EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JÚNIUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

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

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. június 25-én 15:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1./ Polgármesteri jelentés
203/2015.(VI.25.) sz. határozat
2./ Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések
végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos
intézkedésekről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
204/2015.(VI.25.) sz. határozat
3./ Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
16/2015.(VI.25.) sz. rendelet
4./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
17/2015.(VI.25.) sz. rendelet
5./ Egyek Nagyközség Önkormányzata helyi Sportfejlesztési Koncepciójának
felülvizsgálata
205/2015.(VI.25.) sz. határozat
6./ Rendelet az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára
biztosított juttatásokról és támogatásokról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
18/2015.(VI.25.) sz. rendelet
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7./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségi
rendszeréről szóló 8/2001.(II.15.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
19/2015.(VI.25.) sz. rendelet
8./ Kérdések, interpellációk
9./ Egyebek
1./ A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház nyári zárva tartása
206/2015.(VI.25.) sz. határozat
2./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
207/2015.(VI.25.) sz. határozat
3./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
208/2015.(VI.25.) sz. határozattól - 210/2015.(VI.25.) sz. határozatig
4./ Kérelem a Teleki u. 36. sz. alatti ingatlan bérlésére
211/2015.(VI.25.) sz. határozat
5./ Előirányzat módosítás
212/2015.(VI.25.) sz. határozattól - 219/2015.(VI.25.) sz. határozatig
6./ A települési adóról szóló 11/2015.(III.26.) sz. rendelet módosítása
20/2015.(VI.25.) sz. rendelet
7./ A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
220/2015.(VI.25.) sz. határozat
221/2015.(VI.25.) sz. határozat
8./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása
222/2015.(VI.25.) sz. határozat

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Elnézést kér a késésért, egy
technikai dolgot kellett helyre rakni, ami meg is történt. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 9 képviselő
jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Soltész Gábor és Tardi Kálmán 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 9 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
-

Előirányzat módosítás
A települési adóról szóló 11/2015.(III.26.) sz. rendelet módosítása
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-

