EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. AUGUSZTUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

7/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015.
augusztus 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2015. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
147/2015.(VIII.25.) sz. határozat
2./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
148/2015.(VIII.25.) sz. határozat
3./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2015. I. félévi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
149/2015.(VIII.25.) sz. határozattól - 150/2015.(VIII.25.) sz. határozatig
154/2015.(VIII.25.) sz. határozat
4./ Előirányzat módosítás
151/2015.(VIII.25.) sz. határozattól - 153/2015.(VIII.25.) sz. határozatig
5./ Az Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
155/2015.(VIII.25.) sz. határozat
6./ Településrendezési terv módosításához szükséges döntések
156/2015.(VIII.25.) sz. határozattól - 157/2015.(VIII.25.) sz. határozatig
7./ Egyebek
1./ Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához
158/2015.(VIII.25.) sz. határozat
2./ A Dorogmai úttal kapcsolatos vállalkozási szerződés és közúthasználati megállapodás
ismertetése
159/2015.(VIII.25.) sz. határozat
3./ Előirányzat módosítás
160/2015.(VIII.25.) sz. határozattól - 163/2015.(VIII.25.) sz. határozatig
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4./ Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásával kapcsolatosan
164/2015.(VIII.25.) sz. határozat
5./ 218/2015.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
165/2015.(VIII.25.) sz. határozat
6./ 120/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
166/2015.(VIII.25.) sz. határozat
7./ Döntés a Fő u. 2. sz. alatti sportlétesítmény kialakításával kapcsolatos éven túli
fejlesztési célú hitel felvételéről
167/2015.(VIII.25.) sz. határozat
8./ 110/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
168/2015.(VIII.25.) sz. határozat
9./ Döntés az „Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója” c.
projekttel kapcsolatos éven túli hitel felvételéről
169/2015.(VIII.25.) sz. határozat
10./ 202/2015.(VI.08.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
170/2015.(VIII.25.) sz. határozat
11./ Döntés a Gyepmesteri telep építésével kapcsolatos éven túli, fejlesztési célú hitel
felvételéről
171/2015.(VIII.25.) sz. határozat
12./ Tanyabusz átadása oktatási intézmény részére (Szóbeli előterjesztés)
172/2015.(VIII.25.) sz. határozat
13./ Egyek, Fő u. 2. szám alatti Sportlétesítmény kialakításához ajánlattevők meghívása
173/2015.(VIII.25.) sz. határozat
14./ Tűzoltóság kérelme zárolt pénzösszeg feloldására
174/2015.(VIII.25.) sz. határozat
15./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
175/2015.(VIII.25.) sz. határozattól - 177/2015.(VIII.25.) sz. határozatig
16./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
178/2015.(VIII.25.) sz. határozat
17./ A testvérvárosban üdülő egyeki gyermekek utazási költség hozzájárulásáról döntés
179/2015.(VIII.25.) sz. határozat
18./ Támogatás biztosítása a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület részére

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Külön köszönti Varga Attila
könyvelőt, aki először vesz részt Pénzügyi Bizottsági ülésen. Mivel távolról érkezett és ez a
bevett gyakorlat, illetve Murvai Ferencné ügyvezető kérte is, így a Szöghatár Kft. naprendi
pontját elsőként tárgyalják meg. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 9 fős
bizottságból 7 fő jelen van. Vitéz Zsolt képviselő igazoltan van távol.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Zsólyomi Zsolt bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Napirendek tárgyalása:
1./ Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2015. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
Varga Attila könyvelő:
Január óta ő, illetve a cége viszi a könyvvitelét az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek.
Megpróbálta a beszámolót úgy összeállítani, mint ahogy az előző években történt, azt
használta mintaként. Nem tökéletesen megfelelő ugyanannak, de próbálta kiegészítésekkel
saját „szájíze” szerint minden olyan dolgot feltüntetni, ami fontos és szükséges lehet. Ha
bármilyen könyvvitellel kapcsolatos kérdés merül fel, szeretné, ha megbeszélnék.
Természetesen, ami a számlák tartalmával kapcsolatos, arra Murvai Ferencné ügyvezető tud
válaszolni. A legszembetűnőbb és elsődleges dolog az eredmény kimutatásban lévő eredmény
az előző év, félévi eredményeihez képest, közel 8 millió Ft-tal kevesebb. A költség oldalon
közel hasonló költségekkel gazdálkodott a Kft, mint a tavalyi évben, viszont a bevételek
jelentősen lecsökkentek. Egyrészt az önkormányzat által nyújtott támogatás majdnem 1 millió
Ft-tal kevesebb volt ebben a fél évben, mint tavaly ilyenkor. Illetve munkaügyi támogatás
871.000 Ft volt tavaly, idén nem vettek igénybe munkaügyi támogatást. Ezen kívül a
számlázott bevételek, összetételek jelentősen megváltoztak. Itt az étkeztetés az, ami nagyobb
mértékben, több millió Ft-tal lecsökkent. Utólagosan készített egy kimutatást, amiből
részletesen át lehet tekinteni, hogy milyen összegszerű különbségek okozták ezt a
lecsökkentett árbevételt.
