EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JÚNIUS 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2015. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. június 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1./ 180/2015.(V.28.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
197/2015.(VI.08.) sz. határozat
2./ Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
(Egészségház garázzsal való bővítése, Hunyadi utca járdájának felújítása, Fő u. 2
szám alatti ingatlanban sportlétesítmény kialakítása)
198/2015.(VI.08.) sz. határozat
3./ Morzsi Szociális Szövetkezet alapítása
199/2015.(VI.08.) sz. határozat
4./ Ajánlat a Válykos tó jókarbahelyezésére (kotrására)
200/2015.(VI.08.) sz. határozat
5./ 190/2015.(V.28.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
201/2015.(VI.08.) sz. határozat
202/2015.(VI.08.) sz. határozat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 7 képviselő
jelen van. Czinege Zoltán és Vitéz Zsolt képviselők munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak
részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Gál-Szalai Erika és Hajduné Holló Katalin
képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
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Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel a rendkívüli ülés összehívása telefonon történt ismerteti a napirendet:
1./ 180/2015.(V.28.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
2./ Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
(Egészségház garázzsal való bővítése, Hunyadi utca járdájának felújítása, Fő u. 2
szám alatti ingatlanban sportlétesítmény kialakítása)
3./ Morzsi Szociális Szövetkezet alapítása
4./ Ajánlat a Válykos tó jókarbahelyezésére (kotrására)
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e más javaslat?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kéri, hogy a Képviselő-testület 190/2015.(V.28.) sz. határozatát helyezzék hatályon kívül,
mivel a határozatban egy helyrajzi szám elírásra került, és új határozatot hozzon a testület.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze, és a
távolabbról érkezők napirendjének tárgyalását előrevenni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1./ 180/2015.(V.28.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez egy technikai döntés. Jegyző Asszony ismerteti, miért van rá szükség.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az első döntésüket egy új pályázati lehetőség indokolja, amit érdemes lenne megpróbálni. Az
előző ülésen hoztak egy határozatot, hogy benyújtásra kerül a sportlétesítmény kialakítása,
illetve a járdafejlesztés. A Polgármesterrel történt egyeztetést követően remélhetőleg találtak
egy támogatható lehetőséget. Az orvosi rendelőt bővítenék egy kétállásos garázzsal. Ez
kerülne még bele a pályázati anyagba. Ezért kellene a 180-as határozatot hatályon kívül
helyezni. A következő napirendnél fogja ismertetni a pályázat lényeges elemeit.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a 180/2015.(V.28.) sz. határozat
hatályon kívül helyezésével, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
197/2015. (VI.08.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 181/2015.(V.28.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester:
2./ Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
(Egészségház garázzsal való bővítése, Hunyadi utca járdájának felújítása, Fő u. 2
szám alatti ingatlanban sportlétesítmény kialakítása)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Belügyminisztérium által meghirdetett pályázati lehetőségnek 3 része van. Jó az, hogy
pályáznak a Hunyadi utcára, és a sportlétesítményre, de jó lenne, ha az orvosi rendelővel
kapcsolatban is tudnak pályázni. A célja az eszközökre való pályázás volt, de mivel
eszközökre csak akkor lehet pályázni, ha az épület bővítését infrastrukturális fejlesztését
valósítják meg, ami csak úgy lehetséges, ha két garázst odaépítenek. Szerinte ez azért jó cél,
mert ezt a Szöghatár Kft. el tudná végezni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A korábbi határozatot mindenki ismeri, illetve ez most megküldésre is került. A határozat a
következő a) ponttal került kiegészítésre: Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása. A kiküldött anyaghoz képest némileg módosul a
sportlétesítmény összege, de előtte ismerteti a garázsbővítést. A projekt összköltsége:
8 964 690 Ft, az igényelt támogatás (95%): 8 516 455 Ft, és 448 235 Ft önerőt kellene vállalni
egyelőre hitelből.
A sportlétesítmény tekintetében rögzítették az adatokat és 1 Ft-os eltérést hoz a rendszer. Itt
az igényelt támogatást 19 974 999 Ft-ra kellene módosítani, az önerőt 1-Ft-al megemelni, és
vélhetően az Egyeki Sportbarátok Sportegyesület is mellé teszi ezt az 1 Ft-ot. Ez a
kerekítésből adódik, de legyen már szinkronban a határozat a program adataival, és még
kiegészülne egy összesen sorral, az igényelt támogatás teljes mértékben 43 491 454 Ft, a
vállalt önrész pedig 6 620 294 Ft.
