EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JÚLIUS 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2015. sz.

Jegyzőkönyv
Készült: 2015. július 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi
ülésről.

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Tájékoztatás telephely vásárlási lehetőségről (Szóbeli előterjesztés)
224/2015.(VII.09.) sz. határozat
2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
225/2015.(VII.09.) sz. határozat
3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
7/2015.(III.26.) sz. rendelet módosítása
21/2015.(VII.09.) sz. rendelet
4./ 80/2015.(III.26.) számú Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
226/2015.(VII.09.) sz. határozat
5./ Az Egyek Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegéről szóló határozat elfogadása
227/2015.(VII.09.) sz. határozat
6./ Hitelfelvételekről döntés
228/2015.(VII.09.) sz. határozattól - 230/2015.(VII.09.) sz. határozatig
7./ Döntés a 2015. évi igazgatási szünet időpontjáról
231/2015.(VII.09.) sz. határozat
8./ Morzsi Szociális Szövetkezet alapítása
232/2015.(VII.09.) sz. határozat
9./ A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ vezetőjének kérelme
233/2015.(VII.09.) sz. határozat
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10./ Tájékoztatás a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozásokról
234/2015.(VII.09.) sz. határozat
11./ Döntés a Polgármester jutalmának ütemezéséről
235/2015.(VII.09.) sz. határozattól - 236/2015.(VII.09.) sz. határozatig
12./ Tanyabusz típusával kapcsolatos döntés (Szóbeli előterjesztés)
237/2015.(VII.09.) sz. határozat
13./ Piremon támogatási kérelme
238/2015.(VII.09.) sz. határozat
14./ Egyebek
1./ Kérelem irodahelyiség bérlésére
239/2015.(VII.09.) sz. határozattól - 241/2015.(VII.09.) sz. határozatig
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Pályázatok, beruházások
indokolják a rendkívüli ülés összehívását, illetve van olyan napirendi pont, ami a soros testületi
ülésen elfelejtődött, ilyen pl. a Morzsi Szociális Szövetkezet alapítása. A többi napirendi pont
ad-hoch jellegű napirendi pont. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva,
határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 7 képviselő jelen van. Czinege Zoltán és
Tardi Kálmán képviselő egyéb munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Vitéz Zsolt és Bódi István képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendet is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
-

Kérelem irodahelyiség bérlésére

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Vannak hitelfelvételekről szóló döntések, itt kellene még egy plusz likvid hitelről szóló
döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor van még egy plusz napirendi pontjuk, a likvid hitel felvételéről döntés.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt a gyakorlatot követné, amit egyébként is szoktak, hogy ha vendégek vannak, akkor az ő
napirendjeit előreveszik. Jelen van Hegyi Elemér, aki a 10./ napirendi ponthoz kapcsolódik,
melynek a címe Tájékoztatás telephely vásárlási lehetőségről. (Szóbeli előterjesztés)