Röviden és tömören ennyit szeretett volna elmondani a féléves eredményhez, ha bárkinek
bármilyen könyvvitellel kapcsolatos, illetve a beszámoló összeállításával kapcsolatos kérdése
van, arra szívesen válaszol.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kevesebb lett az étkezők létszáma? Az étkezéssel kapcsolatos visszaeséseket mi okozta?
Murvai Ferencné ügyvezető:
Jelentősen nem lett kevesebb. Hanem a felnőtt étkeztetésben, akik náluk fizettek elő, azok
átkerültek a szociális ebédelők kategóriába és a bevétel már nem a 745 Ft-ként jelentkezik,
mert ők olcsóbban kapják az ebédet. Csökkent az óvodai létszám is. Ilyen apróságok,
jelentkeznek benne, mert összességében nem főznek kevesebbre, maximum 20-30 fővel, de
változó, ide-oda mozog ez.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A bérleti díj bevételnél a mínuszos tétel miből adódik?
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Murvai Ferencné ügyvezető:
A bérleti díj szerinte az, amikor a művelődési házban és az étteremben voltak tanfolyamok
szervezve. Az előző években több tanfolyam volt szervezve közmunkásoknak és ez annak a
bérleti díja. Volt időszak, amikor befolyt, volt olyan időszak, hogy nem folyt be. Volt, hogy a
villanyszámla több volt, mint a bérleti díj.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az állományi létszám hogyan alakult a tavalyi évhez képest?
Murvai Ferencné ügyvezető:
Mínusz 2 fő. Ez sem jelentős még az első fél évben, mert Széles Szilvia április 30-ig kapta a
bérét, Dobi János, aki elment július 30-ig, Szabóné Bencsik Erzsébet, aki könyvelő volt, pedig
március 31-ig a bért még megkapta. Vannak egyszerűsített foglalkoztattak, vannak
közmunkások, akiknek még az önkormányzat most fogja utalni a pénzt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Önkormányzat által átadott pénzeszköznél szeretné elmondani, hogy valóban kevesebbet
kapott a Kft. első félévben, mint tavaly ugyanebben az időszakban, de ez év végére
ugyanannyi lesz, mint a tavalyi évben volt, úgy hogy benne van az egyszerűsített
foglalkoztatással kapcsolatban álló pénzeszköz is.
Az étkeztetésből befolyt bevételnél azt mondja Murvai Ferencné ügyvezető, hogy a
létszámban nem, hanem a befizetett összegben, egységáron változik. Ez a felnőtt étkezésnél
2,7 millió Ft-ot eredményez?
Murvai Ferencné ügyvezető:
Igen, csak az lehet. Jelentős számok nincsenek, hogy kevesebbre főznének. Az óvodai létszám
biztos, hogy csökkent. Az iskolások létszáma nem lett kevesebb.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Sőt annak emelkednie kellett.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Több az ingyenesen étkező gyermek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kéri Murvai Ferencné ügyvezetőt, hogy a gyermek és felnőtt étkezők számát nézze meg.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Megnézik. Nyersanyag normaemelés már 2012 óta nem volt. Amikor átkerült az iskola az
egyházhoz, akkor kellett volna 5%-ot emelni, csak akkor elmaradt. A következő probléma
most jelentkezik, az iskola igazgatója volt nála, hogy kellene iskolatejet biztosítani. Az iskolai
nyersanyagnorma, annak idején, mikor bejött az iskolatej le lett csökkentve, a tízórai norma 3
Ft-tal kevesebb, mint az óvodáé.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Minden esetre elég nagy kiesés. Minimális létszám, és a szociális ebéd ekkora tételt
eredményez, akkor erre nagyon oda kell figyelni.
Murva Ferenc bizottsági tag:
Egyre több az idősek otthonában könnyített étkezés, az óvodában többen jelzik, hogy étel
allergiájuk van. Ezek mind plusz, ezek nem férnek bele a normába, ez mind ráfizetés.
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Őt is meglepte, amikor hozta Varga Attila könyvelő. Összességében nem veszik észre hogy
kevesebb. Akik ebédet fizettek volt vagy 150 fő, abból 30-40 fő maradt, a többi szociális
étkező lett. Sokan visszamondták a szállítást is, és megemelkedett az eldobható edények ára
is. Nagyon sok rendezvényt csinálnak.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A rendezvényekből majdnem 2 millió Ft-tal több a bevétel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szokott lenni diszkó az étteremben. A diszkó alkalmával fizetnek terem bérleti díjat?
Murvai Ferencné ügyvezető:
Nem. Diszkó egy pár alkalommal volt és ők nem fizettek bérleti díjat. Az étterem árulta az
italt, a büfét ők biztosították, ez a Kft. bevétele volt, a többit pl. zene, biztonsági őrt,
karszalagot ők biztosították. Ha rajta áll, soha többet nem rendezne diszkót az étteremben.
Első alkalommal minden rendben, de utána keletkeztek a károk. Sok poharat kellett pótolni.