Soltész Gábor képviselő:
A pályázatban az van, hogy a Hunyadi u. járdafelújítása 17 647 058 Ft. Ez az összeg
munkabérrel, mindennel együtt ennyi?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Igen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt bontási költségek is felmerülnek, mivel az ott lévő járdát el kell bontani. Az onnan kijövő
betont valahol majd el kell szállítani, el kell helyezni. A kocsibejárókba tenni kell majd
betontérhálót, mert egyébként összetörik.
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Soltész Gábor képviselő:
A Hunyadi utcán van jó néhány ház, ahol a tulajdonos saját költségén minőségi járdát csinált.
Ha azt elkezdik felverni, abból nem kis vita lesz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A járda az állomástól fog indulni.
Soltész Gábor képviselő:
A járda nem fog beérni a faluig?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az építész azt mondta, hogy kb. a Válykos végéig fog felérni.
Soltész Gábor képviselő:
Aranyból lesz a járda?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az építész azokat a számokat adta, ahogy egyébként is szokott számolni. Az építő iparban
ezek a költségek vannak.
Tardi Kálmán képviselő:
Magunknak csináljuk.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amennyiben megnyerik ezt a pályázatot, el lehet rajta gondolkodni, hogy az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. be tudja-e vállalni. Ha be tudják vállalni, és lesz rajta egy kis
nyereségük az jó, mert a nyereséget a falu javára fordítják.
Soltész Gábor képviselő:
A garázs hová lesz tervezve?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti, hová tervezik a garázst építeni. A garázs az orvosoké lesz. Ezt is maguknak
csinálják.
Soltész Gábor képviselő:
Az önkormányzat annak idején eladta a garázst apró pénzért. Inkább vissza kellene venni a
garázst.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az magántulajdonban van, azt a tulajdonosok nem adják vissza.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
198/2015. (VI.08.) számú határozata:
1.)
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,hogy
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:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása és
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy
új spotlétesítmény létrehozása
3.)
Az a) alcél esetében a megvalósítandó fejlesztés: Egészségház garázzsal való
bővítése
A projekt összköltsége: 8 964 690 Ft.
Igényelt támogatás (95%): 8 516 455 Ft.
Önerő: 448 235 Ft.
Az önerőt az önkormányzat fejlesztési célú hitel terhére biztosítja.
4.)
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.
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Az önerőt az önkormányzat fejlesztési célú hitel terhére biztosítja.

5.)
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%): 19 974 999 Ft.
Önerő: 3 525 001 Ft.
Az önerő biztosítása érdekében a Képviselő-testültet elfogadja az Egyeki
Sportbarátok Sportegyesületének 1 025 001 Ft. összegű felajánlását, továbbá
2 500 000 Ft-ra fejlesztési célú hitelt vesz fel.
Összesen:
Igényelt támogatás: 43 491 454 Ft
Vállalt önrész: 6 620 294 Ft
6.)
Egyek Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a 3), 4) és 5)
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

3./ Morzsi Szociális Szövetkezet alapítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A gyepmesteri telep felépült, szeretné, ha kb. 1 hónapon belül életet is tudnának bele lehelni.
Úgy gondolja, hogy a legcélszerűbb, ha egy szociális szövetkezetet hoznak létre ennek az
infrastruktúrának a működtetésére. Minden marad Egyek tulajdonában, de a működtetést más
önkormányzattokkal együtt kellene végezni. Azért gondolja, hogy szerencsés lesz, ha pár más
önkormányzattal megalakítják ezt a szociális szövetkezetet, mert a szociális szövetkezetekre
várhatóan nagyon jó támogatási intenzitású pályázatok lesznek kiírva, és nem akarja, hogy
Egyek ezeket a lehetőségeket ne használja ki. Azt gondolja, hogy bármilyen szervezeti formát
is választanának egyikben sem lennének olyan jó pályázati lehetőségek, mint a szociális
szövetkezeteknél.