Napirendek tárgyalása:
1./ Tájékoztatás telephely vásárlási lehetőségről (Szóbeli előterjesztés)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Lehet, hogy a postaládába találkozni fognak egy felhívással. Várja újabb munkalehetőségre az
emberek jelentkezését. Nála lehet jelentkezni. Jövő héten jön hozzá a Lehel CoachBuilder 2000
Kft. ügyvezetője és meg fogja nézni a telephelyeket, amik a településen esetleg
megvásárolhatók. Az ügyvezető már megkérte őt, hogy keressen 5 embert és ők kezdhetik a
betanulást. Bíznak benne, hogy mire a betanulási idő letelik, addigra már itt is kialakulnak a
munkahelyteremtés feltételei. Már akkor a telephely kialakításánál ezek az emberek itt tudnának
együttműködni, illetve az itteni embereket is be tudnák tanítani. A cég ügyvezetői kérik és ő
mindig is ezt mondta nekik, hogy a kétöklűben ingyenes területet tudnak biztosítani, csak
jöjjenek ide és hozzanak létre munkahelyeket. Az elgondolása az volt, hogy kb. 1 ha területet is
oda ad annak, aki 100-150 embert szeretne foglalkoztatni. A cég elmondása szerint, ahhoz hogy
működni tudjanak 3000 m2-es csarnokra lenne szükségük, aminek kb. 5 m belmagassága van.
Ilyen csarnok nincs a településen, amit oda tudnának adni. Az lenne az ideális, ha egy ilyen
csarnokot a rendelkezésükre tudnának bocsátani, mert akkor nagy valószínűséggel már itt
lennének és dolgoznának, de ilyet nem tudnak biztosítani.
Felajánlotta nekik, hogy próbálják megvásárolni a régi KÉV telephelyét, a mentőállomással
szemben, illetve itt van Hegyi Elemér telephelye. Ez a telephely a régi gépállomás utcafronti
részén van. Ismerteti mi található ott. Ide max. 2000 m2-es csarnokot lehetne építeni, ez kevés,
de összességében az önkormányzatnak jó lenne, ha ezt a telephelyet meg tudnák vásárolni, mert
akkor lenne még egy telephelyük, ahol tudnának fejlesztéseket előre mozdítani. Hegyi Elemér 9
millió Ft-ot kér a telephelyért. Ha jól emlékszik régebben 10 millió Ft-ért is árulta, de ha
fizetnek készpénzben, még egy picit ebből lehet engedni. Magánemberként tett egy ajánlatot
Hegyi Elemérnek, - hogy oda adja érte a Tisza u. ingatlant és ráfizet 1 millió Ft-ot, - amit Hegyi
Elemér elutasított. Azt mondta, hogy ha a Kétöklűben tudnak neki adni 10 ha területet, akkor
ebbe az üzletbe bele menne. Ez nem olyan döntés, amit nekik most meg kell hozni, de szeretné
ha a Képviselő-testület is elmondaná a véleményét, mert ha jön a cég ügyvezetője, olyanokat
szeretne mondani neki, amivel a Képviselő-testület is egyetértésben van. Arra is gondolt, hogy
ha ezen múlna a történet, akkor a vásártér területéből is oda lehetne adni egy akkora területet,
hogy fel tudjanak építeni egy 3000 m2-es csarnokot. Csak az a gond, hogy a vásártérre szüksége
van a településnek.
Az a gond, hogy a Kétöklűt hiába ajánlgatja, a pályázatok szeptemberben jönnek ki, és mire oda
az infrastruktúrát kiviszik, jövő év vége. Éppen ezért valami megoldás kellene. Az
önkormányzat nem tudja az aszfaltkeverő telephelyet sem és készpénzért a Hegyi Elemér
telephelyét sem tudják megvenni nekik, szántóföldet szeretne. Ami a Kétöklűben van, inkább
ingyen is oda adja akárkinek, csak hozzon létre munkahelyeket.
A településrendezési tervben a Kétöklű van betervezve gazdasági ipari övezetként 26 hektárral.
Ez most hiába van beterezve, nincs infrastruktúrával ellátva.
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Hegyi Elemért kérdezi, belemenne-e egy adásvételbe, hogy az önkormányzat évek során kifizeti
200 000 Ft-jával havonta. Egyben most nem tudnak 8 millió Ft-ot kifizetni. Esetleg ebben
tudnak-e gondolkozni, mert amikor ide jön a cég, akkor mondaná nekik, hogy itt van ez a
telephely és az önkormányzat ezt tudná biztosítani.
A Képviselő-testületet kérdezi, tudnak-e más telephelyet? Vagy mit gondolnak a vásártérről?
Csak a vásártér egy kicsit vizes rész, ha arra valaki építene, szerinte fel kell tölteni, jó erős alapot
kell csinálni.
Hegyi Elemért kérdezi, hogy olyanba lehet gondolkodni, hogy elfogadják a 8 millió Ft-ot és
200 000 Ft-jával kifizetik?
Hegyi Elemér:
Az több év lenne. Ezt a pénzt be kívánja fektetni, ha nem kel el, akkor bérbe adja. Ismerteti
milyen és mekkora épületek találhatók a telephelyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jó lett volna, ha Tardi Kálmán képviselő is itt van, mert esetleg az udvarból ők is tudtak volna
annyit hozzá adni, hogy ott egy csarnok megépüljön.
Fizetési kedvezményt nem tudna adni? Például, hogy negyedévente kifizetik 2 év alatt?
Hegyi Elemér:
Nem, egy összegben szeretné, mert ő is egy összegben szeretné befektetni. 10 millió Ft-tal
kezdte, így is elég sokat engedett belőle.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel egy összegben nem tudják fizetni, úgyhogy haladhatnak is tovább. Megmutathatja-e a
vásárteret a cégnek?
Soltész Gábor képviselő:
A településrendezési tervben kellene megnézni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő már megnézte, az jó lenne erre a célra. Érdekességként mondja, hogy a településrendezési
tervben úgy van, hogy ahol lakóingatlanok vannak, talán 4 méter magasságig lehet építeni. Erre
is gondolni kell, a cégnek legalább 6 méterig fel kell menni és akármelyik területen nem lehet 6
méterig menni.
Hegyi Elemér:
Ha így fizetné az önkormányzat, akkor mennyi idő alatt tudná kifizetni ezt az összeget?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte 2 év alatt meg tudják oldani.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Úgy hogy ebben az évben nem fizetnek, csak a következő évtől.
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Hegyi Elemér:
A jövő évben egy összegben?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem jövőre, a felét, rá való évben a másik felét. Tehát 2016-ban 4 millió Ft, 2017-ben megint 4
millió Ft.
Hegyi Elemér:
Megbeszéli a családjával.
Soltész Gábor képviselő:
Az ingatlant megvásárolhatja a befektető is. Nem biztos, hogy az önkormányzat az, akinek ezt
meg kell vásárolni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyértelmű, csak akkor nincs mézes madzag, mert vásárolni ők is tudnak bárhol.
Hegyi Elemér:
Fele-fele arányban is érdekli, fele pénz, fele föld is érdekli.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Osztatlan közös tulajdonnál a tulajdonosoknak elő vásárlási joga van.
Biztos, hogy ennek a cégnek megfelelő lenne ez a hely?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem biztos. Kedden jönnek, csak neki kedden már mutatni kell valamit.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha azt mondanák, hogy ez jó lenne, akkor az önkormányzat hajlandó lenne megvásárolni vagy
hajlandóságát mutatná?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Így van. Ha a cég azt mondaná erre a telephelyre, hogy jönnek és elkezdik a munkálatokat, akkor
azt gondolja, az önkormányzat valahogy beszállna, hogy tolják egy kicsit előre a szekeret.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azért kérdezi, mert jövőre még nem, de utána biztosítva lenne az iparűzési adó bevételből, tudná
fizetni az önkormányzat az eladónak a részletet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nagyjából ez az elgondolás. Fel fogja ajánlani a vásárteret, a Félhalomnál lévő kis területüket,
illetve megnézik ezt a telephelyet.
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a szóbeli tájékoztatást tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
224/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a telephely vásárlási lehetőségről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Bóta Barbara aljegyző:
Elnézést kér, hogy csak a tegnap esti órákban sikerült elkészíteni és kiküldeni az anyagot.
Elég terjedelmes az anyag, nem tudja, hogy sikerült-e mindenkinek áttanulmányozni. A
kiment előterjesztéshez képest a mai napon tartottak az esélyegyenlőségi programmal
kapcsolatban egy fórumot, és további javaslatok születtek. Kiegészítésre került azzal, hogy
egy fejlesztő testnevelő problémája már megoldódott az iskolában, úgy hogy már nincs
szükség, fejlesztő pedagógusra. Illetve két intézkedéssel kiegészült az intézkedések sora.
Ezeket röviden ismertetné és kérné, hogy ezekkel az intézkedésekkel együtt vizsgálják meg az
előterjesztést.
Az egyik intézkedés az iskolát érinti. Egy minimum 9 személyes kisbusz beszerzése a
szakvizsgálatokra történő szállítás megoldása érdekében. A feltárt probléma, hogy
körülményes a pedagógiai szakvizsgálatok elérése és sok a hátrányos helyzetű gyerek, akinek
a szülei ezt nem tudják megoldani. Rövid távú cél, a közoktatási intézmény szolgáltatásainak
kibővítése. Hosszú távú cél, a kiegészítő szolgáltatás nyújtásához szociális hátrányok
csökkentése. Tevékenységek: elsősorban pályázati forrásokat szükséges felkutatni,
másodsorban amennyiben nincs pályázati lehetőség a fenntartó Debreceni-egyházi
Egyházmegye egyeztetéseket folytat az önkormányzattal a probléma megoldásának módjáról.
Az egyeztetésekről jegyzőkönyv készül, a végén pedig megállapodás születik. A 3. pont a
tevékenységek között pedig a magának a kisbusznak a beszerzése. Ismerteti, hogy az
intézkedésért kik vannak megjelölve felelősnek, a határidőket, a partnereket, a kockázatokat, a
szükséges anyagi forrásokat.
A másik intézkedés, a mély szegénységben élők helyzetének javítását célozza. Az intézkedés
címe: az Ohati település részen élők számára falugyűlés összehívása, javaslatok gyűjtése a
szegregátumban élők helyzetének javítása érdekében. A feltárt probléma az, hogy nem
ismerjük a szegregátum helyzetét, jellemzőit. Rövid távú cél, az ohati lakosok
körülményeinek, elképzeléseinek feltérképezése. Középtávú cél, azon lakosok részére, akik
hajlandóak az együttműködésre, más területen lakásokat biztosítsanak. Hosszú távú cél az
ohati szegregátum felszámolása. Tevékenységek: elsősorban meg kell hirdetni a falugyűlést és
a lakosokat motiválni kell, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt. Aztán meg kell
tartani a falugyűlést és az elképzeléseket össze kell gyűjteni, végül pedig a jegyzőkönyv
alapján javaslatot kell kidolgozni a helyi problémák kezelésére. Ismerteti a résztvevőket,
felelősöket, partnereket, a határidőket, az eredményességi mutatót, kockázatot, és szükséges
erőforrásokat.
Az Esélyegyenlőségi Program még 2013 júniusában készült el. Az idei évben felülvizsgálatra
szorult, hiszen eltelt 2 év. Ezt a kötelező törvény által előírt felülvizsgálatot végzi el most az
önkormányzat. A felülvizsgálat eredményeképpen néhány intézkedés már törlésre került, mert
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megvalósult, vagy már nem volt aktuális. Ismerteti milyen intézkedések kerültek törlésre,
illetve milyen új intézkedések kerültek bele.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hallották, hogy mi a Helyi Esélyegyenlőségi Program két új része. Azt elmondta itt is, és úgy
vette, hogy ebben egyetértésben vannak, hogy ha az önkormányzat nyerne az új kisbusz
pályázaton, és meg is jött a támogató okirat, tehát most már nyerni fognak, akkor a mostani
kisbuszt szeretné az iskola rendelkezésére bocsátani és ezek a problémák megszűnhetnek.
Az Ohati szegregátum felszámolására vonatkozó pontot nehéz szívvel veszi. Ennek a
településrésznek szinte évezredes történelme van. Ha felszámolják, kicsit ellentmondásba
kerülnek saját magukkal, mert az előző testülettel megszavazták, hogy kb. 2 millió Ft-ért
megterveztették, hogy hogyan tudnak ivóvíz távvezetéket építeni Telekházáról Ohatra. Úgy
néz ki, hogy ennek az engedélyeztetési eljárása hamarosan lezárul és talán az idén ezt az
ivóvíz távvezeték építését megcélzó pályázatot be is tudják nyújtani. Az egyik oldalon
milliókat költenek arra, hogy Ohaton jobb legyen az élet. Ha célnak tekintik a felszámolását
az ohati településrésznek, akkor azt gondolja, hogy be kell húzni a kéziféket és meg kell állni.
Bóta Barbara aljegyző:
Nem azt írta, hogy a településrészt szeretné felszámolni, arra gondoltak, hogy azt a fajta
áldatlan körülményt, ami Ohaton jelenleg a lakáskörülményekben vannak és a rossz szociális
körülményeket kellene valamilyen módon kezelni. Ennek több fajta módja van. Ezért lenne az
első lépés az, és ez az intézkedés célja, hogy első körben mérjék fel a településen lévők
elképzeléseit, hogy egyáltalán van-e szándék arra, hogy arról a településrészről elköltözzenek,
vagy pedig arra próbáljanak megoldást találni, hogy ha ott maradnak, akkor milyen
körülményeket tudnának úgy biztosítani vagy miben tudnának segíteni, hogy ezek az áldatlan
körülmények megszűnjenek.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Két apró pontosítást szeretne tenni. Ne köznevelési intézmény írjanak, ha már közoktatási
nincs, illetve Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye.
Soltész Gábor képviselő:
Ez ugyanúgy, mint a Sportkoncepcióval volt, említette Polgármester úr, hogy szükséges az
elfogadása a pályázatokhoz, de szerinte nincs közöttük olyan, aki teljes mértékben megismerte
ennyi idő alatt ezt a terjedelmes anyagot. Vannak benne azért érdekes dolgok, amiket javítani
kell. Ha az egyik oldalon azt írják, hogy nem tudnak szegregátumról a településen belül, majd
5 oldallal arrébb leírják az utcát és környékét, hogy hol élnek a szegregált emberek. Ez a kettő
igencsak üti egymást. A másik, hogy nincs a településen élő szegregátumokkal való
konfrontáció. Azért olyanokat ne írjanak bele, ami nem fedi a valóságot. Azt gondolja, hogy
fussanak neki még egyszer, és ezeket az apróbb hiányosságokat kijavítva lesz ez a munka
tökéletes.
Bóta Barbara aljegyző:
Annyiban szeretne ellentmondani Soltész Gábor képviselőnek, hogy az anyag már 2 évvel
ezelőtt is tartalmazta, hogy a szegregátumok pontos helyét nem ismerik. Úgy gondolja, hogy
ez egyáltalán nincs ellentmondásban azzal, hogy vélelmezhetően - így szerepel az anyagban 2 területe van a településnek, ami a szegregátum fogalmába beletartozik. Azt gondolja ez nem
hiba és pláne nem valótlanság.
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Soltész Gábor képviselő:
Nem fedi egymást. Az ohati közösségben mondjuk van 10% olyan, aki a közösségre nézve
nem minden alapelemét tartja magára nézve kötelezőnek. Ha megnézik a másik
vélelmezhetően szegregált részt, ott meg 95%. Így egy kalap alá veszik az Ohaton élő
tisztességes, becsületes embereket, azokkal, akik nem így élnek.
Ecsedi János alpolgármester kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő képviselő.