Sok a törés, zúzás. Ami utána ott marad, nekik azt hétfőn főzés előtt rendbe kell tenni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azért kérdezett rá a bérleti díjra, mert ugyan van róla döntés, hogy önkormányzati
rendezvényeire ingyenes biztosítják a termet, de szerinte ez nem tartozik az önkormányzati
rendezvény kategóriába. Egyébként most mennyi összegben van megállapítva a bérleti díj egy
éjszakára?
Murvai Ferencné ügyvezető:
Úgy emlékszik, hogy egy éjszakára 18.600 Ft, de volt egy olyan határozat is, hogy óránként
3.000 Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte egyszeri bérleti díjat kellene megállapítani.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Attól függ mennyi a vendég. Ha például van 200 vendég, akkor van fogyasztás, de ha egy
diszkóban 100-120 fő van, akkor ráfizetéses. Nem híve, de ha azt mondják, hogy kell, akkor
nem tud mit csinálni. Mondta Gál-Szalai Erikának, hogy minden költséget álljanak, ő még a
rezsiköltséget is felszámolja és rendet kell, hogy tegyenek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Egyszeri bérleti díjat kell, alkalomra megállapítani, egy komolyabb bérleti díjat, hogy megérje
a dolgozókat éjszaka behívni és legyen rajta haszon, legalább plusz legyen.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A jövőre nézve szeretné kérdezni, hogy a KEOP pályázat, a napelem kiépítése, ami
megvalósult, ez működik már? Lesz belőle megtakarítás?
Murvai Ferencné ügyvezető:
Igen, működik. Az átadás 28-án volt és a következő héten már bekapcsolták és az óta
működik. Aki ért hozzá, azt mondta, hogy a konyhának nem lesz sok villanyszámlája.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A közmunkaprogram és a Kft. hogy mosódik össze? Ki miért felel? Volt egy probléma a nyári
karbantartási munkálatokkal kapcsolatosan, hogy állítólag Alpolgármester úr vissza akarta
rendelni az óvodából, iskolából a közmunkásokat, hogy ők ott nem végezhetnek nyáron
munkát. Akkor ki, ha nem ők?
Murvai Ferencné ügyvezető:
Erről ő is hallott, erre a problémára azt válaszolta, hogy ő ezt nem érti. Évek óta így csinálják,
soha semmi probléma nem volt, közmunkások mindig dolgoztak a Kft. dolgozói mellett.
Együtt karöltve csinálták meg a feladatokat, neki senki nem mondta azt, hogy ez így nem jó,
így nem lehet. Nem tudja, hogy ez miért probléma. 13 éve a festők közmunkások és
közmunkásként festették ki az óvodát, a Kft-ét. Ez mindig így volt eddig is.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mindig mentek időben, elvégezték a munkát, soha nem számláztak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Polgármester úr azt mondta december tájékán, amikor eseti támogatást nyújtottak az
iskolának, óvodának, hogy ilyen jellegű támogatásokat a jövőben vélhetően nem fog többé
nyújtani Egyek Nagyközség Önkormányzata. Ő úgymond ezzel valamilyen szinten
azonosulni tud, de a materiális támogatás, amikor munkával támogatják, és aminek a
költségvonzata Egyek Nagyközség Önkormányzata részéről minimális, ilyen jellegű
támogatással azt mondja, hogy a település intézményét a jövőben is segíteni kell. Már azon is
csodálkozik, hogy ilyen dolog felmerült. Ennek a támogatásnak a jövőben is meg kell találni a
módját.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja az Egyeki Szöghatár Nonprofit
Kft. 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
147/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2015. I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Murvai Ferencné ügyvezető
Murvai Ferencné ügyvezető:
Kéri, hogy a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjára szülessen valami határozat, hogy mennyi
összeg legyen.
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2./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, részletesen le van írva miért és mennyivel
változnak az előirányzatok. Annyit mindig elmond, hogy ez az elmúlt időszakok döntéseiből,
illetve a központi költségvetésből juttatott támogatások miatt, illetve a saját hatáskörben
történt előirányzat módosítások miatt szükséges, valamint azért is, hogy így összhangba
kerüljön a féléves beszámoló a módosított előirányzatokkal.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki 2015. évi költségvetési rendelet
módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
148/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési rendelet
módosítását.