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Tiszacsege már 2 éve létrehozott egyet. Tésztát gyártanak, és ennek a tésztagyártó szociális
szövetkezetnek a támogatása tavalyelőtt 5 millió forint volt, tavaly 7 millió forint volt, most
pedig 30 millióra pályáznak. Amennyiben az önkormányzat létrehoz egy szociális
szövetkezetet, aminek alapító tagjai más önkormányzatok is, és az önkormányzatok kifejezték
szándékukat szóban és írásban is, hogy alapító tagok kívánnak lenni, akkor azt is el tudja
képzelni, hogy ha nagyon eredményesen pályáznak, akkor rengeteg rendezvényt tudnak
megvalósítani és rengeteg támogatást tudnak lehívni ennek a szociális szövetkezetnek a
működtetésére.
Kéri, hogy az alapszabály tervezetet tanulmányozzák át, és a hónap végi soros ülésen fognak
róla dönteni, vagy van-e valaki, aki azt mondja, hogy nem jó a szociális szövetkezet,
gondolkodjanak másban. Lehetne Bt-ét, Kft-ét alakítani, vagy oda lehetne adni a Szöghatár
Kft-nek, de ha a pályázati lehetőségekre gondolnak, akkor a szociális szövetkezet tűnik a
legjobbnak.
Soltész Gábor képviselő:
Elolvasta a szociális szövetkezet alapszabályát, és van pár dolog, ami aggasztja. Ezt a
következő ülésig nagyon át kell rágniuk. November végén Jegyző Asszonynak küldött egy
társulási szerződés mintát egy hasonlóan üzemeltetett ebrendészeti telepről. Kérte a
Polgármestert nézzék át, hogy és mint legyen ez. A decemberi testületi ülésen arról volt szó,
hogy 70 férőhelyes ebrendészeti telep fog május végére megépülni. Egy 70 főrőhelyes
ebrendészeti telepre lehet alapozni egy társulási szerződést. Most van egy 15 férőhelyes
ebrendészeti telep, és 15 kóbor kutya Egyeken bármikor van.
Az 1.2 pontban van a szövetkezet alapításának célja. A gyepmesteri telep működtetésénél fel
van sorolva, milyen feladatokat fog ez a szociális szövetkezet ellátni. Benne van a befogott
beteg ebek elaltatása. Nemcsak beteg ebekről van szó, hanem túltartott kutyákról, mert akkor
is el lehet altatni egy kutyát, ha maximális férőhely van, és újabb kutya befogása válik
szükségessé, akkor egy kutyát el kell altatni, amiről az állatorvos papírt ad nagyon sok
pénzért.
A legnagyobb gondja a szavazati jog mértékével van, ami úgy szól, hogy „A Közgyűlésen a
vagyoni hozzájárulások arányától függetlenül, minden tagnak egy szavazata van.” Megalakul
ez a szociális szövetkezet 4 taggal. Csak annyi kell, hogy a másik 3 összefogjon Egyek ellen,
és a szociális szövetkezetben a saját tulajdonából kiszavazzák Egyeket és azt csinálnak, amit
akarnak, mert egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. Egy ilyenbe csúnya lenne beleugrani,
hogy 70 millió forintot ráköltenek valamire, és ebből a szociális szövetkezetből simán
kiszavazzák Egyeket, mert mindenkinek ugyanannyi a szavazata. Ilyen luxust nem
engedhetnek meg maguknak, mert ezt Egyek építette. Ez mindenképpen aggasztó. Át kell
gondolni, hogy milyen formában működtessék. Csináljanak egyedül szociális szövetkezetet
egyedül, vagy még egy civil szervezet alakul Egyeken Egyek Kutyáiért, és ketten egy
szociális szövetkezetet fenntartanak, és ezt a szociális szövetkezetet társulási szerződésben
gesztorjoggal, gesztor szavazathányaddal 50%+1 szavazati aránnyal rendelkezzen benne
Egyek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A tervben úgy van kialakítva, hogy 70 kutyának lesz férőhely, de már korábban is elmondták,
hogy a pályázat beadásakor 50 millió forint plusz áfa összegre lehetett pályázni. Az 50 millió
forint + áfa összegbe az fért bele, ami ott van. Szakaszolva lett ez a munka. Az első ütem
elkészült, a második ütemet úgy képzeli, hogy ha a közmunkaprogramban lesz idő, akkor
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folytatják a kennelek építését. A 70 kutyás férőhely befogadás továbbra is cél, de a
pályázatban 15 kutyáról volt szó, több nem fért bele, a többit a közmunkaprogramon keresztül
kell megépíteniük. Abban igaza van Soltész Gábor képviselőnek, hogy a 15 férőhelyet Egyek
is meg tudja tölteni.