Bóta Barbara aljegyző:
A szegregációnak van egy pontos fogalmi meghatározása, amibe beletartozik az, hogy azon a
településrészen magas az alacsony komfort fokozatú lakásoknak és az alacsony jövedelemmel
rendelkezőknek az aránya, a település nagy lakosságához képest. Nem szeretné összemosni az
ohati lakosokat esetleg a Fasor utcán élő lakosokkal, de ez a fogalom ugyanúgy érvényes
Ohatra és a Fasor utcára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel Soltész Gábor képviselő említette, hogy elég nagy terjedelmű az anyag, kérdezi tőle,
kéri- e, hogy az augusztus végi soros ülésen tárgyalják újra?
Soltész Gábor képviselő:
Azt gondolja, hogy akinek lesz javaslata, juttassa el, meg van ennek az útja. Ő el fogja juttatni
a javaslatait, észrevételeit.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Akkor, ha van javaslat, majd újra tárgyalják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Rendben, akkor határidő nélkül, amikor sikerül ezt összeállítani, eljuttatja. Kéri, hogy Bóta
Barbara aljegyzőnek juttassa el, mert ő már rögtön bele is tudja dolgozni.
Bóta Barbara aljegyző:
Egyébként azt, hogy 2 éven belül felül kell vizsgálni az esélyegyenlőségi programot az
törvényi kötelezettség, de ha ezen belül bármikor az önkormányzatnak eszébe jut, hogy
megváltozott bármilyen körülmény vagy felmerül egy új ok, ami szükségessé teszi a felül
vizsgálatot, akár havonta is felülvizsgálhatja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elfogadja és támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
225/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgált
Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv)
megvitatta és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
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Ecsedi János alpolgármester visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő képviselő.

3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
7/2015.(III.26.) sz. rendelet módosítása
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A költségvetési rendelet módosítás a 2015. első félévében a Képviselő-testület által meghozott
előirányzat módosítását érintő változások átvezetése a rendeleten, illetve 2 hitelfelvétel,
amiről a következő napirenden belül fognak hallani. Egyik a 13 325 000 Ft-os hitelfelvétel,
illetve egy 49 581 000 Ft-os hitel felvétele, ez a gyepmesteri telepre támogatást megelőlegező
hitelt vett fel az önkormányzat. A bank viszont előírta, hogy amennyiben október 30-ig nem
érkezik meg az önkormányzat számlájára a támogatás, akkor az önkormányzatnak november
19-ig be kell szerezni egy engedélyt a Kormánytól. Ha megvárják az október 30-at és
tételezzék fel, hogy nem érkezik meg, akkor már nem elegendő az a 19 nap beszerezni, mivel
4 hónapos eljárás van. Tehát már el kell indítani ezt az engedélyeztetési eljárást. Ehhez
viszont a költségvetési rendeleten át kell vezetni, ezért tartalmazza.
Változás van a tegnap kiküldött rendelethez képest. Ugyanis ma megérkezett a közművelődési
pályázat hiánypótlása, és emiatt az önkormányzathoz kellett beépíteni a Tárkányi Béla
Könyvtár, két helységének felújítását. Tehát önkormányzaton belül fog szerepelni, ugyanis az
önkormányzat a pályázó.
Elmulasztotta a hatásvizsgálati lapot kiküldeni, ami a rendelet alkotásánál, illetve
módosításánál kötelező. Felolvassa a hatásvizsgálati lapot. Ezt a hatásvizsgálati lapot fogja
pótolni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2015.(III.26.) sz. rendelet módosítását,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 21/2015.(VII.09.) sz. rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §.
A költségvetési rendelet 3.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
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Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése az alábbi:
Költségvetési bevételek összesen:
492482 eFt
Költségvetési kiadások összesen:
928 171 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:
422 364 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
- működési célra:
80 055 eFt
- felhalmozási célra:
2 000 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozást meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Hitelek:
- Felhalmozási célú hitel felvétele: 502 360 eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés: 153 606 eFt
- Rövid lejáratú kölcsönök bevételei: 4 880 eft
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I. Költségvetési bevételek
2. §
A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei
bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkciónként a 2/1)a,
2/1)b,2/2,2/2)a,2/3,2/3)a, számú melléklet mutatja be

II. A költségvetési kiadások
3.§
A költségvetési rendelet 5.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
 Személyi jellegű kiadások
 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
 Dologi jellegű kiadások
 Ellátottak pénzbeli juttatásai
 Egyéb működési célú kiadások
 Finanszírozási kiadások:

598 992 e Ft
158 540 e Ft
31 774 e Ft
130 989 e Ft
54 648 e Ft
90 870 e Ft
132 171 e Ft

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen:
 Beruházások
 Felújítások
 Egyéb felhalmozási célú kiadások

315 350 e Ft
284 958 e Ft
11 787 e Ft
18 605 e Ft
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(4)Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási
kiadásait feladatonként az 3.,3/1,3/1)a,3/1)b,3/2,,3/2)a,3/3,3/3)a számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai kiemelt előirányzatonként a
4. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási
kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatai mérlegrendszerben a 7. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
Tartalékok
4.§
A költségvetési rendelet 6.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint:
Általános tartalék
1247 eFt, előre nem látható működési kiadások.
Felhalmozási tartalék
144 753 eFt,
106 936 eFt KEhOP pályázat: szennyvíztisztító-telep
áthelyezés, szennyvízcsatorna IV. ütem kiépítés (önerő)
7 566 eFt Csapadékvíz elvezetési projekt előleg
visszafizetése
30 251 eFt ÖNO Energetikai fejlesztés pályázat megvalósítás

A költségvetési rendelet 2,2/1,2/1)a,2/1)b,2/2,2/2)a,2/3,2/3)a,3,3/1,
3/1)a,3/1)b,3/2,3/2)a,3/3,3/3),4 5, 7, 8, 10, 11. számú mellékletei helyére e rendelet 2/1,
2/1)a,2/1)b,2/2,2/2)a,2/3,2/3)a,3,3/1, számú mellékletei lépnek.