Határidő: 2015. augusztus 27.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
3./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2015. I. félévi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Törvényi előírás már nincs rá, - mint ahogy a tavalyi évben sem volt rá - hogy féléves
beszámolót kell készíteni és a Képviselő-testületnek el kell fogadni. Célszerű, hogy
tájékoztatva legyen a Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásáról. A beszámoló
tartalmazza külön a Polgármesteri Hivatal, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház, az
önkormányzat és maga az egész önkormányzat gazdálkodását. Konkrétan nem szeretne
táblázatokról beszélni, viszont szerinte három fontos dolog van, amit említeni szükséges. Az
egyik a bevételeknél, a mezőgazdasági termékértékesítés bevétele, amiről tudják nagyon jól,
hogy nem fog teljesülni az, ami be van tervezve. Ez aggodalomra ad okot, mert ez a bevétel
hiányozni fog év végére. Év végére problémát jelenthet, hogy a betervezett közel 12 millió Ftból jelenleg 979.000 Ft folyt be. Az okát már múlt testületi ülésen vagy előtte Tardi Kálmán
képviselő ismertette. Szerinte ez aggodalomra ad okot, mindamellett, hogy a mezőgazdasági
közmunkaprogram mindig támogatva volt. Biztos, hogy közrejátszik az idő, ha Tardi Kálmán
képviselő akarja, majd elmondja, de ő nem is az okokat keresné most inkább, hanem a
megoldásokat. Most még azért nem okoz problémát, mert év közben vannak, de vannak olyan
kiadások, melyek év végére fognak tolódni.
A költségvetés elfogadásakor attól félt, hogy a Vízmű Zrt.-től nem fog befolyni a bérleti díj,
Vízmű Zrt. a felét már kifizette, Polgármester úr szerint a másik felét is ki fogják fizetni.
Egyébként más bevételeknél nem állt elő olyan helyzet, hogy ami tervezve van, az nem fog
befolyni.
7/45

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. AUGUSZTUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

A gazdálkodás másik kritikus részének érzi a hitelek felvételét. Erről mindig beszélnek,
egyszer el is készítette, hogy 150 millió Ft hitelfelvételről döntött a Képviselő-testület. Ez
még mindig nem valósult meg. Már nem helyben döntenek, hanem elérték a 85 millió Ft-os
limitkeretet és most már Budapesten dönt a Takarékszövetkezet Kockázati Döntőbizottsága.
A legutóbbi levelében kérték, hogy 3 hitelnél egészítsék ki a bevont ingatlanok körét. Ezekről
lesznek majd döntések. Így minden forgalomképes ingatlan, amit a bank befogadott terhelve
van. Addig semmilyen összegű hitelkérelmet nem támogatnak, amíg vissza nem lesz fizetve a
gyepmesteri telep 49 581 000 Ft támogatást megelőlegező hitele. Ennek a visszafizetési
határideje a szerződés szerint december 30. Nem tudják előre, hogy december 30-ig kifogjáke utalni. Amíg ez nincs törlesztve, addig semmilyen összegű hitelt nem fog támogatni a
Takarékszövetkezet. Szerinte ez is problémát jelenthet, ha pl. lesz egy pályázat, amihez önerőt
kell biztosítani.
Van 3 hitellel kapcsolatos tétel, amiről már beszélt. Kéri, hogy plusz napirendként vegyék fel
az előirányzat módosítást. A két Dacia Dusterrel van szó. Már elmondta, hogy nem támogatta
a Takarékszövetkezet Kockázati Döntőbizottsága. Azt mondják, hogy ilyen kis összegű
hitelkérelmeket nem támogatnak. Ez azt jelenti, hogy fedezet nélkül van megvásárolva mind
a kettő Dacia Duster, mivel fedezetként hitelfelvétel van tervezve. Ez év végére nem maradhat
így. A 3. ilyen tétel, hogy a horgásztóhoz tavaly a Morotva-Víz-Energia Kft. a kivitelezésre 6
millió Ft-tal magasabb tételre tett ajánlatot. Akkor az önkormányzat bevállalta, hogy ezt saját
forrásból, hitelből fogja fedezni. Ehhez év elején lett felvéve 6 millió Ft összegű likvid hitel.
Ezt ebben az évben vissza kell törleszteni. Azt tervezték, hogy az év második felében be
fogják nyújtani ennek a likvidhitelnek a hosszú lejáratú hitellel történő kiváltását. Ami azt
jelenti, hogy december 30-ig vesz fel az önkormányzat egy 6 millió Ft összegű hosszú lejáratú
hitelt, 10 éves futamidőre és abból visszafizetik, de mivel azt mondják, hogy nem fogják
támogatni a hitelfelvételt, ezért ezt a 6 millió Ft-ot vissza kell törleszteni. Mivel nem tudnak
másik hitelt felvenni, ezért saját forrásból kell. Erre lenne egy javaslata. Mivel Polgármester
úr több hónapon át egyeztetett a Takarékszövetkezettel, a kamatok csökkentése miatt, ezért a
betervezett 15 millió Ft kamatból lesz megtakarítva közel 9 millió Ft. Kéri a bizottságot,
javasolja, hogy ebből a közel 9 millió Ft-ból a két Daciavásárlásra csoportosítsanak át
4.450.000 Ft-ot, illetve 100.000 Ft-ot Polgármester úr javasol az Ohati napokra
átcsoportosítani, mivel a rendezvényekből már nem fog maradni, valamint a Horgásztó
hitelének visszatörlesztéséhez 3.900.000 Ft kerülne átcsoportosításra, ami még mindig nem
elég. Figyelni fogja, hogy valamelyik előirányzatnál történt-e túltervezés, de nem történt, mert
itt is a kamat csökkent azért van ez és nem lett túltervezve.
