EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JÚLIUS 30. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2015. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. július 30-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről.

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. Beszerzendő tanyabuszról döntés
243/2015.(VII.30.) sz. határozat
2. Kérelem a Dorogmai út használatára
244/2015.(VII.30.) sz. határozattól - 245/2015.(VII.30.) sz. határozatig
3. Kezesség vállalás a Polgárőrség által nyert gépjármű beszerzéséhez
246/2015.(VII.30.) sz. határozat
4. Kérelem képzés támogatására
247/2015.(VII.30.) sz. határozat
5. Kérelem székhelyhasználathoz
248/2015.(VII.30.) sz. határozat

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Az ülés összehívását ismét
pályázatok bonyolításával kapcsolatos döntések indokolták. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 6 képviselő
jelen van. Ecsedi János alpolgármester és Czinege Zoltán képviselő nem tud részt venni az
ülésen. Soltész Gábor képviselő pedig később fog megérkezni, de valószínű, hogy ő sem tud
jelen lenni.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Gál-Szalai Erika és Hajduné Holló Katalin
képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1.
2.
3.
4.
5.

Beszerzendő tanyabuszról döntés
Kérelem a Dorogmai út használatára
Kezesség vállalás a Polgárőrség által nyert gépjármű beszerzéséhez
Kérelem képzés támogatására
Kérelem székhelyhasználathoz

Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.

Napirendek tárgyalása:
1. Beszerzendő tanyabuszról döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen arról döntöttek, hogy a Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert, hogy kérjen árajánlatot Volkswagen és Renault kisbuszra, és
meghozhatja a döntését, és a kedvezőbb kisbuszt megrendelheti. A Renault kisbuszra meg van
az árajánlat, és már gyártás alatt is van, mert olyan sok nyertes pályázat van, hogy az a cég,
akitől az eredetileg tervezett Opel Vivaro kisbuszt rendelték volna, nem tudta garantálni, hogy
az önkormányzat határidőre meg fogja kapni. A Renaultnál is úgy tudták vállalni, hogy soron
kívüli gyártásba rakták be, mivel kb. 3 hónap kell, míg egy ilyen járművet legyártanak.
Nagyon szűkös a határidő, mivel október közepéig el kell vele számolni. Igaz, hogy a
határidőt 2 héttel meghosszabbították, de még így is szűkös, ezért hozta a legutóbb a
Képviselő-testület azt a döntést, hogy kérjen két ajánlatot, és döntsön róla, hogy ezzel időt
nyerjenek.
Elküldte a paramétereket Soltész Gábor képviselőnek, mert ő szorgalmazta, hogy a
Volkswagentől kérjenek ajánlatot. A Volkswagentől árajánlat nem érkezett, és tegnap Soltész
Gábor képviselő azt mondta, hogy rendelje meg nyugodtan a Renault kisbuszt. Ezt a
tájékoztatást szerette volna adni, mert a döntés szellemében választania kellene, melyik a jobb
a Renault vagy a Volkswagen, de nem tud választani, mert a Volkswagentől nem érkezett
árajánlat. Így megrendeli a Renault, ami a tervezett keretbe belefér.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a tájékoztatást, és egyetért a Renault
kisbusz megrendelésével, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
243/2015. (VII.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a beszerzendő tanyabuszról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, és
egyetért azzal, hogy a Polgármester a Renault típusú kisbuszt rendelje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző:
Annyiban pontosítja a Polgármester által elmondottakat, hogy valójában két árajánlat van,
hiszen az Opeltől is és a Renaulttól is érkezett egy árajánlat. A pályázat két ajánlat bekérését
írja elő, ami megtörtént. A probléma az, hogy az Opel határidőre egészen biztos, hogy nem
tudna szállítani, az Opel Vivaro kisbuszt ezért nem tudják megrendelni.