A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása

Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze, és a távolabbról érkezők napirendjének tárgyalását előrevenni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megjegyzi, hogy a meghívóból kimaradt a gyepmesteri teleppel kapcsolatos Morzsi Szociális
szövetkezet alapító okirata. Bóta Barbara aljegyző jelezte, hogy hamarosan össze kell hívni
egy rendkívüli testületi ülést az Esélyegyenlőségi Program miatt. Majd a rendkívüli ülésen
fogják tárgyalni az alapító okiratot is.
Napirendek tárgyalása:
1./ Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A legutóbbi testületi ülésen nem volt jelen, mivel a település önkormányzatának delegációját
képviselte a testvértelepülésen, Radzyn Podlaskiban. A Radzyni delegáció pedig a mai
testületi ülés után fog megérkezni, és ők is részt vesznek a szombati Egyeki Vigasságok
rendezvényen. Az új Polgármester és stábja elmondta, hogy ők is érdekeltek a testvér
települési kapcsolatok ápolásában, és ők is azt szeretnék, ha a két testvértelepülés közötti
eddigi együttműködés mindenképpen megmaradna, vagy ha tudnak, akkor szívesen
erősítenének is rajta.
Hétvégén lezajlott az iskolában a ballagás. Azt gondolja, hogy egy jól sikerült ballagáson
vehettek részt.
Két rendőr fog a településre költözni a Csalogány utcai önkormányzati ingatlanba. Az
ingatlan felújítására tervezett keretből már vásároltak egy pár berendezést, mert szerették
volna ezt az ingatlant olyan vonzóvá tenni a fiatal rendőrök számára, hogy 1-2 hónap múlva
ne próbáljanak innen elmenekülni. Berendezési tárgyakra kb. félmillió forintot költöttek.
A mai napon egyeztetett Kovács József építésszel, akit a betonelemgyártó üzemcsarnok
bővítésének felelős műszaki vezetésével bízta meg. Itt volt Kelemen Lajos a kivitelező
képviselője is. Mivel a jogerős építési engedély két nappal ezelőtt megérkezett kb. két hét
múlva el tudják kezdeni a munkálatokat, és az üzemcsarnok kb. meg fog duplázódni, de az új
szárnynak csak teteje lesz, oldalfala nem lesz.
Időközben a közmunkaprogramban készített művészeit alkotások száma ismét gyarapodott a
tanácskozó teremben. A csipkék egy részét oda adta a könyvtárnak a csipke kiállításra,
aminek a megnyitója holnap 17 órától lesz a Tárkányi Béla Könyvtárban.
Az Önkormányzat szerződést kötött a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-vel, de a lakosság
résére a szolgáltatói számlák január 1-óta nem érkeztek meg. Többször felhívta őket, ígéretet
tettek egy hónappal ezelőtt, hogy küldik a számlát. Elmondták, hogy jogi akadálya volt, ami
elhárult, de ennek ellenére még most sem érkeztek meg a számlák.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A héten már megkezdték a számlák küldését.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő sürgeti őket, azt mondták, hogy fokozottan ütemezve küldik a számlát, hogy a lakosságnak
ebből minél kevesebb plusz terhe keletkezzen, tehát nem fogják egyszerre a félévi vízszámlát
kiküldeni.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolása megkezdődött. A
Debreceni Vízmű akar ezt-azt megvásárolni. Ő megtorpedózta az egyik vételi ajánlatukat,
nem látta jónak, hogy fél áron akarnak a vízműtől bármit is megvásárolni. Az önkormányzati
vagyon áron alul nem fogják értékesíteni. A polgármesterek többsége egyetért ezzel az
állásponttal. Ott csak egy hatósági felértékelés után szabad ezeket a dolgokat értékesíteni.
A munkaerő toborzások folyamatosan zajlanak a településen. Aki egészségügyileg alkalmas
és vállalja az eljárást kivétel nélkül mindenkinek tud munkát kínálni. Lehet menni Miskolcra
a Bosch gyárba, Oroszlányba a kipufogó gyárba, de most pl. a balmazújvárosi konzervgyárba
fognak embereket toborozni 3 hónapos idénymunkára, és bármely munkahelyről beszélnek,
mindenütt minimum a dupláját lehet keresni, mint az egyeki közmunkaprogramban. Kb. 10
embernek kínált munkalehetőséget Budapesten. A Csatornázási Művekhez lehetett volna
menni kubikmunkát végezni, de kb. tízen utasították vissza.
Sokféle élethelyzet van a közmunkások között, aki tényleg kényszerhelyzetből vannak itt, de
a többség nem akar elmenni sehová, nem akar terheket magára venni, nem akar felelősséget
viselni, és nem akar napi 8 órában keményen dolgozni. Azt gondolja, hogy a közmunka
programban lévők többsége személyesen tehet róla, hogy ott van, mert bárki mehetne
dolgozni jobb helyre, több fizetésért.
Lezajlottak a falugyűlések. Egyeken 1 képviselő kivételével minden képviselő jelen volt,
Telekházán viszont csak 1 képviselő volt jelen. Lényegesen többen voltak jelen a lakosság
részéről a telekházi falugyűlésen, mint az egyeki falugyűlésen. Lakossági észrevétel volt az
utcanevek nem szépen vannak kitáblázva. Ezt az egész településen meg fogják oldani.
Az NHSZ Tisza Kft. lett a Remondis Tisza Kft. utódja. Berencsi Zoltánné ügyvezető a hónap
végén lemondott, és július 1-től új ügyvezető Vendel Zsolt úr személyében.
A településre megérkezett az új fehér, platós Renault Master.
Időközben a hűtőkamrában elkészült az új fagyasztókamra, elkészült az új sokkoló hűtő, és
megrendelték az új vákuumcsomagolót. Tehát lehetőség van most már a mezőgazdasági
programban megtermeltek hosszú időre történő fagyasztására.
Megépült a gyepmesteri telep is, a műszaki átadása megtörtént. Adós a településnek a
Betonelemgyártó csarnok, a Válykos körüli horgászturizmus céllal kialakított beruházás, és a
gyepmesteri telep ünnepélyes átadásával. Azt gondolta, hogy a betonelemgyártó üzemcsarnok
ünnepélyes átadása, akkor lesz, ha elkészült az új szárny. A válykosnál akkor lesz az
ünnepélyes átadás, amikor megtörtént a kotrás, a gyepmesteri telepnél pedig, amikor kiépítik
hátrafelé azt a szárnyat, amiről már korábban beszélt.
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A múltkor Soltész Gábor képviselő kérdezte, hány kutya fog a gyepmesteri telepen elférni.
Jelenleg 15 kutyát lehet odatenni, a bővítés tervén pedig újabb 46 férőhely kialakítása
szerepel. Ha mind a két ütem elkészül, akkor 61 kutyát tudnak ott elhelyezni.
Ma volt nála tárgyalni a Tiszafüredi Tesco igazgatója és a minőség ellenőrzés vezetője.
Szeretné, ha augusztus 1-től üzemelne a gyepmesteri telep, akkortól ők tudnak lejárt
szavatosságú élelmiszereket biztosítani a kutyák számára. Napi átlagban kb. 10 kg élelmiszert
tudnak biztosítani, ami elég lesz az egész telep ellátásra. Ezen felül még péksüteményeket is
tudnak adni. Annyit mondtak még, hogy van kereskedelmi forgalomba már nem hozható
virágjuk, illetve növényeik, amit az önkormányzat be tud fogadni, és a közterületeken
megpróbálják átültetni.
A gyepmesteri telep beüzemelését 3 fázisra bontotta. Az első fázis már működik, kinn vannak
a gyepmesterek, éjjel-nappal őrzik a telepet. Augusztus 1-től kezdődhet a 2. fázis, amikor
elkezdik a kutyákat begyűjteni, és elkezdik kutyákkal feltölteni ezt a telephelyet. A 3. fázis
pedig akkor fog elkezdődni, amikor az állateledel boltot is beüzemelik.
A munkahelyteremtő beruházásokkal kapcsolatban annyit tud elmondani, hogy a büntetés
végrehajtási intézettel kapcsolatos pályázatot május végére ígérték, de döntés a mai napig
nem született.
A Lehel CoachBuilder 2000 Kft-vel hétfőn tárgyalt. Megjelentek a GINOP-os pályázatok,
melyeket továbbított is nekik. Ők azonnal szeretnének jönni, és az alapvető baj az, hogy nem
tud az önkormányzat részükre olyan telephelyet biztosítani, ahová jöhetnének, és
kezdhetnének. Ajánlotta nekik, hogy próbálják az aszfaltkeverő üzemet megvásárolni, mert ez
arra alkalmas lenne. Annyiban maradtak, hogy július 14-én fognak hozzá jönni és átnézik a
településen az összes potenciális telephelyet. Kérték, hogy állítson össze egy 4-5 fős csapatot,
hogy ha találnak telephelyet, akkor betaníthassák őket Kisbéren. Újra itt van az a probléma,
hogy nehezen fognak arra alkalmas jó képességű embereket találni, akik ezt az eljárást
vállalni fogják egy pár hónapig.
Az alomgyártó üzem képviselője elmondta, hogy ők is készítik elő a pályázatot. Nekik is
telephely problémájuk van. Nekik is felajánlotta, hogy jöjjenek az aszfaltkeverő telepre, azt
próbálják meg megvásárolni, mert az ő elgondolásuknak is alkalmas lenne az a telephely.
Ígérték, hogy ők is jönni fognak. De olyan konkrét előrelépést, hogy megkötött szerződés
lenne, még nem tud prezentálni a Képviselő-testületnek.
Az idősek otthona pályázata nyertes lett, és 20 millió forintos támogatást nyert az
önkormányzat. Ebből ki tudják alakítani a bentlakásos idősek otthonánál azt a közösségi teret,
és orvosi szobát, amit a hatóságok évek óta követelnek.
Újabb jó hír, hogy az önkormányzat szomszédságában Murvai Veronika grillázskészítő
cukrász mester megnyitotta az üzemét. Azt gondolja, hogy a település ezzel is szebb lett, és
gazdagodott. Saját hatáskörében hozott egy döntést a vállalkozó megsegítésére, hogy
kialakítanak előtte egy teret. Az önkormányzat által gyártott térköveket lerakták, odarakták az
utcabútorokat.
Ismerteti, hová tettek utcabútorokat a településen, és hová fognak még elhelyezni.
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Soltész Gábor képviselő:
Ma szóltak neki, hogy a válykos parton kiszakították a fából a biztonsági drótot. Kéri, hogy
ezt minél hamarabb csinálják meg, nehogy baleset legyen belőle.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Valaki ellopott egy kb. 40 Ft-os értéket, de okozott vele kb. 5-10 ezer forintos kárt.
Soltész Gábor képviselő:
Múlt héten volt kinn a gyepmesteri telepen, és a tervtől eltérő kivitelezés történt. Gondol itt
arra, hogy a terven térkővel és térkő szegéllyel jelölt borítást az önkormányzat betonozta ki.
Ezt már nem is a vállalkozóm csinálta.
Bóta Barbara aljegyző:
Ez sem az első ütemhez tartozik.
Soltész Gábor képviselő:
Mindegy, de rajta van a terven, és eltér. A másik, hogy a bal oldali kenneleknél a beton teljes
keresztmetszetében át van repedve két kennelen keresztül. A térbetonba térháló, cement és
sóder kell. Ezek közül az alkotóelemek közül a vas és a cement biztosan hiányzik. Úgy
gondolja, hogy ez egyrészt a kivitelező hibája, másrészt pedig a műszaki ellenőr felelőssége,
hogy egy ilyen betonozást nem vesz át. A kivitelező jöjjön ki és csinálja meg úgy, hogy az a
beton jó legyen.
A másik dolog a bútor. A kivitelező lead egy megrendelést, leadja a bútorok méretét, a
vállalkozó legyártja és a bútorok 60%-a nem fér be, mert teljesen más méreteket adtak le. Azt
át kell szabni, ami idő és pénz. Ezekre fel kell hívni a kivitelező figyelmét, mert nyilván
ezeket a költségeket neki kell viselni, illetve kártérítési igénnyel is lehet élni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Biztos így van, ahogy Soltész Gábor képviselő elmondja, de ezekről a dolgokról nem tud. Azt
tudja, hogy a beton el van repedve, az jogos, amit ezzel kapcsolatban Soltész Gábor képviselő
elmondott. Viszont a bútorokkal kapcsolatban úgy tudja, hogy kivitték a bútorokat, csak van
olyan, aminek kicsi a mélysége, és van, aminek nagy a mélysége és összekeverve vannak
odarakva. Úgy tudja, hogy a kivitelező időhiány miatt még nem tudott ezzel boldogulni.
Amikor kiment megnézni látta, hogy van olyan helység, ahová beférnének a mélyebb polcok
is, de utánanéz ennek.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Kicsit fel lett ez fújva. Valóban lehetnek bútorelszabások, azonban ezt már megoldottak. Ami
az egyik helységbe nagyobb volt azt át tudták tenni máshová. Szó nincs arról, hogy ezt plusz
pénzen át kellene szabatni. A többi felsorolt hibát már két héttel ezelőtt rögzítették, és
jelezték a Polgármesternek és az Alpolgármesternek, hogy ki lesznek javítva, és csak utána
térnek rá a többi nem létfontosságú dologra.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Valóban amint a problémát észlelték, jelezték feléjük. A vállalkozóval ő tartotta a
kapcsolatot, attól kezdve, hogy a kivitelezés zajlott, és igazán nem derült ki, hogy azokat a
bútorokat ki méretezte be. Információja szerint abban az időben a kivitelező és a korábban itt
lévő kolléganő mérték fel a rajzok alapján a helyszínt, hogy hová milyen méretben férnek el a
bútorok, de utána ebben változás történt. Ez valóban sokkal jobban fel volt fújva annál, mint
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ami valóságtartalma van. Az ott leendő dolgozók, ahogy a logika és az ízlés diktálta
korrigálták, van, ami még korrigálásra szorul, de szerinte teljes mértékben használhatóak
lesznek a bútorok.