Bóta Barbara aljegyző:
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető említette a mezőgazdasági program
bevételének jelentős elmaradását a tervezetthez képest. Ezzel kapcsolatban eszébe jutott egy
dolog, ami még tovább nehezíti a helyzetüket. A közmunkaprogramokhoz terveztek
üzemanyag költséget. Ez a pályázatban jórészt elszámolható, ilyen-olyan támogatási
intenzitással. Összesen 9,5 millió Ft üzemanyag felhasználást terveztek éves szinten, ami jövő
év február 28-án telik le. Folyamatosan figyeli az üzemanyag felhasználásnak az alakulását és
sajnos azt vette észre, hogy az üzemanyag felhasználás jelentősen túlszaladt a tervezetthez
képest. Ennek több oka van, egyrészt több a gépjármű is. Ami igazán megnyomta az
üzemanyag felhasználást és jelentős, amit a kisgépekbe használnak, illetve amit kivisznek a
mezőgazdasági projektbe, és amiről az aggregátort üzemeltetik. Ez a tájékoztatás szerint múlt
hónapban kb. 350.000 Ft-nyi összeg volt. Ezzel egyelőre olyan szempontból nincs gond, hogy
nem az önerőt terheli, mert a pályázatban ez még elszámolható, de ha ilyen ütemben folyik az
üzemanyag felhasználás, akkor október, november táján azt kell mondani minden
gépjárműnek, hogy elfogyott a pénz, le kell állni. A mezőgazdasági projekt öntözésére
8/45

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. AUGUSZTUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

szerinte elment már legalább 1 millió Ft, ha nem több és a végén nem fog hozni annyi bevételt
sem, mint amennyit ráfordítottak, a másik oldalon pedig télen nem fogják üzemeltetni sem a
traktorokat sem a gépjárműveket. Lehet, hogy fognak tudni rá részmegoldásokat találni, mert
most is át fognak csoportosítani pályázati eszközöket, tehát még több pénzt fognak
átcsoportosítani üzemanyagra, de már lesz egy bizonyos határ, aminél tovább nem tudnak ők
sem terjeszkedni. Ezzel az a gond, hogy olyan, mint ha kiöntenék a semmibe, mert valójában
bevétel nem fog belőle származni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tavaly egész évben 8 millió Ft bevétel volt a mezőgazdásági termékértékesítésből, és
kevésnek tartották.
Márta László biztos mindent megtesz az értékesítés érdekében, de nem látja azt, amit Uhrin
csinált, hogy elvitte ide-oda a termékeket és több 100 ezer Ft-os bevételek voltak. Van, amit a
lakosságnak elad, de az elenyésző ahhoz képest, amit egy konyha vagy egy konzervgyárba
megvettek.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Bóta Barbara aljegyző mondta a kisgépekbe elhasznált üzemanyagot. Közel 40 fokos
hőmérséklet volt az elmúlt két hónapban. Ha nem locsolnak abszolút semmi nem lett volna.
Polgármester úr a 2 hónappal ezelőtti újságcikkébe taglalta, hogy milyenek a helyi gazdák,
ahelyett hogy kertészeti kultúrákat termelnének, termelik a sok tömegárut, búzát, kukoricát,
napraforgó, repcét. Így nem foglalkoztatnak Egyeken több száz embert. Ő mondta
Polgármester úrnak, hogy szerencsésebb lett volna, ha ezt az újságcikket meg sem írja, mert
az egyeki gazdák inkább bölcsek, mert azt csinálják, amiből biztos árbevételük, kicsi
kockázatuk van. Az egyeki földek kicsi százaléka alkalmas, ilyen kultúrákra. Az egyeki 6000
hektár szántóból maximum 200 hektár alkalmas. Gyakorlatilag az önkormányzat földjéből
igazán kertészkedésre alkalmas terület egyetlen m2 sincs. Borzasztó rossz kondícióval kezdték
el ezt az évet. A mezőgazdasági program mentorálását társadalmi munkában, költségektől
mentesen vállalta, egyetlen kikötése volt Polgármester úr felé, hogy szakirányú felsőfokú
végzettségű ember legyen, aki vezeti a mezőgazdasági programot, mert ő csak ránézni tud a
folyó munkákra. A hölgy, aki egyetlen jelentkezőként ezt csinálta, sajnos nem hozta a várt
reményeket. Minden meghozott döntése hibás volt és olyan döntések, aminek súlyos vonzatai
vannak. Például füves földbe elveti a kertészeti növény magját, ez ha ki kel, abból már nem
lesz semmi, mert nem lehet tisztán tartani. A közmunkaprogramban dolgozó embereknek, ha
nem fogják állandóan a kezét és szájbarágósan nem mondják nekik, hogy mit és hogyan
csináljon, úgy csinálnak, mintha semmi következménye nem lenne a döntésüknek.