(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
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Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet
címrendjéről
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § -ához az önkormányzat és költségvetési
szervei bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
2/1. számú melléklet az Egyek Nagyközség Önkormányzata bevételei 2015. évre
2/2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételei a 2015. évre
2/2. számú melléklet a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház bevételei a 2015. évre
2/4. számú melléklet az önkormányzati támogatások jogcímenkénti bontásban a 2015. évre
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat és
költségvetési szerveinek 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat
költségvetési szervei 2015. évi előirányzott – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint
létszáma
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdéséhez az önkormányzat felújítási
kiadásai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként
6. számú melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok
szerint évenkénti bontásban
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (7) bekezdéséhez, az önkormányzat 3 évre
épülő működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásait tartalmazó pénzügyi mérleg
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (8) bekezdéséhez, az önkormányzat 2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (10) bekezdéséhez, az önkormányzat által
adott közvetett támogatások (kedvezmények)
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (11) bekezdéséhez, az önkormányzat
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2013. év tényleges, 2014. év
várható és 2015. év terv előirányzata mérleg rendszerben

13/33

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JÚLIUS 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

11. számú melléklet a költségvetés 6. §-ához, a 2015. évre tervezett tartalékokat tartalmazza
12. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (12) bekezdéséhez, a 2015. évben az
önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektjeit tartalmazza
13. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (14) bekezdéséhez, az önkormányzat saját
bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma
1.
2.
3.

Cím neve
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
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4./ 80/2015.(III.26.) számú Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Elmondja, hogy arról a kitekintő határozatról van szó, amit az államháztartási törvény ír elő.
El lett fogadva év elején, viszont az óta változások vannak, ezért kell hatályon kívül helyezni.
A következő napirendnél újra el lesz fogadva és majd részletesen ismerteti, hogy mi változott
benne. Most a hatályon kívül helyezésről kellene dönteni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a 80/2015.(III.26.) számú Képviselőtestületi határozat hatályon kívül helyezésével, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
226/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a 80/2015. (III.26.) számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül
helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5./ Az Egyek Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegéről szóló határozat elfogadása
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezt röviden kitekintő határozatnak szokta emlegetni. Két része van. Az első része az
önkormányzat saját bevételeit mutatja be, 2015-ben és a tárgyévet követő 3 évet, 2016-2018ig. Ebben a részben az a változás következett be a márciusi határozathoz képest, hogy az
ebrendészeti hozzájárulásokkal tervezett 1 millió Ft helyett magasabb összeg folyik be. Már
született is róla döntés, 444.000 Ft-tal ennek az előirányzata emelkedett. Tehát a saját
bevételeik, ami a határozat első részében van feltüntetve, 444.000 Ft-tal emelkedik. Erről szól
az első része.
Azért fontos a saját bevételek megállapítása, - amit jogszabály ír elő, hogy mit lehet ide
sorolni - mert az adóságot keletkeztető ügyleteknél, azaz a hosszú lejáratú hiteleknél a
tárgyévben a saját bevételek 50%-át nem haladhatja meg ezekből az ügyletekből származó
fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. Egyszerűsítve, a tőke illetve a kamat összege nem
lehet több mint a tárgyév saját bevételeinek 50%-a. Ezért van az, hogy be kell mutatni tárgyév
plusz 3 év, ugyanígy a bevételeket, mint a kötelezettségeket.
A második rész már a kötelezettségekről szól. Ismerteti milyen változások következtek be
ahhoz a határozathoz képest, ami az előző napirendnél hatályon kívül lett helyezve.
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A 8. pontban: Esélyt az állatoknak - Gyepmesteri telep létesítése Egyeken. Az eredeti
határozatban úgy lett betervezve, hogy az önrész, a 14 millió Ft hosszú lejáratú hitelfelvétellel
lesz biztosítva. Ennek a törlesztése 2016-tól 10 éven át fog történni. Erről szólt a döntés, ez
került az eredeti határozatba beépítésre. Viszont, amit az előbb elmondott, hogy felvett az
önkormányzat 49 millió forintot, mint éven belüli likvidhitelt, de meg kell kezdeni ennek az
engedélyeztetési eljárását, annak viszont feltétele, hogy ebben a kitekintő határozatban benne
legyen, hogy 2016-ban a 49 millió Ft-ot vissza fogja törleszteni az önkormányzat. Ugyanis
ebben az évben felvette a likvidhitelt, december 30-ig vissza kell törleszteni, ha megérkezik a
támogatás. Ha nem érkezik meg a támogatás, akkor egy megújító hitellel, egy hosszú lejáratú
hitelre fog változni. Azért hosszú lejáratú, mert éven túli lesz, mert nem tudják abban az
évben visszatörleszteni, amikor felvették. Tehát nem törlesztik vissza, ha nem érkezik meg a
támogatás 2015-ben, hanem csak 2016-ban. Ezért változik a 8. sor a 49.581.000 Ft-tal plusz
annak a 1,5 havi kamatával. Most úgy gondolja, - bár nem biztos, hogy jól gondolja – hogy
február 15-ig meg fog érkezni ez a támogatás. Ha nem akkor nem jó a kamat összege és újra
módosítani kell, de sajnos előre nem látja, hogy mikor fog ez a támogatás megérkezni.
A következő a 11. sor. Itt az étterem tetőszerkezetének cseréje, annak terve, megvalósítása,
belsőépítészeti átalakítása, annak terve és megvalósítása, valamint az ehhez kapcsolódó
fűtéskorszerűsítés, és napelem kiépítésével kapcsolatban hitel törlesztése van tervezve. Sajnos
ebből a beruházásból egyetlen egy, amire most van 100%-os támogatottságú pályázat elnyerve
az önkormányzat részéről, ez a napelem kiépítése, az összes többi úgy van tervezve,
amennyiben születik róla döntés, hogy minden hitelből fog megvalósulni. Mivel itt a futamidő
10 évről 20 évre fog változni, ezért az összegeket csökkenteni kellett.
A harmadik változás a 28. sorban a KEHOP pályázat várható önereje. Ennél ugyanaz a
helyzet, mint az étteremnél, meg kell hosszabbítani a futamidőt, hogy ebbe az 50%-os saját
bevételek korlátba beleférjen az önkormányzat.
Soltész Gábor képviselő:
Amikor végig futott ezen, olyan sok tervet látott, ami meglepő számára és ez mind nem kevés
pénz. Azt gondolja, hogy a 4K Stúdiót meg kellene nézni, hogy ez a cég a legoptimálisabb
megoldás-e az önkormányzat számára. Illetőleg rengeteg terv van benne, ami sok pénzbe
kerül, ezek a tervek 3-5 évig érvényesek, utána ezeket megint pénzért kell meg újítani.
Igazából célszerűbb lenne tervet, akkor készíteni, amikor meg van rá a pénz. Ez a 4K Stúdió
véleménye szerint nagyon drágán dolgozik. Ez nagyon sok pénz, ha megnézik a jövő évi
kötelezettségeket, hogy mekkora összeg van odaírva.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Sajnálja, ha Soltész Gábor képviselő most találkozik ezzel először. Koncepciókor volt először
tárgyalva, azután a költségvetés elfogadásakor, kitekintő határozat elfogadásakor, illetve most
a módosításakor. Elmondta, hogy ezek tervek, ő nem látja benne a 4K Stúdiót. Az még nincs
eldöntve, hogy ezt a 4KStúdió fogja megtervezni. A költségvetés készítésekor képtelenség
bekérni árajánlatokat, olyan pályázatokhoz, - mert feltételezi, hogy mindenki úgy gondolja,
hogy ezeket pályázatokból kellene megvalósítani - de jelenleg nincs ilyen pályázat kiírva, nem
lehet benyújtani. Tehát itt még sehol nem látszik, hogy a 4K Stúdió fog tervezni. Amikor
majd a tervezésről kell dönteni, mindenki látni fogja az árajánlatot és majd akkor kell dönteni.
Ezek csak tervszámok, ezek nem megvalósult, illetve nem felvett hitelek. Ezek a következő
évben csak akkor fognak kötelezettséget jelenteni, ha fel is veszi az önkormányzat a hitelt. Az
államháztartási törvény előírja, hogy azokat a fejlesztéseket, amik szerepelnek a
költségvetésben, ilyen kitekintő határozatban, az azzal kapcsolatos fizetési kötelezettségeket,
tőkét illetve kamatot fel kell tüntetni. Mivel koncepciókor született döntés ezekről a
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fejlesztésekről, ezeket minden olyan határozatban, rendeletben szerepeltetni kell, amit
jogszabály előír. Gondolta, hogy valakiben megdöbbenést fog kelteni ez a millió szám és
kötelezettség, de mint mondta ezek csak tervek és minden hitelfelvételről testületnek kell
dönteni. Tehát mindegyik itt lesz a Képviselő-testület előtt, ha ez valóban hitelből valósulna
meg.
Soltész Gábor képviselő:
A koncepciókor mertek nagyot álmodni. Az ember feje nem biztos, hogy mindig kalendárium,
és döntöttek erről, döntöttek arról, és biztos, hogy nem mindenre emlékszik, de egyben így
már szép.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Oly annyira szép, hogy a kincstár azt mondta, hogy a megyében vezetnek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igaza van Soltész Gábor képviselőnek abban, hogy a 4KStúdió nem egy olcsó cég. Viszont azt
mondja, hogy itt minden projekthez hoznak egy új műszaki ellenőrt, még nem találtak egy
olyat, aki megállja a helyét. Az építész vonatkozásában Kótai Csaba ciklusokon átívelve
szolgálta Egyek Nagyközség Önkormányzatát, a Településrendezési tervet is ő tervezte.
Nem olcsó, de sokszor volt már úgy, hogy ingyen is megcsinált terveket. Úgy vannak vele
megegyezve, hogy amit a pályázatba be lehet építeni, annyi pénzt fog kapni. Összességben is
ezt a logikát követné, hogy amit a pályázat elbír, és amit el lehet számolni, azt odaadják egy
4K Stúdiónak.
Egyébként nyitott, nem zárkózik el új építészek elől. Vannak feladatok, amikhez nem
szükségeltetik óriási tapasztalat, stílusérzék, kifinomultság, de amikor a település képét
meghatározó épületekről beszélnek, nagyon sokat számít, hogy ki tervezi.
Javasolja, hogy a határozatról döntsenek. Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs,
kéri, hogy aki elfogadja a határozatot, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