A Soltész Gábor képviselő által mondott műszaki jellegű észrevétel, pedig a teljes valóság, az
egy csúnya folt ott, de javításra kerül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Melyik terv tér el az eredeti tervtől?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A pályázati terv. Volt egy alaprajz, ahová berajzolták a bútorokat, és mire megvalósult, és a
pályázat is módosult, a kiviteli terv már eltér attól a rajztól. Azt, hogy ki és hogy számolta ki,
azt egyelőre még nem tudják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ennek utánajár, és megpróbálja felderíteni. Neki úgy tűnt, hogy ez ott meg fog oldódni.
Tardi Kálmán képviselő:
Gál-Szalai Erika képviselő leleményességének köszönhetően ugyan belakják a helységeket, a
bútorok használhatók, csak a helységek nem használhatók olyan funkcionálisan, mint ahogy
lehetne, ha megfelelő méretű bútorok volnának benne.
Bóta Barbara aljegyző:
Elképzelhető, hogy ismét az a hiba fordulhatott elő, hogy nagyon rövid időt kaptak a pályázat
elkészítésére, és megvalósítására. Nagyon rövid idő alatt kellett egy pályázati tervet
elkészíteni. A pályázat megvalósításához Kótai Csaba készített egy pályázati tervet, aminek
részét képezte egy alaprajz. Ez alapján a kolléganője, és a bútorkészítő közösen elkészítették
a bútorok méretezését. Ez az alaprajz illetve a bútorok méretezése elment a pályázattal. Majd
miután megtudták mennyi támogatást kaptak, Kótai Csaba készített egy pontos költségvetést.
Valószínűleg a kiviteli terv eltért a pályázati tervtől, és a kivitelei terven esetleg kisebb
méretű helységek, vagy másképpen rendezett helységek szerepelhettek, ezért fordulhat elő,
hogy az eredeti bútorozás nem teljesen felel meg a módosított alaprajznak.
Tardi Kálmán képviselő:
Így valamivel jobb a helyzet. A tanulság az, hogy állandó gazdájának kell lennie egy ilyen
projektnek, aki az ilyen szintű tervmódosításoknál is tisztában van, hogy ez alapján a terv
alapján lettek a bútorméretek levéve, és akkor ott is a korrekciót végig kell vinni. Szerinte a
betonból nem spórolták ki a cementet, az is elképzelhető, hogy a vas is benne van. A friss
beton a hő tágulás kapcsán mozog, és megreped. A hiba jegyzékben biztosan fel van véve, és
majd ki fogják javítani.
Más téma. A Tagi kövesúton az útjavítást Dudits Pál valamelyik cége végezte. Tavaly késő
ősszel is mondta Polgármester úrnak, hogy 3-4 nagyobb hiba van rajta, és lassan már
kicsúsznak a garanciális időből. Kéri, figyeljenek oda, hogy ezek ki legyenek javítva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
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kézfelnyújtással jelezze
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
203/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések
végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással
kapcsolatos intézkedésekről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek
a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról valamint a
közterült használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót.
(Megjegyzés: A bizottság álláspontja a települési adóval kapcsolatban, hogy mivel
Balmazújvároson már jogorvoslati eljárás van folyamatban és vélhetőleg bírósági szakaszba
is eljut az ügy, várják meg a bírósági döntést.)
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a benyújtott pályázatok állásáról és
önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület
foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Soltész Gábor képviselő:
A települési adóval kapcsolatban 14:00 óra előtt pár perccel érkezett egy e-mail, hogy
módosítsák a határidőt. Javaslata továbbra is az, ami ezzel a rendelettel kapcsolatban
eredetileg is volt. A minisztérium is elismeri most már, hogy a települési adó ebben a
formában életképtelen. Nem határidőt kellene módosítani, azt javasolja, arról szavazzanak,
hogy egyelőre nem vezetik be. Meggyőződése, hogy jogszerűtlenül fognak pénzt beszedni,
amit vissza kell majd fizetni. Ez a települési adó Egyeken ebbe a formába életképtelen. Nem a
határidő tologatásával járnának a legjobban, hanem azzal, ha ezt a rendeletet hatályon kívül
helyeznék, és majd meglátják, hogy az élet mit hoz.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amit az Ügyrendi Bizottság is javasol, hogy várják meg a jogi procedúra végét, az eredeti
döntésükkel is egy szellemben van. Az hogy most arról döntsenek, hogy ezt a rendeletet
hatályon kívül helyezzék a napirendi pontnak nem témája. Ha Soltész Gábor képviselő
szeretné, hogy erről is külön döntsenek, akkor meg kell szavaznia a Képviselő-testületnek,
hogy felvegye a napirendi pontok közé.
Soltész Gábor képviselő:
Nem mondta, hogy ma, hanem hamarosan lesz egy rendkívüli testületi ülés, addigra a
Polgármester asztalán lesz ez a javaslat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Összességében sok jó hatását látja ennek a rendeletnek, de ő is azt mondja, hogy nem kell
tornáztatni a köztisztviselőket és futni a köröket. Hajdúnánás és Balmazújváros vezető
szerepet vállalt magára ezen a területen, és ha ez a jogi procedúra lezajlik, utána meghozzák
az ezzel kapcsolatos döntésüket. Szerinte a minisztériumból érkezett állásfoglalásban akkora
butaságok vannak leírva, amin ő maga is meglepődött.
Dr. Tóth Sándor szót kéri. Kéri, hogy aki szót kíván adni a részére, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen 2 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett nem adta meg a szót Dr.
Tóth Sándor részére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottságok véleményét,
kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
204/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések
végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással
kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
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Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiség bérbeadásáról, béreinek megállapításáról
szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek
bérbeadásáról, béreinek megállapításáról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottságok véleményét,
kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelettel elfogadott 2. melléklet lép.
3.§
Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.
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1. számú melléklet

A rendeletben költségelven meghatározott lakbérű bérlakások bérleti díjai:
I.
II.
III.
IV.
V.

kategóriás bérlakások:
kategóriás és szolgálati jellegű bérlakások:
kategóriás bérlakások:
kategóriás bérlakások (szükséglakások) :
kategóriás szociális-egészségügyi szükséglakás:

310.- Ft/m2/hó
265.- Ft/m2/hó
220.- Ft/m2/hó
110.- Ft/m2/hó
30.- Ft/m2/hó

A szociális alapú önkormányzati lakások havi lakbérének mértéke a lakás
alapterülete, komfortfokozata után:
-

összkomfortos
komfortos
félkomfortos
komfort nélküli

225.- Ft/m2/hó
95.- Ft/m2/hó
80.- Ft/m2/hó
45.- Ft/m2/hó
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2. számú melléklet

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

I.
-

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

-

Kategóriás lakások:

Fő u. 176. (99 m2)
Erzsébet u. 16. (74 m2, szolgálati l.)
Rákóczi F. u. 3. (85 m2)
Csalogány u. 1. (101 m2)
Tél utca 6. (78 m2)
Csokonai u. 34. sz. (77 m2)

III.
-

Kategóriás lakások:

Kategóriás lakások:

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

Hunyadi u. 12. (47 m2, szükség l.)
Fő u. 76/b. (74 m2, szükség l.)
Egyek, Csokonai u.28.( 120m2 szükség l.)
Dankó P.u.41.(72m2 szükség l.)
Pillangó u. 37. sz. (56 m2 szükség 1.)
Fasor u. 57.sz. ( 71m2 szükség l.)
Ohat 0664/18 hrsz ( 58 m2 szükség l.)