Borzasztóan nagyfokú felelőtlenség van közmunkás szinten is, és a brigádvezetők sincsenek a
helyzet magaslatán. Nem tudatosul bennük, hogy ez a közmunkaprogram azért van, hogy 550
embernek egzisztenciát, jövedelmet adjanak, és ezért a jövedelemért valamit elvár az ember,
mondjuk a mezőgazdasági programban egy minimális árbevételt. Levonta a tanulságot és
áldja az eszét, hogy nem szerződött nagyobb feldolgozó üzemekkel. Borzasztó nagyot
csalódott. Nem is a tudással, hanem a hozzáállással, az akarattal van a probléma. Azt a
tanulságot vonta le, hogy ilyen mértékű kertészetet, mint amit az idén terveztek, nem szabad
csinálni. Lényegesen kisebb kertészetet kell csinálni. Az önkormányzatnak is át kell térni a
hagyományos növényi kultúrák termesztésére. Ez alatt érti a búza, napraforgó, repce,
minimális kukorica termesztését, mert arra alkalmas területe sincs az önkormányzatnak.
Polgármester úr azt mondta, hogy 2016-ban töktermesztésre igen komoly állami támogatás
lesz és akkor a Kántortag által bérelt 32 hektár területet vessék be tökkel. A tök egy mélyen
gyökerező növény, és ha nem lesz ilyen extrém aszályos év, mint az idén, akkor arról joggal
várható nagyobb árbevétel.
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A kertészkedésben azt látja biztos pontnak, ha az önkormányzat földcserét tud lebonyolítani
és olyan helyen kellene egy maximum 5 hektár terjedelemben termőföldet szerezni
művelésre, aminek természetes víz van az oldalán. Most két szivattyúval dolgoznak, ez a
működés hatékonyságát nagymértékben rontja. Ez látszik a költségek alakulásán is, de hogy
Bóta Barbara aljegyzőt megnyugtassa, most olyan mérvű csapadék esett le, hogy üzemanyag
a kisgépekbe, lehet, hogy az idén már nem kell. Ez valamit javít a rendszeren.
A jövőben személyes elbeszélgetést tervez minden emberrel, nem kell annyi ember.
Gyakorlatilag arról is döntöttek már, hogy csökkenteni kívánják a létszámot önkormányzati
szinten is. Átláthatóbbá is kell tenni a közmunkaprogramot, hogy mindenki ott dolgozzon,
ahová be van írva. Kulcsfontosságú momentumnak tartja, hogy az átcsoportosított emberekről
a Képviselő-testület döntsön, hogy kit és hová adnak. Lehet ezt lényeges hatékonyabban
végezni. Az idei év a tanulás éve. Ő ragaszkodott volna Uhrin úrhoz, elismerte a
munkásságát. Ott távolodtak el Uhrin úrtól, amikor úgy akarta a mezőgazdasági programot,
hogy csak délutánonként jelent volna meg 1-2 órára, papíron írta volna le, hogy mit kell
csinálni. Ezzel egy szemmel sem lettek volna előrébb. Ide olyan ember kell, aki állandóan ott
van az emberek között, nem engedi elkövetni a hibákat. Márta László nem lenne rossz
alternatíva, de egy ember fizikálisan nem tudja megoldani, hogy értékesítsen, kiszolgálja,
hordja nekik az anyagot, piacot keressen és munkát felügyeljen. Gyakorlatilag a brigádvezetői
szintet kell erősíteni és úgy gondolja, hogy magának a programvezetőnek a
programvezetésével, tervezésével, irányításával foglalkozzon. Kell mellé még egy ember, aki
nap, mint nap ott van a területen, és ha kell azonnal beavatkozik. Csak így tudja elképzelni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mennyi bevétel várható még?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Lényegesen több bevétel lesz, mint ez a 900.000 Ft. Polgármester úr azt az elvárást
fogalmazta meg, hogy ne piacra, hanem raktárra termeljenek, és arra törekedjenek, hogy a
Kft-ét szolgálják ki egész évben nyersanyaggal.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Amikor a hagymát kiveszik a földből, beviszik a hűtőházba és utána akarják bevinni a
penészes hagymát a konyhára, abból senki nem fog profitálni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Valamilyen szinten a Kft és a mezőgazdasági munkaprogramjuk kapcsolatával is gondok
voltak. Olyan elvárások fogalmazódtak meg a Kft. részéről egy időben, hogy nem tartanak
igényt a mezőgazdasági programban megtermelt javakra. Amikor mondta Polgármester
úrnak, hogy ütköznek az elképzelések, akkor leültek beszélgetni, 2-3szor Polgármester úrnak
be kellett avatkozni. Most már úgy tűnik kialakult a harmónia. Tudatosult a Kft. minden
dolgozójában, hogy mind a kettő az önkormányzat cége, és ha a forintok nem úgy alakulnak,
az önkormányzatot mindenhogy sújtják. Harmonikus együttműködést kell ennek a két
egységnek létrehozni. Úgy gondolja, hogy már kialakult ez az együttműködés. Ékes példája
erre, hogy a paradicsomot, amit takarítanak be, a konyhán folyamatosan sűrítménynek főzik
ki. Komoly meccs volt ennek az elérése, hogy idáig eljutottak. A tököt, amit takarítanak be,
legyalulják, a fagyasztókamrába vákuum csomagolva tárolják.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
De nem fogják eladni?