2. Kérelem a Dorogmai út használatára
Dr. Miluczky Attila polgármester
A Békés Drén Kft. megkereste, hogy a Tisza töltésén egymilliárd forintos mértékben fognak
munkát végezni. Kb. két héten keresztül naponta 10 gépjármű közlekedne a Dorogmai úton,
és kérik az úthasználati engedélyt. Javasolja, hogy ugyanolyan feltételek mellett adják meg
nekik az engedély, mint annak idején a hulladéklerakó telep rekultivációjánál. Akkor ügyvéd
úr kidolgozott egy szerződést, és javasolja, hogy most is ezt vegyék alapul. Illetve az is
elmondta a Békés Drén Kft. képviselőjének, hogy ha szeretnének költséget megtakarítani,
akkor érdemes az utat előre kikátyúzni, mert amit most meg tudnak oldani 4-5 millió
forintból, az lehet, hogy a későbbiek folyamán 20-25 millió forintból lenne megoldható.
Elfogadták az érvelését, és az igazgatási szünetben közösen felmérték a kátyúkat. Van előtte
egy táblázat, amiben 76 tétel van felsorolva, amihez összesen 37,15 m3 aszfalt kell. Ennek a
bedolgozási ára aszfalttal együtt nettó 4.272.264 Ft. A Békés Drén Kft. vállalja, hogy ehhez
nettó 2 millió forinttal hozzájárul, azért hogy ezt az utat helyrehozzák, és ezen az úton ne
legyenek döccenős kátyúk. A munkálatokat vagy a Duba-Sped vagy a Kont-rakt Kft. fogja
végezni Dudits Pállal, mert a Békés Drén Kft. képviselője azt kérte, hogy lehetőleg helyi
vállalkozó legyen, aki ezt a munkát elvégzi. A kivitelező Dudits Pál nyilatkozata alapján
elmondta, hogy ők ezt a munkát a jövő héten is el tudnák végezni.
A Békés Drén Kft. által biztosított összeghez, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2.272.264
Ft + áfa összeget tegyen mellé, és a mezőgazdasági programban tervezett bevételeket emeljék
meg 12 millió forintra.
Vitéz Zsolt képviselő:
Ezek a járművek a faluba is bejönnek, vagy meddig fog ez az útvonal tartani?
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, a falun keresztül fognak közlekedni, a Közútkezelő Kht. kezelésében lévő utakon. De
ezeknek az utaknak nagy a teherbírása, és ezzel kapcsolatban nem kell aggódniuk. Egyébként,
ha ebben is valami baj következne be, azt a Közútkezelő Kht. fogja helyreállítani.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Tisza út is oda tartozik?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Tisza út az önkormányzaté, az most nem kátyús, de ahogy mondta, azt a logikát szeretné
követni, mint annak idején, ahogy a rekultivációs szállításoknál tették, megkötik velük a
szerződést, ami az általuk használt önkormányzati utakra fog vonatkozni, a hajtűkanyartól a
Tisza töltésig fog vonatkozni. Felkérik majd Bagi Zoltán kistérségi útellenőrt egy előzetes és
egy utólagos állapotfelmérés elvégzésére. Ha a kár több lesz, mint nettó 2 millió forint, akkor
a különbözetet ennek a Kft-nek vagy meg kell térítenie, vagy helyre kell állítania.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a mezőgazdasági program
tervezett árbevételét 3 millió forinttal növeljék meg, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
244/2015. (VII.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a mezőgazdasági program tervezett árbevételét 3 000 000 forinttal
megnöveli.
Határidő: 2015.12.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kátyúzást a Békés Drén Kft. nettó 2 000 000 forinttal támogatja. Kéri, hogy aki egyetért
azzal, hogy az önkormányzat 2.272.264 Ft + Áfa értékben megbízza DUBA-SPED Kft-ét,
hogy a kátyúzási munkálatot végezze el, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
245/2015. (VII.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 2.272.264 Ft + Áfa értékben megbízza a DUBA-SPED Kft-ét, (4069
Egyek, Nefelejcs u. 11.) a Dorogmai út kátyúzási munkálatainak elvégzésével a
mezőgazdasági programban tervezett árbevétel terhére.
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A szóbeli előterjesztés alapján a Békés Drén Kft. (5630 Békés, Petőfi u. 20.)
részére az úthasználati engedélyt megadja, melyről külön megállapodás kerül
megkötésre.
Felkéri Bagi Zoltán kistérségi útellenőrt egy előzetes és egy utólagos
állapotfelmérés elvégzésére.
Határidő: 2015.12.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Bagi Zoltán kistérségi útellenőr
3. Kezesség vállalás a Polgárőrség által nyert gépjármű beszerzéséhez
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkéri Tardi Kálmán képviselőt, hogy a Polgárőrség elnökeként ismertesse a napirend
lényegét.
Tardi Kálmán képviselő, Polgárőrség elnöke:
A Polgárőr Egyesület egy Skoda Yeti terepjárót nyert MVH pályázaton, vagyis 6.300 000 Ft
körüli összeggel támogatják egy ilyen terepjáró beszerzését. A tárgyalás már megtörtént a
forgalmazó céggel. A forgalmazó cég bankja kamatmentes hitellel biztosítja számukra a
gépjármű költségének megelőlegezését. Semmilyen költséget ne számol fel rá. Amikor az
MVH-s pályázatot megkapják, akkor az, az összeg őket terheli. Kötöttek egy alszámlát,
amihez nekik lesz hozzáférésük, és mihelyt a pályázat pénz megérkezik, magukhoz tudják
venni, de mind ezek mellett a bank önkormányzati kezességvállalást kér a bonyolításhoz.
Szerinte formalitásról van szó, mert a pályázat 100%-os intenzitással nyert, tehát parázspénzt
sem a Polgárőrségnek, sem Egyek Nagyközség Önkormányzatának, mint kezességvállalónak
nem kell beletenni. Tisztelettel kérik Egyek Nagyközség Önkormányzatát, hogy támogassa a
kezességvállalással a Polgárőr Egyesület pályázatának megvalósulását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Polgárőrség kérelmét,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
246/2015. (VII.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy kezességet vállal az Egyeki Polgárőrség (4069 Egyek, Fő u. 3.) által
pályázaton nyert Skoda Yeti gépjármű beszerzéséhez szükséges 6.332.450 Ft
összegben a PORSCHE Banknál (1139 Budapest, Fáy u. 27.) 3 hónapos
időtartamra.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tardi Kálmán Polgárőrség elnöke
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4. Kérelem képzés támogatására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkéri Gábor Istvánné könyvtárvezetőt, ismertesse, hogy miről szól a napirend.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Az értéktár gyűjtésével kapcsolatban indul egy 40 órás tanfolyam, amit a náluk dolgozó
Molnár Julianna szeretne elvégezni. A tanfolyam díja 100 ezer forint, Budapesten lesz, és
emiatt kellene 50 ezer forint utazási költség is. Annyiban nagyon jó volna, hogy az értéktáruk
jelenleg áll, nem igazán tudják, mit hogyan kell csinálni, mert nincs ilyen szakemberük, aki
tudja irányítani az Értéktár Bizottság munkáját. A könyvtár költségvetésében erre nincs pénz.
Az a bevétel is ugrott, amire az irodahelyiség bérbeadásából számíthattak volna, így egyelőre
nem tud rá forrást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mettől meddig tart ez a tanfolyam?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Folyamatos, ha meg van a létszám. A tanfolyamot 8 fővel indítják, tehát nincs időhöz kötve.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Sokat jelentene, mert így szabályszerű a gyűjtés, hogy 1 ember végzettségének meg kell
lennie.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mikorra kellene ez a pénz?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Mivel folyamatos a jelentkezés, nem tudnak időpontot mondani. Akkor indítják, ha kigyűlik a
8 fő. De nem tud jelentkezni, mert meg kell jelölni a költségvállaló szervet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel nincsenek határidők, nagyon nehéz döntést hozni. Javasolja, hogy a várható bérleti díj
legyen a fedezete. Cél, hogy ezt augusztusban lebonyolítsák. Aki egyetért azzal, hogy
támogassák 150 000 Ft-al Gábor Istvánné könyvtárvezető kérelmét, és ez a bérleti díjakból
legyen kifizetve, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
247/2015. (VII.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett „Értékfeltárás a helyi
közösségekben” c. szakmai továbbképzés képzési költségét és a képzésre
történő utazás költségeit Molnár Julianna (4069 Egyek, Táncsics u. 81.) részére
a települési értéktár működésének érdekében 150 000 Ft összeggel támogatja a
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Házba befolyó bérleti díjak terhére az
alábbiak szerint:

6/8

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. JÚLIUS 30. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Képzés díja:
Utazási költség:

100 000 Ft
50 000 Ft

Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

5. Kérelem székhelyhasználathoz
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kérelmet Berkes Zoltán fogalmazta meg. Hagyományőrző tradicionális Íjász Sportegyesületet
szeretne alapítani. Az íjászat már beindult a Tájház udvarán, a foglalkozások folyamatosak, és az
a kérése, hogy az egyesület székhelyének a Tájházat jegyeztethesse be.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Előzetes megbeszélések után, bizonyos pályázatoknál esetleg gondot jelenthet, hogy a Tájházba
egy egyesület van székhellyel bejegyezve. Ezért javasolja, hogy vagy a kérelmező lakcímén
legyen ez a székhelyhasználat, vagy pedig az Egyeki Sportbarátok Sportegyesületével
egyeztessenek, és amikor a sportpályán senkit nem zavar ez a tevékenység, akkor folytassák ott
ezeket a foglalkozásokat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki Gál-Szalai Erika képviselő indítványával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
248/2015. (VII.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá,
ahhoz, hogy az Íjász Sportegyesület székhelyeként jegyeztesse be az Egyeki
Tájházat, mivel egyes pályázatoknál problémát jelenthet, hogy a tájházba egy
egyesület van székhellyel bejegyezve.
Javasolja, hogy a kérelmező lakcímén legyen a székhelyhasználat, vagy
egyeztessen az Egyeki Sportbarátok Sportegyesületével, és amikor senkit nem
zavar ez a tevékenység, akkor a sportpályán folytassák ezeket a foglalkozásokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szomorú hírt jelent be. Korábbi képviselő társuk Vigh József Úr a napokban elhunyt. Kéri a
jelenlévőket, álljanak fel, és 1 perces néma csenddel emlékezzenek meg róla.
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:30 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Gál-Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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