227/2015.(VII.09.) ÖH. határozat
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § értelmében a következők szerint fogadja el az önkormányzat saját
bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Saját bevételek:
Sorszám

Bevételi jogcím

1.

Helyi adók, települési adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak,
hozambevételek

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális

2015

2016

2017

2018

64 314

64 314

64 314

64 314

5 084

5 084

5 084

5 084

24 470

12 335

12 335

12 335
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5.
6.

javak, vagyoni értékű jogok
értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Tartós részesedések értékesítése,
privatizációból származó bevételek
Garancia- és kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen

93 868

81 733

81 733

81 733

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek
Sorszám

Megnevezés

2015.

2016.

2017.

2018.

1.

Egyek horgászturizmushoz kapcsolódó
pihenőpark és sétaút kialakítása önerő
fedezete hitel

1 985

1 985

1 985

1 985

2.

Alacsony vételárú ingatlanok
megvásárlása fejlesztési célú hitel

980

980

980

980

3.

Műfüves labdarugó pálya pályázati
tervdokumentáció elkészítésének
finanszírozása fejlesztési célú hitel

30

30

30

30

4.

Betonelem előregyártó csarnok
pályázathoz kapcsolódó építési,
kivitelezési terv elkészítése, valamint a
pályázathoz kapcsolódó árazott
költségvetés, építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésének
finanszírozása fejlesztési célú hitel

135

135

135

135

5.

Zúzott kő vásárlás fejlesztési célú hitel

950

950

950

950

6.

Polgármesteri Hivatal ügyfélváró
helyiség kialakítása

1640

1596

1552

720

708

696

57 592, 84

7544,96

7417,08

7.
8.

Horgászturizmushoz kapcsolódó
pihenőpark és sétaút terv készítés és
megvalósítás
Esélyt az állatoknak - Gyepmesteri
telep létesítése Egyeken

9.

Egyéb felhalmozási célú tám-k áh-on
kívülre (Műfüves pálya építés, önerő)

1552,2

1526,3

1500,46

10.

Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok fűtéskorszerűsítése és
átalakítása, tetőcseréhez szükséges terv
készítés és megvalósítás

1020,0

1003

986

11.

Étterem tetőszerkezet csere terv és
megvalósítás, belsőépítészeti átalakítás
terv és megvalósítás,
fűtéskorszerűsítés, napelem kiépítés

2 732,04

2 593,726

2 831,41
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12.

Rendőrőrs épületében 4 irodahelyiség
kialakítása

240

236,0

232,0

13.

Savanyító üzem terv készítés

360,0

354,0

348,0

14.

112-es Ház építéshez terv készítés

360,0

354,0

348,0

15.

Biomassza feldolgozó üzem tervének
készítése

600,0

590,0

580,0

16.

Mezőgazd-i termelő és feldolgozó
üzem építéséhez terv készítés

600,0

590,0

580,0

17.

Vágópont kialakításához terv készítés

240,0

236,0

232,0

18.

Napelem-park telepítéséhez terv
készítés

600,0

590,0

580,0

19.

Piac-csarnok (Új) kialakításához terv
készítés

360,0

354,0

348,0

20.

Tisza-parti kikötő kiépítéséhez terv
készítés

600,0

590,0

580,0

21.

Külterületi ipari területek
közművesítéséhez terv készítés

600,0

590,0

580,0

22.

Önkormányzati Tűzoltóság
(fűtéskorszerűsítés)

60,0

59,0

58,0

23.

Önkormányzati belterületi utak
építéséhez terv készítés

360,0

354,0

348,0

24.

Kerékpár út a Meggyes-csárdához, terv
készítés

600,0

590,0

580,0

25.

25 személyes busz beszerzés

1400,0

1890,0

2 320,0

26.

Buszmegállók építése, terv készítés

360,0

354,0

348,0

27.

ÖNO Energetikai fejlesztés pályázat
megvalósítás

2429,12

2569,618

2509,116

3031,88

3224,238

9866,736

907,92

892,788

877,656

264,0

259,6

220,35

28.
29.
30.

KEHOP pályázat várható önereje
Belterületi csapadékvíz elvezetés
pályázat előleg visszafizetése
Személygépkocsi vásárlás

31.

Fejlesztési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre

276,0

271,77

32.

LEADER pályázat, térfigyelő
kamerarendszer kiépítése

7 200

6 865

90 786

40 866

Kötelezettségek összesen:

4 080

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
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15./ Hitelfelvételekről döntés
-

Térfigyelő rendszer

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Itt lenne majd az a plusz napirend is, amit az ülés elején említett. Az első a 13 325 000 Ft-os
térfigyelő rendszer. Június 30-án lejárt a hitelszerződés, és meghosszabbította a
takarékszövetkezet. Bár most tárgyalásokat kell velük folytatni, mert jelenleg két opció áll
fenn. Egyik egy kétéves futamidejű hitel, és amint megjön hozzá a támogatás, abból vissza
lenne törlesztve. Erről holnap fognak tárgyalni a bankkal. Erről szól az első előterjesztés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja az előterjesztést, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
228/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
éven túli, két éves futamidejű 13 325 000 forint összegű hitelt vesz a „ A
Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelő rendszer kialakítása
(Iratazonosító: 8323883036) pályázat vissza nem térítendő
támogatás
finanszírozása céljából, amennyiben azt a könyvvizsgálói vélemény nem zárja
ki.
A hitelszerződés megkötésére vonatkozóan kötelező figyelembe venni a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló előírásait.
Fedezet:
- az Egyek belterület hrsz 1660 ( 4069 Egyek, Hunyadi u 48/F sz)
Könyvtár,
- az Egyek belterület 62 hrsz (4069 Egyek, Fő u 2. sz) Kultúrház,
- az Egyek belterület 2681 hrsz ( 4067 Egyek-Telekháza, Lenin u 61. sz)
Általános Iskola,
- 0348 hrsz szántó,
- az egyek belterület 1657/A/2 hrsz (4069 Egyek, Hunyadi u 48/C)
Étterem,
- az egyek belterület a 165/1 hrsz (4069 Egyek, Hunyadi u 12 sz)
önkormányzati ingatlan,
- az egyek belterület 1349 hrsz (4069 Egyek, Fő u 76.) önkormányzati
ingatlan,
- a 1655/A/2 hrsz (4069 Egyek, Hunyadi János u 57. sz) Régi könyvtár
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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-