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Csak a felesleget fogják eladni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Abból bevétel nem lesz, hacsak a Kft-nek egy idő után nem kell kevesebb összegű
önkormányzati támogatást átadni. Esetleg ott fog ez realizálódni, mert ha nem lesz piacon
értékesítve, akkor ez a 950.000 Ft nem fog változni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Amit elszállítanak a hűtőkamrából a konyhára, azt a Kft. kifizeti az önkormányzatnak. Ebbe a
900.000 Ft-ba az is benne van, amit már eddig a konyha befőzött. Ki állapítja meg az árat? Ha
például odamegy 1 kg paradicsomot venni, azt az árat ki állapítja meg?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Véleménye szerint Márta úr állapítja meg. Az elmúlt 1 hónapban Márta úr meg lett erősítve
egy hölggyel, aki az értékesítést bonyolítja. Szerinte ők állapítják meg az árat. Szerinte az
árképzéssel különösebben nincsen baj, csak hamarabb el kellett volna már indulni ezen a
vonalon.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azt látja, hogy a jelen helyzet a túlzott mohóság eredménye, amit nagyjából laikusként is
előre láthattak. Fölmerült a közmunkaprogram tervezése kapcsán, hogy túl nagy falat ennyi
ember foglalkoztatása. Felmerült az is, hogy ekkora területen kertészeti projekttel foglalkozni
nem biztos, hogy érdemes, nem igazán vannak erre felkészülve. Túlzottan nagy falat volt ez
nekik. Ezt már most próbálták harmadik variációban és folyamatosan bebizonyosodik.
Továbbra is azt látja, hogy kevesebb közmunkással, továbbra sem szociális segélyként
kezelve a közmunkás bért, hanem a számon kérhetőség, a munkamorál javítása, a
következetes szankcionálás irányába kell elmozdulni. Ha érzik az emberek, hogy tétje van
annak, ha pl. elmegy korábban, vagy ha nem olyan munkát végez. Ezekből az
átcsoportosításokból lényegesen vissza kell venni, talán 0-ra, de minimálisra csökkenteni.
Most is mondhatnák azt, ha talán minden kertészeti projektben foglalkoztatott közmunkás ott
van a földeken, akkor lehet nagyobb árbevételt tudtak volna produkálni. Túlságosan mohók
voltak és túlságosan sokat akartak és ennek ez lett az eredménye, és nem hiszi, hogy ez év
végéig túl sokat fog javulni.
Murva Ferenc bizottsági tag:
Nem 3 hónap múlva kellene visszaköszönni ezeknek a problémáknak, hanem mikor
jelentkezik 1 nap leforgása alatt dönteni gyorsan, maximum 1 hét leforgása alatt. Nem
szabadna úgy folyni a dolgoknak, hogy olyat álmodik a programirányítója, hogy ellátják a
2400 fős Kenézy kórházat zöld áruval, köszönő viszonyban sincsenek hozzá a feltételek.
Szerencsére nem lett szerződés belőle.
Felmerült ötletként a paradicsom sűrítmény készítése, ami folyamatban van. Utalt rá Tardi
Kálmán bizottsági tag, hogy meccselni kellett előtte. Igen, mert egészségügyi, higiéniai
előírások vannak ilyen termék előállításánál, felhasználásánál. Amikor felmerült a kérdés,
hogy ki felel a termékminőségéért, akkor nagy elhatárolódások voltak. Meg kell felelni
bizonyos előírásoknak, mert közétkeztetésbe csak úgy lehet bevinni az árut. Nem volt meg, ki
felel a minőségbiztosításért. Végeredményben, ami miatt a földprogram és különböző
árutermelések megfeneklettek, mert nem figyeltek oda következetesen, hogy mi történik azon
a földön. Természetesen, amiket Tardi Kálmán bizottsági tag elmondott, voltak benne reális
dolgok, de nem annyi, hogy 10 millió Ft-tal szemben 1 millió Ft árbevételnél tartanak.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ismét túl nagy kockázatot vállaltak. Ez volt a kockázati tényező.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető előirányzat módosításra tett javaslatot, a
kamatcsökkentésből realizálódott pénzeszközre vonatkozóan. Van egy alternatív javaslata. Ő
megfordítaná a sorrendet. Ő a Válykos projekthez kapcsolódó 6 millió forintot venné
elsőként.
A 100.000 Ft-ra nem tud mit mondani, mert akkora összeget elköltöttek rendezvényekre,
hogy így is úgyis túlzónak érzi, ami eddig elment. Ebből hogy nem lehetett 100.000 Ft-ot
kigazdálkodni Ohatra? De az ohati embereket se büntessék azzal, hogy ott nem lesz
rendezvény, ha már így gazdálkodtak és az önkormányzatnak, sőt a bizottságnak sem volt
beleszólása a rendezvények költségvetésébe.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Telekházán ötször annyian vannak, mint Ohaton, mindkét helyre 100 ezer Ft-ot adjanak?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Arányosítani lehetne. Az a véleménye, hogy valamit adjanak Ohatra is, de továbbra is az a
véleménye, hogy a rendezvényekre rendelkezésre álló összegből ennek ki kellett volna jönni.