Az egyenlő szavazati aránytól nem kell megijedni, mert az épület az infrastruktúra az
önkormányzat tulajdonában marad, az egyeki emberek fognak ott dolgozni. Azt nem tehetik
meg, hogy Egyek ellen, bármilyen módon szövetkezzenek, mert akkor felmondják a bérleti
viszonyt, mivel a szociális szövetkezet az infrastruktúrát csak bérli. Ott marad az
infrastruktúra, ott maradnak az emberek, és jöhet a B verzió.
Elhangzott, hogy Egyek egyedül hozza létre a szociális szövetkezetet. Ez a gyepmesteri telep
nem jöhetett volna létre Tiszacsege és Tiszadorogma együttműködése nélkül. Ez a
gyepmesteri telep a LEADER térségek közötti együttműködés keretében valósult meg. Azt
látni kell, hogy amikor a térségek, települések összefognak, annak sokkal nagyobb a pályázati
ereje, a lobbi ereje. Bármikor, amikor úgy érzik, hogy Egyekkel szemben szemtelenek
lennének, akkor megszüntetik az együttműködést. Szerinte a közös cél érdekében ezek a
települések nagyon kooperatívan állnak Egyekhez. Pénteken volt egy megbeszélés, amire kb.
8 település jött el. Többen jelezték telefonon, hogy érdeklődnek az együttműködés iránt, de a
megbeszélésre nem tudtak eljönni. Van egy pát település, mint Tiszaszentimre,
Tiszadorogma, Tiszacsege, Görbeháza, Besenyőtelek, és a hozzá tartozó környező települések
stb., akik nagyon szeretnének ebben együttműködni. Azt gondolja, hogy ők ott lesznek ebben
az alapító okiratban, mint alapítók az Egyek jövőben esélyeit nagymértékben növelni fogja.
Rengeteg visszaélés van a kutyákkal és a kutyatartással kapcsolatban, és összességében ez
egy nagyon pozitív cél, ami kezd megvalósulni. Ha tudnak olyan rendezvényekre pályázni,
mint pl. az újra gazdásítás, ezeket mind itt a gesztortelepülésen fogják megtartani, de miért ne
lássa ennek a hasznát a többi település is. Ami inkább félő számára, hogy az állatorvosi
költségek magasak lesznek, de ha ügyesen pályáznak, akkor annyi pályázati pénzt szereznek a
telep működtetéséhez, hogy hosszú távon elérik azt a szintet, hogy az együttműködő
településeknek ingyen legyen meg ez a szolgáltatás. Ez a cél, és ezért mondja, hogy szociális
szövetkezetként több önkormányzati alapító taggal jó esélyeik vannak. Ez egy tájékoztatás
volt a részéről, alaposabban majd a hó végi testületi ülésen beszélik meg.
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatást tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
199/2015. (VI.08.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Morzsi Szociális Szövetkezet alapításáról szóló tájékoztatást tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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4./ Ajánlat a Válykos tó jókarbahelyezésére (kotrására)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Válykos kotrására kiment egy ajánlatkérő, amit 7 címre küldött ki. A 7 címről 1 értékelhető
pályázat érkezett a DUBA-SPED Kft. részéről. A teljes Válykos tervszerinti kotrására
15 000 000 Ft + áfa összeget kér, és azt kéri, hogy a víznyelők kiépítéséhez az önkormányzat
biztosítsa a betongyűrűket. A földbeszállítást a föld árával együtt térítésmentesen biztosítja.
Az árlejtést fenntartja, tehát fenntartja annak a lehetőségét, hogy engedjen az árból. Beszélt
Dudits Pállal, hogy az önkormányzatnak bruttó 11,5 millió forintja van, és ennyit tud fizetni.
Az ajánlatkérőben kikötötte, hogy kérjenek biztosítékot. A kivitelező köteles teljesítési
garanciát nyújtani 2,5 millió forint erejéig. Ennek formája lehet készpénz, bankgarancia vagy
biztosítás. Dudits Pál nem akar ilyen teljesítési garanciát adni, 50% előleget kér. Megkérdezi
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt, hogy menni előleget tudnak adni?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
25%-ot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dudits Pál azt mondta, hogy ha a védőnői szolgálat udvarán lévő betongyűrűket oda adják
neki, mivel ezen a településen él, megoldja ezt a munkát annyiból, amennyi az önkormányzat
rendelkezésére áll. Tudják, hogy Dudits Pál egy nagyon jó ember, csak néha a határidőkkel
komoly bajba kerül, és megcsúszik, de 7 helyre ment ki az ajánlatkérő és ajánlat mástól nem
jött.
