitív célokat és dolgokat
tartalmaz, amit szeretnének a sport területén elérni. De akár a következő ülésen, vagy amikor a
Képviselő-testület jónak látja, lehet róla beszélni, illetve alakítani.
Soltész Gábor képviselő:
Kéri, hogy úgy legyen, ahogy Jegyző Asszony mondta, most elfogadják, de következő ülésen
legyen ez külön napirend.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Minden további nélkül lehet.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki Egyek Nagyközség Sportfejlesztési Koncepcióját elfogadja, kézfelnyújtással
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
196/2015. (V.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
elfogadja Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015-2020 évekre szóló helyi
Sportfejlesztési Koncepcióját egyben a 295/2007.(X.11.) számú határozattal
elfogadott sportkoncepciót hatályon kívül helyezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester

27/28

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:57 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Ecsedi János
alpolgármester

______________________
Vitéz Zsolt
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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