V. Kategóriás lakások (szociális-egészségügyi szükséglakások)
- Petőfi S. u. 23. sz. ( 76 m2)
Az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális jellegű bérlakások:
-

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

Önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adható helyiségek
-

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

13/41

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JÚNIUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

4./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális ellátások helyi
szabályzatáról szóló 2/2015.(II.12.) sz. rendelet módosítását.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) sz. rendelet módosítását.
Bóta Barbara aljegyző:
A mai napon kapták meg a képviselők, a minimális mértékben módosított rendeletet. Két
helyen ki került belőle a hatályon kívül helyezés, mert felesleges egyszerre hatályon kívül
helyezni és hatályba léptetni, elég a helyébe léptetni a másik rendelkezést, illetve a
Kormányhivatallal egyeztetve eltüntették a rendelkezésből a (6a) bekezdést és helyette a (7)
bekezdés szerepel. Ennyi módosítás van benne, szövegileg teljesen ugyanaz, mint korábban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Bóta Barbara aljegyző kiegészítésével elfogadja a rendelet módosítását,
kézfelnyújtással jelezze
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015. (VI.25) Önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 2/2015 (II.12) számú rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a
132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a 2/2015 (II.12) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosítására a következőket rendeli el.
1. §
A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„7. § (1) A polgármester, átruházott hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést
követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő
eltemettetéséről ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő esetben a
köztemetés költségeinek megtérítése alól a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvényben foglaltak szerint – átruházott hatáskörben – részben vagy egészben
mentesítheti.
(3) Részben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól az a szociálisan
rászoruló
a) személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az
b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszáz százalékát
nem haladja meg.
(4) A köztemetés költségeinek megtérítése alól teljesen mentesíthető az a szociálisan
rászoruló
a) személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, illetve az az
b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének százötven százalékát
nem haladja meg.
(5) A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés iránti kérelem a Polgármesteri
Hivatalban írásban terjeszthető elő.”
2. §
A Rendelet 8. §-át hatályon kívül helyezi.
3. §
A Rendelet 10. § (7) és (7a) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3-

J-0,5 NYM
─────
x 0,15,
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra
kerekítve kell meghatározni.
(7) A lakhatási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.”
4. §
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Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.
5./ Egyek Nagyközség Önkormányzata helyi Sportfejlesztési Koncepciójának
felülvizsgálata
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzata helyi Sportfejlesztési
koncepcióját.
Soltész Gábor képviselő:
Ez egy nagyon jó koncepció. Egy dolgot hiányol belőle. Egyeken van még egy nagyon
jelentős kör, aki szintén sportol. Ezt a sportot horgászatnak hívják. Ötletként merült fel benne,
hogy a Nyárfa utca végén lévő kis Válykost nem lehetne-e bevonni kezelésbe, és a
Sportkoncepció részeként valamilyen támogatást nyerni rá? Ott egy nagyon jó szabadidőpark
is lehetne, a partja is alkalmas lenne rendezvényekre, és akik szeretnek sport horgászni,
azoknak egy ideális hely lenne.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az a javaslat, hogy ez kerüljön bele a koncepcióba?
Soltész Gábor képviselő:
Igen.
Ecsedi János alpolgármester:
A legutóbbi testületi ülésen mikor felmerült, hogy erről beszélni kell, akkor ez javaslatként
nem hangzott el sehol sem. Ez most hangzott el, de részéről nincs akadálya.
Soltész Gábor képviselő:
Nem is azt mondta, hogy rögtön, ezért mondta, hogy ez ötlet szintjén merült fel benne. Ezt a
koncepciót részletesebben most ismerhették meg, és ötlet szintjén leírná ezt a javaslatot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Egészüljön ki a horgászsporttal kapcsolatos fejlesztési elképzelésekkel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a Sportfejlesztési Koncepciót
azzal a kiegészítéssel, hogy megkérik a sportegyesület vezetőségét, hogy törekedjenek a
horgászati tevékenységgel való kiegészítésére, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
205/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy elfogadja Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015-2012 évekre szóló
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Sportfejlesztési Koncepcióját az alábbi kiegészítéssel:
Felkéri az Egyeki SBSE vezetőségét, hogy törekedjenek a koncepció
horgászati tevékenységgel való kiegészítésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János Egyeki SBSE elnöke
6./ Rendelet az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára
biztosított juttatásokról és támogatásokról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Itt időközben
módosítások merültek fel, de meg kell hallgatni a bizottságok véleményét is. Kéri a
bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és
támogatásokról szóló rendeletet.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
1.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletet az alábbi módosításokkal.
- A rendelet hatálya terjedjen ki az ügykezelőre is.
- Aki év közben kezd dolgozni, vagy szűnik meg a munkaviszonya, az időarányosan
részesüljön a juttatásokból és támogatásokból
- A rendeletbe kerüljön bele, hogy hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
21/2003.(X.30.) sz. a 20/2009.(V.05.) sz. és a 33/2010.(XII.15.) sz. önkormányzati
rendelet is.
2.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a rendelet hatálya a köztisztviselőkön (ügykezelőn) túl csak a
polgármesterre és a tanyagondnokra terjedjen ki.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ülés előtt beszéltek erről Elnök Asszonnyal, és mivel változott az információ és az álláspont,
ezért azt javasolták, hogy az eredeti javaslatról szavazzanak, mivel ez az állásfoglalás most
nem tudja segíteni a Képviselő-testület munkáját.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Két részre osztaná a rendeletet módosító javaslatokat. Lennének technikai jellegű javaslatok,
melyek szintén a Kormányhivatal részéről tett pontosítások. Ezeket pontokba szedve
ismertetné. Ez lenne egy kör, ha ez megfelel a Képviselő-testületnek.
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Az Ügyrendi Bizottság javaslata egyértelmű. A 2. kör lenne a Pénzügyi Bizottság technikai
jellegű javaslata az ügykezelőre, a hatályon kívül helyezett rendeletekre, illetve a
részmunkaidősökre, és amire Polgármester úr gondolt, illetve Elnök Asszonnyal egyeztetésre
került, hogy a második javaslat nem kerülne terítékre ugyanis sikerült olyan megoldást találni
az egyeztetés során, ami nem teszi kívánatossá jelenleg ezt a javaslatot. Elnök Asszony ezt
elfogadhatónak tartotta a bizottság részéről. Ez úton is köszöni a kompromisszumkészséget,
illetve a megértést.
Először is a meghívóban önkormányzati hivatal maradt, ezt korrigálják polgármesteri
hivatalra.
A rendeletben az alábbi szó helyett a következőket rendeli el, megfogalmazás kerül.
Juttatások 2.§ (3) bekezdés: Üdülési támogatás elsősorban a Széchenyi Pihenőkártya
alszámláira történő utalással vagy saját üdülő használattal vehető igénybe. Amennyiben a
munkavállaló az üdülési támogatást a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem vagy csak
részben veszi igénybe úgy az igénybe nem vett támogatás részére jutalomként kifizethető. Itt
volt némi fogalomeltérés a Kormányhivatallal, nem sikerült még teljesen tisztázni, de ez így
talán rendben lesz. Ugyanez a megfogalmazás vonatkozna a Polgármesterre 3.§. (3)
bekezdésben.
Illetve maximalizálva lenne, hogy az éves üdülési támogatás maximum 1 havi juttatás lenne,
de a köztisztviselőket illetően ezt a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. Ez a
megfogalmazás él a Polgármester esetében, mint amit a munkavállalókra nézve az előbb
megfogalmazott.
Nem szükséges a rendeletben a mértékeket beépíteni, így az 5.§-ból és a 6.§-ból ez törlésre
kerülhet. Ez majd az egységes Közszolgálati Szabályzatba kerül rögzítésre. A 9.§ (1)
bekezdés törlésre kerülhet, mert a Kttv. szabályozza, és a 13. § is törlésre kerülhet, mert a
Kttv. szabályozza, és így a számozás némileg módosul. Ez lenne az első kör, amire nézve
kérne egy döntést a testülettől.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Asszony
által megfogalmazott alábbi módosításokat támogatja, kézfelemeléssel jelezze:
- A rendeletben az alábbi szó helyett a következőket rendeli el, megfogalmazás kerül.
- Juttatások 2.§ (3) bekezdés: Üdülési támogatás elsősorban a Széchenyi Pihenőkártya
alszámláira történő utalással vagy saját üdülő használattal vehető igénybe. Amennyiben a
munkavállaló az üdülési támogatást a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem vagy csak
részben veszi igénybe úgy az igénybe nem vett támogatás részére jutalomként kifizethető.
Ugyanez a megfogalmazás vonatkozna a Polgármesterre 3.§. (3) bekezdésben.
- Az éves üdülési támogatás maximum 1 havi juttatás lenne. A köztisztviselőket illetően ezt
a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. Ez a megfogalmazás él a Polgármester esetében
is.
- A mértékek a rendelet 5.§-ból és a 6.§-ból törlésre kerülhetnek. Ez majd az egységes
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Közszolgálati Szabályzatba kerül rögzítésre. A 9.§ (1) bekezdés törlésre kerülhet, mert a
Kttv. szabályozza, és a 13. § is törlésre kerülhet, mert a Kttv. szabályozza, és így a
számozás némileg módosul.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Asszony
által megfogalmazott módosításokat.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kellene a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság technikai jellegű
módosításáról egy szavazás. Tehát, hogy az ügykezelőre is terjedjen ki a rendelet hatálya, a
nem szükséges rendeletek hatályon kívül helyezése, és az év közben érkezőkre vonatkozó
javaslat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatának 1.
részével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
- A rendelet hatálya terjedjen ki az ügykezelőre is.
- Aki év közben kezd dolgozni, vagy szűnik meg a munkaviszonya, az időarányosan
részesüljön a juttatásokból és támogatásokból
- A rendeletbe kerüljön bele, hogy hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
21/2003.(X.30.) sz. a 20/2009.(V.05.) sz. és a 33/2010.(XII.15.) sz. önkormányzati
rendelet is.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatának első részét.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Most pedig a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletről kellene egy szavazás.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egységes szerkezetbe foglalva elfogadja a rendeletet, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015.(VI.25.) rendelete
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított
juttatásokról és támogatásokról
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 234. (3) – (4) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya

19/41

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JÚNIUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

1.§.
(1) A rendelet hatálya Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hivatalában
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire
(ügykezelőre) terjed ki, ahol e rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, ott a nyugállományú
köztisztviselőkre terjed ki.
(2) Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben
foglalkoztatott köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.
(3) Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások azokat a köztisztviselőket,
akiknek év közben keletkezik, vagy év közben szűnik meg a munkaviszonya
időarányosan illetik meg.
(4) A rendelet 2.§.-ában foglalt rendelkezések a polgármesterre a foglalkoztatási
jogviszonyban álló alpolgármesterre és a tanyagondnokra is kiterjednek.
Juttatások
2.§.
(1) A köztisztviselő illetmény előleg felvételére jogosult.
(2) A köztisztviselő részére tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási és
üdülési támogatás, szociális jellegű támogatások, bankszámla vezetési díj hozzájárulás
valamint jutalom fizethető.
(3) Üdülési támogatás elsősorban a Széchenyi Pihenőkártya alszámláira történő utalással
vagy saját üdülő használattal vehető igénybe.
(4) Amennyiben a munkavállaló az üdülési támogatást a (3) bekezdésben foglaltak szerint
nem vagy csak részben veszi igénybe úgy az igénybe nem vett támogatás részére
jutalomként kifizethető.
(5) A köztisztviselő részére a munkába járáshoz szükséges közlekedési bérlethez és
menetjegyhez támogatás fizethető, a támogatás mértéke 100 %.-os.
(6) A képviselő-testület az e rendelet szerinti juttatások, szociális támogatások és az
illetménykiegészítés fedezetét minden évben a költségvetési rendeletben állapítja meg.
3.§.
(1)A rendelet 2.§.-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a megtérítés szabályait a köztisztviselőkre nézve jegyző, a
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre, a jegyzőre és a tanyagondnokra a
polgármester az egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
(2) A polgármestert megillető juttatások feltételei tekintetében a Közszolgálati Szabályzat
rendelkezései az irányadók.
(3) A polgármester esetében az Üdülési támogatás elsősorban a Széchenyi Pihenőkártya
alszámláira történő utalással vagy saját üdülő használattal vehető igénybe.
(4) Amennyiben a polgármester az üdülési támogatást a (3) bekezdésben foglaltak szerint
nem vagy csak részben veszi igénybe úgy az igénybe nem vett támogatás részére jutalomként
kifizethető.
(5) A Polgármester esetében a Képviselő-testület az éves üdülési támogatás összegét a
mindenkori hatályos Szja. törvény szerinti legmagasabb, de maximum 1 havi juttatásnak
megfelelő éves összegben állapítja meg.
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Szociális támogatások
4.§.
(1)Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót - amennyiben a
köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává - kérelmére temetési segély illeti
meg.
5.§.
(1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának halála esetén
kérelmére temetési segély illeti meg.
6.§.
(1) A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti
támogatásának biztosítására szociális keretet határoz meg.
(2) A szociális keret terhére a következő támogatások nyújthatók:
- eseti szociális segély: évente egy alkalommal adható, ha a nyugdíjas köztisztviselő
átmenetileg létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került.
- temetési segély: a nyugdíjas köztisztviselő házastársa halála esetén.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatásnak feltétele, hogy az igénylő családjában az
egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát ne haladja meg.
7.§.
A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítása, a nyugállományú
köztisztviselők szociális helyzetének figyelemmel kísérésére, ügyeinek intézése a munkaügyi
referens feladata.