Tardi Kálmán képviselő:
Hatalmazzák fel a Polgármestert, tudatosítsa a vállalkozóval, hogy az előleg 25%, a
bankgaranciáról lemond az önkormányzat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A betongyűrűket biztosítják. Csak egy dolog van, ha a vállalkozónak annyi dolga van, hogy
nem tud hozzá fogni, akkor elbukják az egészet.
Soltész Gábor képviselő:
Mennyi a befejezési határidő?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
2016. január 31.
Tardi Kálmán képviselő:
Egyedül azt kössék ki, hogy ha nem adja át határidőre, akkor az a kár, ami önkormányzatnak
keletkezik, az ő kára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát, ha nem adja át határidőre és az önkormányzatnak kára keletkezik, akkor a kárt térítse
meg.
Soltész Gábor képviselő:
Olvasta az ajánlatkérőt. Polgármester úr azt szeretné, hogy a hordalék körbe kerüljön
leterítésre. A zsidó temető mögötti rész ennek a tónak a „legértéktelenebb” része, évek óta
nincs benne víz. Javasolja, hogy kiszedett iszapot vízszintesen terítsék le és alakítsanak ki egy
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közparkot a temető mögött. Ez az iszap függőlegesen nem biztos, hogy meg fog állni,
vízszintesen pedig nem lenne vele gondja.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Számolt azzal, hogy már mekkora nád nőtt ki? Azzal mit csinál?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyébként attól fél, hogy a kivitelező bejelenti, hogy a náddal nem tud mit kezdeni, vágják le.
Soltész Gábor képviselő:
Azt kiszedi a kotró.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezek a tervek már elkészültek, úgy tudja, hogy valamelyik hatóság már véleményezte. Az,
hogy szépen ki van találva, az biztos, mert ott körben lenne egy futópálya. A DUBA-SPED
Kft. adott rá egy árajánlatot, és majd meglátják, hogy mi lesz belőle. Ha a kivitelező nagy
akadályokba ütközik, úgy is jelentkezni fog nála.
Soltész Gábor képviselő:
Olcsóbb lenne vízszintesen.
Tardi Kálmán képviselő:
Ahhoz új terv kellene.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amit Soltész Gábor képviselő mond, hogy parkosítanának, akkor beszűkülne a vízbefogadási
képesség is, mert ez gyakorlatilag záportározó.
Kéri, hogy aki felhatalmazza arra, hogy a DUBA-SPED Kft. ügyvezetőjével aláírja a
szerződést a rendelkezésre álló bruttó 11 811 000 Ft-al, úgy hogy az önkormányzat biztosítja
hozzá a betongyűrűket, és kikötik azt, hogy ha az önkormányzatnak kára keletkezik, azt
térítse meg, biztosítsanak 25% előleget és nem kérnek biztosítékot, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2015. (VI.08.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Válykos tó jó karba helyezésére a
DUBA-SPED Kft-vel (4069 Egyek, Nefelejcs u. 11.) kösse meg a szerződést
bruttó 11 811 000 Ft összegben.
Az önkormányzat biztosítja a víznyelők kiépítéséhez szükséges betongyűrűket.
Amennyiben a kivitelező a munkálatokkal nem készül el határidőre és az
önkormányzatnak ebből kifolyólag kára keletkezik, azt a kivitelező térítse meg.
Az önkormányzat 25% előleget biztosít a kivitelező részére.
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Az önkormányzat nem kér teljesítési garanciát.
Határidő: 2016.01.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

5./ 190/2015.(V.28.) sz. határozat hatályon kívül helyezése
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezt a határozatot kellene hatályon kívül helyezni, és ugyanezt elfogadni, mivel egy elírás történt
benne, a 1655/A/2 helyrajzi számú épület (régi könyvtár) a helyes.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a 190/2016.(V.28.) sz. határozat hatályon kívül helyezésével,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
201/2015. (VI.08.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
190/2015.(V.28.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki elfogadja az új határozatot a Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által
ismertetett módosítással, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
202/2015. (VI.08.) 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.
A hitelszerződés megkötése előtt szükséges a Kormány engedélye a
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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 1655/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

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:50 órakor bezárta.

K. m. f.
______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Gál-Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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