Gyepmesteri telep

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A következő a gyepmesteri telep. Felvette az önkormányzat a 49 581 000 Ft-os likvid hitelt,
de ha ez éven túli hitel lesz, akkor újabb hitelszerződést kell kötni. Ehhez kéri a
takarékszövetkezet a Kormány engedélyét. Ehhez viszont szükséges egy testületi döntés, és
ezért van szükség erre a javaslatra. Amikor megékezik a támogatás, rögtön vissza lesz
törlesztve a 49 581 000 Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot a likvid hitel
felvételére, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
229/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
meghosszabbítja a „Gyepmesteri telep építése Egyeken” a LEADER pályázat MVH 284/1501/211/13/2013 számú határozat alapján igényelhető vissza nem
térítendő támogatás finanszírozása célú 49 581 000 Ft összegű támogatás
megelőlegező hitelt, hosszú lejáratú hitel minősítéssel 2016. február 15.-ig,
amennyiben azt a könyvvizsgálói vélemény nem zárja ki.
A hitelszerződés megkötésére vonatkozóan kötelező figyelembe venni a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló előírásait.
Fedezet:
- az Egyek belterület hrsz 1660 ( 4069 Egyek, Hunyadi u 48/F sz)
Könyvtár,
- az Egyek belterület 62 hrsz (4069 Egyek, Fő u 2. sz) Kultúrház,
- az Egyek belterület 2681 hrsz ( 4067 Egyek-Telekháza, Lenin u 61. sz)
Általános Iskola,
- 0348 hrsz szántó,
- az egyek belterület 1657/A/2 hrsz (4069 Egyek, Hunyadi u 48/C)
Étterem,
- az egyek belterület a 165/1 hrsz (4069 Egyek, Hunyadi u 12 sz)
önkormányzati ingatlan,
- az egyek belterület 1349 hrsz (4069 Egyek, Fő u 76.) önkormányzati
ingatlan,
- a 1655/A/2 hrsz (4069 Egyek, Hunyadi János u 57. sz) Régi könyvtár
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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-

Térfigyelő rendszer (Likvid hitel)

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mivel holnap fognak tárgyalni a bankkal, a másik opció a likvid hitel felvétele. Mivel az első
döntés egy kétéves futamidejű hitel volt, most a likvid hitel felvételéről is lenne egy döntés. A
következő testületi ülésen pedig hatályon kívül lesz helyezve az a 13 325 000 Ft-os döntés,
amelyiket a bank nem fogad el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a likvid hitel felvételét támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
230/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat visszafizeti a pénzintézet részére fennálló 13 325 000 Ft összegű
hiteltartozását.
Kezdeményezi új, éven belüli 13 325 000 Ft összegű likvid hitel felvételét,
amennyiben azt a könyvvizsgálói vélemény nem zárja ki. A likvid hitel célja „
A Hortobágyi LEADER HACS területén térfigyelő rendszer kialakítása
(Iratazonosító: 8323883036) vissza nem térítendő támogatás finanszírozása
likvid hitel felvételével.
A hitelszerződés megkötésére vonatkozóan kötelező figyelembe venni a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló előírásait.
Fedezet:
- az Egyek belterület hrsz 1660 ( 4069 Egyek, Hunyadi u 48/F sz)
Könyvtár,
- az Egyek belterület 62 hrsz (4069 Egyek, Fő u 2. sz) Kultúrház,
- az Egyek belterület 2681 hrsz ( 4067 Egyek-Telekháza, Lenin u 61. sz)
Általános Iskola,
- 0348 hrsz szántó,
- az egyek belterület 1657/A/2 hrsz (4069 Egyek, Hunyadi u 48/C)
Étterem,
- az egyek belterület a 165/1 hrsz (4069 Egyek, Hunyadi u 12 sz)
önkormányzati ingatlan,
- az egyek belterület 1349 hrsz (4069 Egyek, Fő u 76.) önkormányzati
ingatlan,
- a 1655/A/2 hrsz (4069 Egyek, Hunyadi János u 57. sz) Régi könyvtár
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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16./ Döntés a 2015. évi igazgatási szünet időpontjáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Két hét igazgatási szünet lesz. Eddig erről nem kellett külön Képviselő-testületi döntés. Most
a kormányhivatal kéri, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá ezt a két hét igazgatási szünetet.
Ez a napirend ezért van a Képviselő-testület előtt. Mivel problémát jelent a dolgozók részére
kiadni a szabadságot, kéri, hogy a két hetes igazgatási szünetről fogadják el a döntést.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az igazgatási szünet időpontját elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
231/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi
igazgatási szünetet az alábbiak szerint rendeli el.
2015. július 13. (hétfő) - 2015. július 24. (péntek)
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
17./ Morzsi Szociális Szövetkezet alapítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Soltész Gábor képviselő jelezte, hogy ezzel kapcsolatban több észrevétele van.
Soltész Gábor képviselő:
Szerinte ez a megküldött tervezet több dologban hiányos. Alapdolgok vannak, melyek
nincsenek benne ebben a tervezetben. Nincs pl. benne, hogy azok az emberek illetve jogi
személyiségek, akik tagjai lesznek, milyen jogviszonyban fogják a munkát végezni.
Következő, hogy a szociális szövetkezetben minden tagnak kell részjegyet vásárolnia. Itt
10 000 Ft volt írva. Ha ide bárkit felvesz dolgozni, az tagja lesz a szövetkezetnek, és annak
10 000 Ft-al be kell szállnia. Ettől kezdve ő a szociális szövetkezet teljes jogú tagja. Ha ő nem
tudja befizetni ezt a 10 000 Ft-ot, akkor a törvény lehetőséget ad arra, hogy 1 éven belül a
szövetkezetben végzett munkája ellenértékéből 10 000 Ft-ot apportálnia kell a szövetkezet
vagyonába.
A harmadik, hogy az előttük lévő alapszabály tervezet nem rendelkezik arról, hogy mi van
akkor, ha a szövetkezet veszteségesen működik.
A másik, hogy mivel az önkormányzat tag, a saját munkáltatója is. Ez egy jogi visszásságot
eredményez akkor, ha felvesz egy közmunkást dolgozni, aki hajlandó befizetni a 10 000 Ft-ot,
attól kezdve a saját maga munkáltatója is, és ettől kezdve a munkajogi döntések
meghozatalánál egy kicsit kellemetlen helyzetbe kerülnek.
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Ennek nézzenek utána totál részletesen. Megnézte egy pár település tervezetét, és itt a
legnagyobb probléma még az is, hogy a megkapott tervezet kizárólag az ebrendészeti telep
üzemeltetésére terjed ki.
Amennyiben az ebrendészeti telepet szociális szövetkezet formájában üzemeltetik, nem
tudnak a bér mellé juttatást adni az ott dolgozóknak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Soltész Gábor képviselőt kérdezi van-e javaslata ezzel kapcsolatban? Át tudja-e úgy dolgozni,
hogy azokat a dolgokat, melyeket aggályosnak tart benne kiszűri belőle? Ezt ketten csinálták
Gál-Szalai Erikával, és két szociális szövetkezet alapító okiratát vették alapul, amit
összefésültek. Lehet, hogy van benne olyan, ami munkajogilag kicsit aggályos.
Gál-Szalai Erika képviselő:
A fő alap a Dr. Kovács Tibor József ügyvéd által elfogadott tiszacsegei szociális szövetkezeti
formára épült. Azzal is egyetért, amit Soltész Gábor képviselő elmond, mert abban ezek
egyáltalán nem szerepelnek. A szabályozás már 2015-re leegyszerűsítette ezeknek a
szövetkezeteknek a formáját.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Soltész Gábor képviselőt, dolgozza bele a javaslatait két héten belül, és juttassa el hozzá.
Utána pedig, akikkel sikerül együttműködni, azokkal együtt feltöltik tartalommal. Van olyan
önkormányzat, aki írásban elküldte, hogy részt kíván benne venni, alapító tag akar lenni.
Tehát ezt meg tudják oldani.
Gál-Szalai Erika képviselő:
A Kiskőrös polgármestere által közzétett gyepmesteri telep létrehozásáról szóló társulási
megállapodás sem rossz.
Soltész Gábor képviselő:
Annak idején azt mondta, hogy az a legegységtelenebb, ha ezt a telepet az önkormányzat
anyagi szempontból nézve önmagában működtetni. Ez is olyan, mint az orvosi ügyelet, hogy
egyedül egy település képtelen fenntartani, mert olyan mértékű kiegészítést kell tenni az
állami normatíva mellé, amit egy település nem bír el. Akkor mondta, hogy mi lenne, ha a
gyepmesteri telepet társulási szerződésben oldanák meg, és utána jött Polgármester úr ötlete a
szociális szövetkezetről. Egyébként a 2014-2020 közötti időre 80 milliárd forintot terveznek a
szociális szövetkezetekben belepumpálni. Önmagában az elgondolás jó, legyen szociális
szövetkezet, de meg kell teremteni az alkalmazottak munkajogi alapnormáit.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Többször elmondta már, hogy nem szerencsés, ha Egyek egyedül működteti, de egyébként
vannak olyan helyzetben, hogy egyedül is elboldogul vele. A fűtés meg van a
közmunkaprogramból, a dolgozók most onnan vannak. A Tescoval sikerült megegyezni, és
naponta kb. 10 kg maradék kaját adnak, plusz, ami még az étteremben megtermelődik.
Egyedül, ami kemény kiadás lesz, a kocsi üzemanyag költsége, a villany, víz költsége, illetve
az orvosi költségek.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Kötelező-e a helybéli állatorvossal felvenni a kapcsolatot?
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem, de elsőként Hegedüs doktorral szeretne megegyezni, bár még nem kereste az
egyezkedés lehetőségét.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Ő négy órában ilyen feladatok elvégzéséért van a gyepmesteri telepre felvéve. Megpróbálják
bele tenni az energiát, átnéznek több formátumot, és az igazgatási szünet után az érintettekkel
egyeztetnek.
Soltész Gábor képviselő:
Kell bele egy külön munkajogi rész.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Morzsi Szociális Szövetkezet Alapító Okiratát tovább
finomítsák Soltész Gábor képviselővel, Gál-Szalai Erika képviselővel, illetve az
együttműködni kívánó önkormányzatokkal, és újratárgyalják, ha az tárgyalásra alkalmas lesz,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
232/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Morzsi Szociális Szövetkezet Alapító Okiratát át kell dolgozni, és ha
tárgyalásra alkalmas lesz, újra kell tárgyalni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gál-Szalai Erika képviselő
Soltész Gábor képviselő
18./ A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ vezetőjének kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tavaly a Képviselő-testület hozott egy döntést, hogy kb. 600 000 Ft értékben eszközöket
vásárolnak a bentlakásos idősek otthonába. Azt mondták, hogy a tavalyi pénzmaradvány
terhére ezt az összeget kistérség kifizetheti. Időközben az összes pénzmaradványt
visszautalták, és az önkormányzat el is költötte.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt kérdezi, hogy a kért 600 000 Ft-ot oda tudják
adni?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Olvasta a kérelmet, de abban nem volt benne a 600 000 Ft. A legjobb lenne, ha az
önkormányzat nevére kérnék a számlát. és az önkormányzat átutalná az összeget.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az anyagi keret meg van rá?
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Igen, arról már született döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki azzal a kiegészítéssel támogatja az eszközvásárlást, hogy az önkormányzat
nevére vásárolják meg a dolgokat, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
233/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki telephelyére
(4069 Egyek, Tisza u. 6.) biztosítja a 7/2015.(I.29.) sz. Képviselő-testületi
határozatban elfogadott eszközök beszerzéséhez szükséges fedezetet.
Az eszközöket az önkormányzat nevére kell megvásárolni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
Petruska Jánosné egységvezető
19./ Tájékoztatás a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozásokról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozás korábban már téma volt a testület
előtt. A szelektív hulladékgyűjtést illetően még nincs előrelépés a közszolgáltató tekintetében.
A törvényből eredően most a közszolgáltató fogalma változik, illetve az, hogy egy ún.
minősítési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval lehet ezt követően július 1-től az
önkormányzatoknak szerződést kötni, illetve a szolgáltatást elvégezni. Ami fontos és az
önkormányzatra feladatot ró, a gyűjtőedények tekintetében van, bár a helyi rendelet is több
méretű gyűjtőedényt tesz lehetővé. A jogszabály most úgy fogalmaz, hogy lehetőséget kell
biztosítani két különböző űrmértékű gyűjtőedényre. Természetes személy ingatlanhasználó
részére legalább egy olyan gyűjtőedény lehetőségét kell biztosítani, amelynek az űrmértéke a
80 litert, a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy esetén
pedig a 60 litert nem haladja meg. Ez egy pici kedvezmény a lakosság részére. E tekintetben
kell majd a helyi rendeletet is módosítani. Több okból erre az ülésre a rendeletet nem tudta
elkészíteni, de a legközelebbi ülésre, ha tud tisztázni egy-két dolgot, hozza a rendelet
tervezetet is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jegyző Asszony elmondja, hogy ez egy pici kedvezmény. Ez inkább veszteség a lakosság
számára, mert aki ezeket kis kukákat akarja majd otthon üzembe helyezni, meg kell
vásárolnia, mert ingyen ne fogja odaadni senki. Egy ilyen kis kuka ára kb. 10 000 Ft.
Megvásárolja a kukát, üzembe helyezi és utána a szolgáltató engedni fog a díjból pár 100 Ftot, és így 20-25 év múlva fog a pénze megtérülni. Tehát ez nem éri meg. Illetve ott van még
az a hátrány is, hogy ha több szemete keletkezik, nem tudja beletenni a kis edényzetbe. A
lakosság részéről erre a megoldásra nem bíztat senkit, mert ez nem jó megoldás.
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy a jogszabályváltozásról szóló tájékoztatást
tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
234/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályváltozásról szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
20./ Döntés a Polgármester jutalmának ütemezéséről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Képviselő-testületnek erről döntenie kell, hiába van benne a költségvetésben, külön döntés
kell a Képviselő-testület részéről. Mikor a költségvetési rendelet készült a képviselők
többsége elfogadta, hogy ha már csökkentették a polgármesteri fizetését havonta kb. 96 000
forinttal, akkor kb. annyit keressen, mint az előző évben. Ezért lett tervezve a 3 havi jutalom.
Havonta kevesebbet kap, az anyagiakra pedig most nagy szüksége van, mivel szeretnének
beköltözni az új ingatlanba. Ha a Képviselő-testület el tudja fogadni, azt kéri, hogy ebben az
évben ne várják meg az év végét. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta ezt a döntést. 2015. július 31-ig kéthavi,
majd 2015. december 31-ig a maradék 1 havi jutalom kerülne kiosztásra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Bejelenti személyes érintettségét, és kéri a döntéshozatalból történő kizárását. Kéri, hogy aki a
kizárással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
235/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Dr. Miluczky Attila polgármestert „Döntés a Polgármester jutalmának
ütemezéséről” c. napirendnél a döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja az Ügyrendi Bizottság
állásfoglalását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
236/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2015. évi költségvetésben a Polgármester jutalmazására betervezett 3
havi juttatást az alábbi ütemben állapítja meg a Polgármesternek:
-