8.§.
(1) A rendelet 6.§.-ában foglalt támogatások megállapítására kérelem alapján kerül sor. A
kérelmeket az érintett nyugdíjas köztisztviselő, vagy vele közös háztartásban élő házas,
illetve élettársa, gyermeke adhatja be.
(2) Indokolt esetben a referens hivatalból is kezdeményezheti a támogatás odaítélését.
A köztisztviselő díjazása
Irodavezetők
9.§
(1) A hivatal munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységeinek vezetésével
megbízott köztisztviselő megnevezése: irodavezető, aki az alapilletmény 10 %-ának
megfelelő vezetői pótlékra jogosult.
Illetménykiegészítés
10. §
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(1) A Képviselő-testület a felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők
részére illetménykiegészítést állapít meg.
(2) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére az
alapilletmény 10 %-a középfokú végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény 10
%-a.
Céljuttatás
11.§
(1)A köztisztviselő részére célfeladat tűzhető ki melynek elvégzése esetén céljuttatásban
részesíthető
(2) A köztisztviselő a céljuttatásra akkor jogosult ha a célfeladat eredményesen teljesült és azt
a hivatali szervezet vezetője igazolta
A munkaidő és munkavégzés szabályai.
12.§.
(1) A hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőinek heti munkaideje 40 óra.
Az általános munkarend szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
Záró rendelkezések
13.§.
(1) E rendelet 2015. július 1. lép hatályba.
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2008.(II.28.) a 33/2010.(XII.15.) a
24/2001.(VIII.30.) a 21/2003.(X.30.) és a 20/2009.(V.05.) önkormányzati rendelet.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatának 2. részéről
és az Ügyrendi Bizottság javaslatáról is szavazni kell. Javasolja, hogy itt tartózkodjanak.
Vagy van-e olyan indítvány, hogy erről ne szavazzanak?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Azt beszélték meg, hogy ne legyen róla szavazás, mert változtak a körülmények, új
információ birtokába kerültek.
Tardi Kálmán képviselő:
Indítványozza, hogy ne szavazzanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért Tardi Kálmán képviselő indítványával, hogy ne szavazzanak a
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatának 2. részéről,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta Tardi Kálmán képviselő indítványát.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az eredeti rendelet elfogadásáról is kell egy szavazás. Kéri, hogy itt is tartózkodással
szavazzanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az eredeti rendeletet támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett szavazott. A Képviselőtestületi anyagban kiküldött eredeti rendelet nem kapta meg a szükséges szavazatot.
7./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségi
rendszeréről szóló 8/2001.(II.15.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről
szóló 8/2001.(II.15.) sz. rendelet módosítását az alábbi kiegészítéssel:
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Kerüljön bele a rendeletbe, hogy az adókimunkálási jutalékból adott évben minden
köztisztviselő, és ügykezelő részesülhet, amennyiben részt vesz benne.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 8/2001.(II.15.) sz. rendelet módosítását az alábbi
kiegészítéssel:
A rendeletet terjesszék ki az ügykezelőre is.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Itt is technikai jellegű pontosítás lenne. Az alábbi rendelkezés helyébe a következő
rendelkezés megfogalmazásnak kellene kerülnie.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottságok javaslatát, és hogy ez
a rendelet összességében maradjon hatályban, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők
anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló
8/2001.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő –testülete az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés
a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az 1990. évi C. törvény 45.§.-a alapján a
Polgármesteri Hivatalban /továbbiakban: Hivatal / foglalkoztatott, adóügyi feladatokat ellátó
köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 8/2001. ( II.15.) sz. rendeletének
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi
rendszeréről szóló 8/2001.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 4.§
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§(1) Az érdekeltségi alapból minden évben a jegyző által meghatározott és polgármester
által egyetértett összeg közösségi programokra fordítható. Az érdekeltségi alapból az
adókimunkálásban részt vevő dolgozónak adóbeszedési jutalék jogcímen lehet kifizetést
teljesíteni, ezt követően az alapban maradt összeg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
általános jutalmazására fordítható. Az adókimunkálási jutalékból adott évben minden
köztisztviselő, és ügykezelő részesülhet, amennyiben részt vesz benne.
2. §
(1) Ez a rendelet 2015.július 1-én lép hatályba.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A következő javaslat, hogy az egész rendelet kerüljön hatályon kívül helyezésre. Kéri, hogy
aki ezzel a javaslattal ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen 4 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett szavazott. A rendelet
hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Polgármesterként nem támogatja a rendeletet. Az álláspontját a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén kifejtette, és az álláspontja
változatlan.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az eredetileg kiküldött módosító rendeletről kellene még szavazni. Ez esetben is
tartózkodással kellene szavazni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az eredeti előterjesztést módosítás nélkül támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 0 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett szavazott. A Képviselőtestületi anyagban kiküldött eredeti rendelet nem kapta meg a szükséges szavazatot.
8./ Kérdések, interpellációk
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, interpelláció nincs, megkérdezi, hogy rátérjenek-e a következő napirendi pont
tárgyalására, vagy az SZMSZ-től eltérően tartsanak szünetet.
Soltész Gábor képviselő:
Indítványozza, hogy tartsanak szünetet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért Soltész Gábor képviselő indítványával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta Soltész Gábor
képviselő szünetre vonatkozó indítványát.
9./ Egyebek
1./ A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház nyári zárva tartása
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi 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, járuljon hozzá ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház a nyári időszakban 2015. július 14. és 2015. július 25. között (két hétig) zárva tartson.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem tartja ezt teljesen szerencsésnek, mert annyian dolgoznak a könyvtárban, tudja, hogy ők
továbbra is ott lesznek. Velük nem lehetett volna megoldani a nyitva tartást?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
A nyitva tartásra ketten vannak, egyiküknek ott kell lenni, tehát nem tudják megoldani. A
gyerekmegőrzést továbbra is csinálják, tehát az alatt az idő alatt is lesz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
206/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház a
nyári időszakban 2015. július 14. és 2015. július 25. között (két hétig) zárva
tartson.
Határidő: 2015. július 14.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gábor Istvánné könyvtárvezető
2./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi 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 fogadja el az Egyek, Eötvös u. 54. szám alatti térítésmentesen
felajánlott ingatlant. Az ingatlan felajánlásával kapcsolatban keressék fel az ingatlan többi
tulajdonosát is.
Soltész Gábor képviselő:
Az önkormányzatnak előnyös az, ha egy ingatlanban 1/6 tulajdonrésze van? Szerinte nem az.
Azt látja, hogy amikor valakinek terhes lesz egy ingatlan a településen, akkor igyekszik tőle
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fillérekért megszabadulni, hogy minden az önkormányzat nyakába csapódjon le. Nem tudnak
majd ura lenne ennyi rengeteg ingatlannak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha az önkormányzat ezt a terhet nem vállalja fel, ebek harmincadjára kerül, és elkezd a romos
ingatlanok száma gyarapodni. Annak ellenére, hogy van olyan is, amit Soltész Gábor
képviselő mond, hogy nem bírnak vele, nem tudnak időben füvet nyírni, és jönnek a lakossági
panaszok, ahová az önkormányzat beteszi a lábát ott előbb utóbb rendezetté válnak a dolgok.
Viszont, ha lelakják, lesz belőle egy romos ingatlan, elcsúfítja az egész utcát, ugyanígy ide
fog kerülni az önkormányzat elé, és nem azért mert felajánlják, mert az utca lakói be fogják
jelenteni, hogy a Polgármesteri Hivatal intézkedjen a közegészségügyi fertő miatt. Ha úgy is
az önkormányzat nyakába szakadnak ezek a problémák, a lakosság tőlük várja az intézkedést,
és ha egy ilyen ingatlanban résztulajdona van az önkormányzatnak, nagyobb a mozgásterük
arra vonatkozólag, hogy rendet rakjanak.
Soltész Gábor képviselő:
Kisebbségi tulajdonosok lesznek egy ingatlanban, és annyit érnek el, hogy a maradék 5
tulajdonos az egész ház összes nyűgjét az önkormányzatra akarja rakni.
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki megadja részére a szót, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen 2 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett nem adta meg a szót Dr.
Tóth Sándor részére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával
egyetért, hogy az ingatlan fogadják el és keressék meg a többi tulajdonost, kézfelemeléssel
jelezze
A Képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
207/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy elfogadja az Egyek, Eötvös u. 54. szám alatti térítésmentesen felajánlott
ingatlant.
Az ingatlan felajánlásával kapcsolatban keressék fel az ingatlan többi
tulajdonosát is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
3./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
- Erzsébet u. 6.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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A napirendet a Pénzügyi 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 az Egyek, Erzsébet u. 6. szám alatti ingatlant csak
térítésmentesen fogadja el, mivel az ingatlanon lévő romokat az önkormányzat takarította el,
melynek költsége kb. 170.000 Ft volt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Erzsébet u. 6. szám alatti ingatlant csak térítésmentesen
fogadja el, mivel az ingatlanon lévő romokat az önkormányzat takarította el,
melynek költsége kb. 170.000 Ft volt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
- 025/3 hrsz-ú ingatlan
Tardi Kálmán képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ülésén vállalta, hogy
tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek a szántóföld mivoltáról. Ismerteti, hol található a
felajánlott szántóföld. Nem rossz föld, és a mellette lévő helyrajzi szám egy kb. 20 éve elhalt
egyeki polgáré. Hagyaték alá nem került a terület, és vélelmezi, hogy azt is meg tudják
hasonló nagyságrendű összegért venni. Az sem kizárt, hogy a másik oldalon lévő szomszéd
azt sem tudja, hogy tulajdona van. Javasolj, hogy vásárolják meg a felajánlott földet, jó
befektetés, és szerinte megéri az árát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy tekintve a mostani külterületi árakat a 110 000 Ft reális az ár, javasolja,
hogy vegyék meg. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt kérdezi, hogy mit javasol a
az ár forrására?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem tud javaslatot tenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a köztisztviselők bérmegtakarításának terhére vásárolják meg az ingatlant.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
209/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek külterület 025/3 helyrajzi számú ingatlant a vételárként
megjelölt 110 000 Ft összegért megvásárolja a köztisztviselők
bérmegtakarításának terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
- Ady E. u. 29
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Ady E. u. 29. szám alatti ingatlant forráshiány miatt ne
vásárolják meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
210/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Ady E. u. 29. szám alatti ingatlant forráshiány miatt nem
vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
4./ Kérelem a Teleki u. 36. sz. alatti ingatlan bérlésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi 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 a Teleki u. 36. szám alatti ingatlant 3 év időtartamra adja bérbe
Bóta György (4067, Egyek-Telekháza, Teleki u. 46/B.) részére.
A bérleti díjat 15 000 Ft/hó összegben állapítsa meg.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azzal egészítsék ki a javaslatot, hogy július 1-től adják bérbe az ingatlant. Mivel kérdés,
hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
211/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Teleki u. 36. szám alatti ingatlant 2015. július 1-től 3 év időtartamra
bérbe adja Bóta György (4067, Egyek-Telekháza, Teleki u. 46/B.) részére.
A bérleti díjat 15 000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Petruska Lászlóné pénzügyi ügyintéző
5./ Előirányzat módosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi 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 a Közfoglalkoztatási mintaprogram /041237/ Kormányzati
funkción betervezett önerő dologi kiadások kiadási előirányzatából kerüljön átcsoportosításra
919 ezer forint ugyanezen kormányfunkció felhalmozási célú kiadások előirányzatára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
212/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Közfoglalkoztatási mintaprogram /041237/ Kormányzati funkción
betervezett önerő dologi kiadások kiadási előirányzatából átcsoportosításra
kerül 919 ezer forint ugyanezen kormányfunkció felhalmozási célú kiadások
előirányzatára.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Építőipar támogatása /044320/ Kormányzati funkción „Esélyt
az állatoknak-gyepmesteri telep létesítése Egyeken” című pályázat keretein belül betervezett
felhalmozási célú kiadások kiadási előirányzatából kerüljön átcsoportosításra 11.583.534
forint ugyanezen kormányfunkció dologi kiadások kiadási előirányzatára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Építőipar támogatása /044320/ Kormányzati funkción „Esélyt az
állatoknak-gyepmesteri telep létesítése Egyeken” című pályázat keretein belül
betervezett
felhalmozási
célú
kiadások
kiadási
előirányzatából
átcsoportosításra kerül 11.583.534 forint ugyanezen kormányfunkció dologi
kiadások kiadási előirányzatára.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok /104060/ Kormányzati funkción betervezett működési célú támogatások kiadásai
államháztartáson kívülre kiadási előirányzatából kerüljön átcsoportosításra 314 ezer forint
ugyanezen kormányfunkció dologi kiadások kiadási előirányzatára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
214/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
/104060/ Kormányzati funkción betervezett működési célú támogatások
kiadásai államháztartáson kívülre kiadási előirányzatából átcsoportosításra
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kerül 314 ezer forint ugyanezen kormányfunkció dologi kiadások kiadási
előirányzatára.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése /106010/
Kormányzati funkción betervezett dologi kiadások kiadási előirányzatából kerüljön
átcsoportosításra 141 ezer forint ugyanezen kormányfunkció beruházási kiadások kiadási
előirányzatára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
215/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése /106010/
Kormányzati funkción betervezett dologi kiadások kiadási előirányzatából
átcsoportosításra kerül 141 ezer forint ugyanezen kormányfunkció beruházási
kiadások kiadási előirányzatára.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége /011130/ Kormányzati funkción betervezett dologi kiadások kiadási
előirányzatáról kerüljön átcsoportosításra 63 500 forint ugyanezen kormányfunkció
felhalmozási célú kiadások előirányzatára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
216/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége /011130/ Kormányzati funkción betervezett dologi
kiadások kiadási előirányzatáról átcsoportosításra kerül 63 500 forint
ugyanezen kormányfunkció felhalmozási célú kiadások előirányzatára.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások /066020/
Kormányzati funkción betervezett dologi kiadások kiadási előirányzatából kerüljön
átcsoportosításra 162 ezer forint ugyanezen kormányfunkció felhalmozási célú kiadások
előirányzatára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
217/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások /066020/ Kormányzati
funkción betervezett dologi kiadások kiadási előirányzatából átcsoportosításra
kerül 162 ezer forint ugyanezen kormányfunkció felhalmozási célú kiadások
előirányzatára.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ülés elején lett kiosztva egy előirányzat módosítás, ami a fő napirendek közül 6. napirend
megvalósulása egy határozati javaslatban. Kéri, hogy az előirányzat módosítás napirendi pont
alpontjaként vegyék napirendre. Kéri, hogy aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirend módosítására vonatkozó
javaslatot.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Lenne még egy előirányzat módosítás, a rendezvényekre, illetve a könyvtár pályázatának
önerejére. Kéri, hogy ezt is vegyék napirendre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által ismertetett javaslatot az
előirányzat módosítás napirend alpontjaként napirendre veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirend módosítására vonatkozó
javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Felolvassa a 6. napirendhez kapcsolódó előirányzat módosításról szóló határozati javaslatot,
mely jelen jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az ismertetett határozati javaslattal kapcsolatban van egy módosító indítványa. Javasolja,
hogy a következő bekezdést vegyék ki belőle: „Amennyiben a 2015. évi költségvetés
realizálása során a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a személyi juttatások előirányzatán
belül megtakarítás keletkezik, úgy az üdülési támogatás további forrását újra tárgyalja a
Képviselő-testület.” Ő nem kíván újra tárgyalni semmit, de ha a Képviselő-testület újra akarja
tárgyalni, akkor újra tárgyalják.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ismertetett bekezdést vegyék ki a határozati javaslatból,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen 0 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem
kapta meg a szükséges szavazatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az eredeti határozati javaslatot támogatja, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
218/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának
előirányzat módosításokat fogadja el:

képviselő-testülete

az

alábbi

a. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
kormányzati funkción tervezett személyi juttatások előirányzata 749 723
forint előirányzattal növekszik.
b. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
kormányzati funkción tervezett munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó előirányzata 574 507 forint előirányzattal
csökken.
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c. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az Adó- vám és jövedéki
igazgatás kormányzati funkción tervezett személyi juttatások
előirányzata 822 600 forint előirányzattal csökken.
d. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az Adó- vám és jövedéki
igazgatás kormányzati funkción tervezett munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó előirányzata 297 696 forint előirányzattal
csökken.
e. Az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
kormányzati funkción tervezett személyi juttatások előirányzata 826 690
forint előirányzattal növekszik.
f. Az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
kormányzati funkción tervezett személyi juttatások előirányzata 118 390
forint előirányzattal növekszik.
Amennyiben lesz arra lehetőség, hogy a munkavállaló az általa igénybe nem
vett támogatást jutalomként veszi igénybe, úgy ezen előirányzatok módosítása,
a kifizetést követően utólag szükségessé válik.
Amennyiben a 2015. évi költségvetés realizálása során a Polgármesteri Hivatal
költségvetésében a személyi juttatások előirányzatán belül megtakarítás
keletkezik, úgy az üdülési támogatás további forrását újra tárgyalja a
Képviselő-testület.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt, hogy ismertesse a következő határozati
javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szó szerint ismerteti a jelen jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja az előirányzat módosítást,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
219/2015. (VI.25.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának
előirányzat módosításokat fogadja el:

Képviselő-testülete

az

alábbi

a) Az Önkormányzat költségvetésében a Közvilágítás kormányzati
funkción tervezett dologi kiadások előirányzata csökken 800 000 forint
előirányzattal.
b) Az Önkormányzat költségvetésben a Máshova nem sorolható
szabadidős szolgáltatások dologi kiadások előirányzata növekszik
445 100 forint előirányzattal.
c) Az Önkormányzat költségvetésében a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház által benyújtandó „Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra” megnevezésű pályázat önerejének fedezeteként a
felújítási kiadások előirányzata növekszik 354 900 forint előirányzattal,
a pályázathoz szükséges önerő összegével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
6./ A települési adóról szóló 11/2015.(III.26.) sz. rendelet módosítása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt a rendeletet a bizottságok nem tárgyalták. A Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság
ülésén is jelezte, és bizottsági javaslatokban érzékelhető is az önkormányzat álláspontja. A
tájékoztató esetében már szóltak róla. A települési adó tekintetében egyelőre úgy néz ki, hogy
az a cél nem valósul meg, tehát nem azt a kört tudják adóztatni. Ő is azt javasolja, hogy várják
meg a bírósági döntéseket, és ezt a célt szolgálja a bevallási határidő kitolása október 31-re, a
befizetési időszak pedig december 15-re. Balmazújváros Polgármestere úgy véli, hogy arra az
időszakra talán már várható bírósági döntés, ami precedens értékű lesz mindenkire nézve.
Akkor viszont már a bevallásokat be kell nyújtani, feldolgozzák, és amennyiben olyan döntés
születik, hogy vissza kell fizetni, akkor visszafizetik az adózóknak. De, ha hamarabb lesz
döntés, és akkor erre nem kell sort keríteni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt ő is támogatja. Erről már beszéltek, mert ez része volt a pályázatokkal kapcsolatos
tájékoztatónak is.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt azért javasolja, mert ellenkező esetben már szankcióval kellene súlytani, azokat a
gazdákat, akik nem nyújtottak be bevallást. Úgy gondolja, hogy ez inkább feléjük egy gesztus
értékű döntés a Képviselő-testület részéről. Azt gondolja, hogy ez a döntés szolgálja a gazdák
érdekeit, és év végén minden további nélkül meg lehet hozni azt a döntést, amit Soltész Gábor
képviselő mond, mert lehet, hogy tényleg az lesz a vége.
Tardi Kálmán képviselő:
Úgy gondolja, hogy feleslegesen dolgoztatják adott esetben az apparátust. Ő is azt javasolja,
hogy amíg a bírósági ítélet nem születik meg, addig semmilyen munkát ne végezzenek.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:

36/41

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JÚNIUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Ha ez a rendelet elfogadásra kerül, akkor egyelőre nem csinálnak semmit.
Soltész Gábor képviselő:
A módosításban az van, hogy október 31-ig be kell vallani. Ha ez a rendelet július 1-én
hatályba lép az e rendelet hatálya alá eső gazdáknak igenis van dolguk, hiszen október 31-ig a
bevallást be kell nyújtatni. Szerinte ez felesleges.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elfogadtak egy határidőt május 31-el, és azt a határidőt tolják ki most október 31-ig.
Soltész Gábor képviselő:
Rendben van, tolják ki, de a következő testületi ülésre be fogják terjeszteni ennek a
rendeletnek a hatályon kívül helyezését. Ez egy értelmetlen dolog lesz. Amikor a
törvényalkotótól származó információk alapján annak a körnek a 96%-a, akit meg akartak
adóztatni, nem esik a törvény hatálya alá, akkor miért kínlódnak vele?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt véleménykülönbségek vannak. Ő továbbra is azt olvassa ki a jogi útmutatásból, hogy ez
igenis érinteni fogja. A gépjármű adót magánszemélyként és vállalkozóként is meg kell
fizetni. A földtulajdonnal kapcsolatban most megy egy okoskodás, hogy kinek kell
megfizetnie. Szerinte ez egy jogi okoskodás, és nagyon szerencsétlen, hogy nem egyértelmű a
jogalkotónak az útmutatása, de megvárják, hogy adjanak ebben jogerős bírósági ítélettel egy
útmutatást, és akkor majd meglátják, hogyan tovább.
Soltész Gábor képviselő:
Ez évek hosszú sora lesz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem lesz, mert a bíróságok is tudják, hogy az önkormányzatok várják a precedensértékű
döntést.
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki megadja részére a szót, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett megadta a szót Dr. Tóth
Sándor részére.
Dr. Tóth Sándor:
Többször elhangzott, hogy precedensértékű. Magyarországon nincs precedens jogrendszer.
Miért mennek Balmazújváros után, mint negatív hős ebben a történetben? Felejtsék el ezt a
precedensértéket, semmilyen kötőereje nincs egyik önkormányzatra sem egy bírósági
döntésnek. A bírói ítélethez semmiképp nem lehet kötni ezt a testületi döntést, ez a
Képviselő-testület hatásköre, a helyi szabályokat a Képviselő-testület hozza meg.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Azt mindenki tudja, hogy nem lesz kötelező érvényű az egyeki önkormányzatra, csak
tanulhatnak belőle. Az egy iránymutatást adhat, hogy érdemes belefektetni a munkát, vagy
nem. Szerinte ezzel tisztában van a Képviselő-testület is, nem volt szükség Tóth úr
felvilágosítására.
Soltész Gábor képviselő:
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A jogtalanul beszedett adót vissza kell fizetni kamattal együtt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért tolták ki a határidőt, mert nem tiszta a helyzet.
Soltész Gábor képviselő:
A nem tiszta helyzetben szerinte a legkorrektebb eljárás, az hogy ezt a rendeletet hatályon
kívül helyezik mindaddig, míg ennek nincs megfelelő jogi háttere.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez nem a napirendi pont témája, most a határidő kitolása a téma. Mivel több kérdés,
hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a határidő kitolásával, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet
alkotta:

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015.(VI.25. ) önkormányzati rendelete a települési adóról szóló
11/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyek nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1.
§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h)
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló
11/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 6.§(2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
(2)Az adó megfizetése 2015-ben egy összegben december 15-ig 2016-tól félévenként 2
egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékes.
2.§
A Rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(2) Az e rendelet alapján adófizetésre kötelezettek 2015. október 31. napjáig kötelesek az 1.
sz. melléklet szerinti nyomtatványon bevallani az adóköteles termőföld tulajdonukat.
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(1)E rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

7./ A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A napirend kapcsán két döntésre lenne szükség. Egyik az alapító okirat elfogadása, illetve a
módosítása. Technikai jellegű dolog, a Magyar Államkincstár a most kiküldött szerkezetben
kéri most már az alapító okiratot, és annak módosítását. A módosítás a Fő u. 2. sz. törlése,
amire nézve már volt is döntés, tehát formaság.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért az alapító okirat elfogadásával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
220/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház egységes szerkezetű
Alapító Okiratát a mellékelt tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért az alapító okirat a módosítással, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
221/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának 1.3.2
pontját az alábbiak szerint módosítja:
Törlésre kerülő:
Telephely megnevezése
Művelődési Ház

Telephely címe
4069 Egyek, Fő u. 2. sz.

A működő telephely:
Telephely megnevezése

Telephely címe
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Tájház

4069 Egyek, Fő u. 57. sz.

Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
8./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Gábor Istvánné könyvtárvezetőt kéri, hogy ismertesse a pályázattal kapcsolatos elgondolását, és a
pályázat műszaki tartalmát.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Elmondja, hogy az épület hátsó részében lévő 3 helyiségből újítanának fel két helyiséget, amivel
nyernének 2 foglalkoztató helyiséget, ami jelenleg hiányzik. Ezt követően ismerteti a pályázat
műszaki tartalmát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
222/2015. (VI.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – kihirdetett, a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete II.
7.a) pont szerinti Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot
nyújt be.
A pályázat célja: Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 4069 Egyek,
Hunyadi u. 48/F. épületében található 2 db foglalkoztató terem felújítása
Projekt összköltsége: 3 194 100 forint
Igényelt támogatás (88,89%): 2 839 200 forint
Önerő: 354 900 forint
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gábor Istvánné intézményvezető
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 17:35 órakor bezárta.
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K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Soltész Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Tardi Kálmán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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