2015. július 31-ig 2 havi juttatás fizethető ki
2015. december 31-ig fizethető ki a további 1 havi jutalom az elvégzett
munkája elismeréseként.

Határidő: 2015.07.31. és 2015.12.31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
21./ Tanyabusz típusával kapcsolatos döntés (Szóbeli előterjesztés)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Örül, hogy az önkormányzat nyert a pályázaton, viszont fél attól, hogy a betervezett Opel
Vivaro kisbuszt a szűkös határidő miatt nem fogják leszállítani. Kérte a kollégákat, hogy
kérjenek egy nyilatkozatot, hogy az Opel Vivarot határidőre leszállítják. Elterjed a hír, hogy
az Opel Vivarot fogják támogatni, és mindenki arra pályázott. A hír nem igaz, de annyi igény
van, hogy nem tudják leszállítani határidőre, nem tudnak ilyen nyilatkozatot adni, és ezért arra
kéri a Képviselő-testületet, hatalmazza fel, hogy az Opel Vivarotól eltérhessenek. Ő eredetileg
egy 9 személyes Renault Master kisbuszban gondolkodott. Ugyanazokat a paramétereket
kérik, mint az Opel Vivaro esetében. Szólt is a Renault szalonba, hogy kalkuláljanak az
önkormányzattal, és a mostani Képviselő-testületi döntés függvényében visszajelez. A
Renaultra van leadva az önkormányzat megrendelése, egyelőre kötelezettségek nélkül, hogy
időben elmenjen, és ők is tudjanak vele kalkulálni.
Bóta Barbara aljegyző:
Ma sikerült egyeztetni telefonon ezt a problémát az MVH-val. Azt mondták, hogy a jogcím
rendelet szerint az önkormányzat beszerezhet teljesen más típusú járművet, csak kategórián
belül kell maradni. Ami még fontos, hogy csak úgy tudják a támogatást elszámolni, ha a
teljesítéskor érvényes két árajánlatot becsatolják. Tehát ahhoz, hogy a pályázati támogatással
el tudjanak számolni, kell egy elfogadott és egy visszautasított árajánlat. Javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel a Polgármestert arra, hogy beszerezze ezeket az
árajánlatokat és a támogatói döntés figyelembe vételével döntsön az árajánlatokról,
figyelembe véve, hogy mennyi a pályázatban meghatározott támogatási összeg, illetve legyen
figyelemmel arra, hogy a pályázati elszámolhatóság biztosított legyen, azaz október 31-ig el
tudjanak számolni a pályázattal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, aki támogatja, hogy legyen ebben a kérdésben felhatalmazva, és intézze a Renault
kisbusz megrendelését, kézfelemeléssel jelezze.
28/33

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JÚLIUS 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Soltész Gábor képviselő:
Kéri, hogy egy Volkswagent is nézzenek meg.
Bóta Barbara aljegyző:
Nagyon fontos, hogy aki adja az árajánlatot, műszaki tartalomra ugyanazt kell, hogy adja,
mint, amit a pályázatban beadtak. Attól a műszaki tartalomtól alább nem mehet senki.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy két árajánlat kérjenek egyet a Volkswagentől és egyet a Renaulttól, és
felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiválassza a jobb árajánlatot, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
237/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez, a támogatás alapját
képező mikrobuszra két árajánlatot kell bekérni. A mikrobusz típusa
Volkswagen és Renault legyen.
Felhatalmazza a Polgármestert az árajánlatokról való döntésre azzal, hogy
vegye figyelembe a pályázatban meghatározott támogatási összeget, illetve a
pályázati elszámolhatóság biztosítva legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
22./ Piremon támogatási kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tegnap volt nála Németh József, és egy hölgy, aki Debrecenből jár ide, és a
mozgáskorlátozottak részére, információt, támogatást, tanácsadást nyújt. Sok mindenről
beszéltek, de az egyik pont az volt, hogy a helyi mozgáskorlátozottaknak kirándulást
szerveznek Ópusztaszerre, és kérnék, hogy az önkormányzat egy kis pénzzel támogassa őket.
Elmondta nekik, hogy ő és az önkormányzat alapvetően a helyi rendezvényeket támogatja.
Annak is tud örülni, hogy az egyeki mozgáskorlátozottak elmennek Ópusztaszerre, csak azt
nem látja tisztán, hogy az önkormányzatnak miért kellene ezt támogatni? De ha itt valaki azt
mondja, hogy adjanak oda 20 ezer forintot, ezt is tudja támogatni.
Ecsedi János alpolgármester:
Van-e olyan információ, hogy milyen arányban vannak az egyekiek?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem tud ilyen információt. De mondhatják, hogy csak egyekieknek lehet odaadni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha úgy dönt a testület, akkor a forrást is meg kell jelölni.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
Egy jelképes összeggel, 30 ezer forinttal javasolja támogatni. Talán meg sem címkézné, hogy
csak egyekieknek, mert az utazási költség nem bontható.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt is tudja támogatni, hogy 30 000 Ft-ot odaadjanak, de miből adják oda?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A lakhatásiból, amit jogszabály ír elő.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Abból adhatnak?
Bóta Barbara aljegyző:
Át kell csoportosítani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a lakhatási támogatás terhére 30 ezer forintot adjanak,
azzal a kitétellel, hogy csak egyeki lakosok számára adható ez a támogatás, kézfelemeléssel
jelezze.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Szerinte ne pántlikázzák meg, a buszt is egyben kell kifizetni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Van az önkormányzatnak egy rendelete. A támogatások odaítélését rendelet szabályozza.
Adniuk kellett volna be kérelmet, ami ennek a rendeletnek a melléklete, és utólagos
elszámolással fogják majd bizonyítani, hogy arra a célra használták fel, amire megkapta. Ha
most meg lesz pántlikázva, és csak az egyekiekre, akkor csak az egyekiek kirándulási
költségeit kell elszámolniuk. Az kérdőjeles, hogy ezt hogyan lehet majd kivitelezni. Egy
kérelmet majd mindenképpen juttassanak el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki megkötések nélkül támogatja a 30 ezer forint odaítélését a lakhatási
támogatásból, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
238/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete (4025 Debrecen,
Széchenyi út 37.) részére 30 000 Ft támogatást biztosít az Ópusztaszerre
tervezett kirándulás költségeire a lakhatási támogatás terhére
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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23./ Egyebek
1./ Kérelem irodahelyiség bérlésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A könyvtár irodahelyiségét szeretné kiadni kínaiaknak bérbe. Említette már, hogy próbál
meggyőzni embereket, hogy egy keményítő üzemet idehozzanak a településre, ami egy csomóm
munkát adna az embereknek. Vannak tervek, már voltak Bodó Sándornál. Ez sajnos csak szóban
van meg. Elmondták, hogy több ütemre bontották az építkezést, és az első ütemet, ami önállóan
is tud működni, megépítik állami támogatás nélkül önerőből. Megmutatta nekik a Kétöklűben a
területet, és azt mondta nekik, hogy mind az 50 hektárt oda adják ingyen, csak mind az 50
hektárra hozzanak munkahelyteremtő beruházást, és töltsék fel élettel. Ha valaki nem így
gondolja, az jelezze, mert ő erre már kezet is nyújtott. Elmondta, hogy ezt már odaígérték más
munkahelyteremtő beruházáshoz is, és a börtön telepítéséhez is. Úgy néz ki, hogy komolyan
gondolják, és jövő héten hétfőn jönnek hozzá. Céget akarnak alapítani egyeki székhellyel, és
ehhez a Képviselő-testület hozzájárulása kell, hogy ennek a cégnek a könyvtár legyen a
székhelye. Vannak kérdőjelek a történet körül, de nagyon sok munkája van abban, hogy hétfőn
jönnek, és azzal a szándékkal jönnek, hogy céget akarnak alapítani. Komolynak tűnik a dolog.
Írásban még nincs megkötve semmi, de nagyon bizakodó. Sokat jelentene a településnek, ha ez
összejönne.
Kedden jön a Lehel CouchBuilder 2000 Kft. is.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Őt tegnap tájékoztatta a Polgármester erről a szándékról. Több elképzelés is érintette már ezt a
kis helyiséget, ez most egy új helyzet. Ha ez megvalósul, mindenképpen az első számú lenne. Ha
a Képviselő-testület most oda adja, akkor kell újra gondolni, ha a sportlétesítményes pályázat
nyer, akkor a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő sorsa mi legyen.
Felhívja a figyelmet, és az elmúlt ülésen a tájékoztatójában is jelezte, hogy a nemzeti vagyonról
szóló törvény szerint tulajdonjogot ingyenesen átruházni nem lehet. Akkor is leírta, hogy
megoldás talán az ingyenes használatba adás lenne. Ezt akkor átküldte az ügyvédnek is, hiszen
egy pár üléssel korábban egy hasonló napirend kapcsán már megkérték az ügyvédet, hogy ezzel
kapcsolatban szerződés tervezeteket készítsen elő. Nem tudja, hogy erre sikerül-e megoldást
találni. Úgy emlékszik, hogy annak a kis helyiségnek egy 950 forintos óra díja van
meghatározva, úgyhogy azt gondolja, hogy mindenképpen kellene egy fix összegű havi díjat
megállapítani. Kell egy döntés, hogy bérbe adják, hogy mennyiért adják bérbe, és egy döntés,
hogy a székhelynek használhatja a könyvtárat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Három döntés lesz. Az egyik, hogy oda adják, a másik, hogy mennyiért, a harmadik pedig, hogy
székhelynek engedik-e bejegyezni a könyvtárat?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kellene egy javaslat, hogy mennyiért adják bérbe.
Soltész Gábor képviselő:
25 000 Ft bérleti díjat javasol megállapítani havonta.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem rossz ez az ajánlat, ő is 20-30 ezer forintra gondolt.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért a könyvtár irodahelyiségének bérbeadásával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
239/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház (4069 Egyek, Hunyadi u. 48/f)
irodahelyiségét bérbe adja munkahelyteremtő beruházás megvalósulása
érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gábor Istvánné könyvtárvezető

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bérleti díja 25 ezer forint legyen havonta, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
240/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház (4069 Egyek, Hunyadi u. 48/f)
irodahelyiségét 25 000 Ft/hó összegért bérbe adja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gábor Istvánné könyvtárvezető

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki elfogadja, hogy a könyvtár irodahelyiségét székhelyként bejegyezzék,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
241/2015. (VII.09.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hozzájárul ahhoz, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház (4069
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Egyek, Hunyadi u. 48/f) irodahelyiségét székhelyként
munkahelyteremtő beruházás megvalósulása érdekében.

bejegyezzék

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gábor Istvánné könyvtárvezető

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 16:10 órakor bezárta.

K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Vitéz Zsolt
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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