Nem érti, hogy miért nincs legalább a bizottság tájékoztatva a rendezvény előzetes
költségvetéséről, mert régen ez így ment. Megbeszélték, esetleg még arra is tehetett javaslatot
a bizottság, hogy másik előadó legyen, akire nagyobb a kereslet. Konkrétan a hétvégi
rendezvénnyel kapcsolatban nem érti, hogy miért kell nekik a Tiszafüredi néptánccsoportnak
fizetni, holott Egyeken is van néptánccsoport, akik szívesen felléptek volna ingyen és
nagyobb közönséget vonzottak volna a pályára. A konkrét problémája az, hogy miért nem
látta a bizottság a rendezvények költségvetését, miért nem tudnak erről, csak utólag és akkor
is csak hallomásból értesülnek.
A végére hagyná a Dacia Dustereket, azzal, hogy ha nem realizálódik, vagy máshol nem
találnak rá forrást, akkor, amelyik kevesebb hasznot hajt az önkormányzatnak, azt
értékesítsék.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Ez badarság, amit Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök mond, mert amit egyszer
megszereztek, azt nem szabad eladni.
Bódi István bizottsági tag:
Ha már felhozódott a hétvégi rendezvény azt kérdezné, hogy a Polgárőrség kapott-e felkérést
a hétvégi rendezvény biztosítására?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem emlékszik, hogy levél érkezett volna hozzá.
Bódi István bizottsági tag:
Ahol fellépő van, ott a rendezvényt biztosítani kell, mert a fellépő, ha nem érzi a biztonságot,
lemondhatja, nem fog fellépni és beperelheti a szervezőket. Egy szál polgárőr nem volt a
mostani rendezvényen. A színpadon több ember volt fellépés közben, mint a színpad előtt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A polgárőrség nem magától megy, hanem a szervező felkérésére.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem kapott levelet. Ahová kérnek, mindenhová küldenek polgárőrt. Vélhetően voltak
beöltözetlenül polgárőrök, akik be tudtak volna avatkozni. A jövőben felkérés nélkül is
nagyobb figyelmet fordítanak a települési rendezvényeken való magasabb szintű képviseletre.
Mentségére szóljon, hogy lakás átalakítás kapcsán, le volt terhelve.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Felesleges mentegetőzni, a polgárőrség nem jön automatikusan, a polgárőrséget hívni kell. Ez
szervezői probléma. Erre kell a jövőben odafigyelni, meg arra, hogy ne szórják fölöslegesen a
pénzt, hanem tekintsék át előtte és próbáljanak racionálisan gazdálkodni a rendelkezésre álló
összeggel, gondolva arra is, hogy a jövőben még esetleg mire kell.
Pletyka szinten hall dolgokat, úgy gondolja, hogy ezt a bizottság elé kellene tárni, előtte
megbeszélni, jóváhagyni és úgy menjen a rendezvény. Ésszerűen gazdálkodjanak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja, hogy ebben a kérdésben hozzanak határozatot, hogy mindazon rendezvények
költségvetésére, véleményezésére, illetve jóváhagyására a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság igényt tart, amihez Egyek Nagyközség Önkormányzata bármilyen
szintű forrást ad.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Így van, vagy akár ha önereje van a pályázati támogatásnak. Ez javaslatként elhangzott. Kéri,
hogy aki egyetért Tardi Kálmán bizottsági tag javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
149/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy azon rendezvények költségvetését, melyekhez az
önkormányzat bármilyen szintű forrást ad a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság véleményezze, illetve hagyja jóvá.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Gál-Szalai Erika képviselő
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
100.000 Ft-ot biztosítani kell az ohati emberek számára, ez természetes dolog. Az előbbi
javaslatának, semmi hátsó szándéka nincs, semmi személyeskedés nincs benne. Pusztán az az
oka, hogy a kamatcsökkentés által realizálódott pénz a takarékszövetkezettől jön, merthogy a
takarékszövetkezettel történő tárgyalás következtében jutottak ehhez a pénzhez, és ha tőlük
vették fel a likvidhitelt, amit az idén vállaltak, hogy visszafizetnek, akkor elsődleges az
legyen, hogy azt fizessék ki elsőként. Hitelesebb is lesz az önkormányzat a későbbiekben a
hitelelbírálásoknál jobb fényben tűnik fel az önkormányzat, ha így járnak el. Év végéig még
jöhet valahonnan annyi pénz, hogy a két Dacia Dusterre is találnak forrást. De ez legyen már
az első, hogy a takarékszövetkezetnek fizessék vissza azt, amire ígéretet tettek, és ami
vállalásként van a nyakukban.
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Czinege Zoltán bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Lehet, hogy nem is lesz szükség erre a 100 000 Ft-ra, ha megint nyer az önkormányzat a
Szeretlek Magyarország programon. Tavaly is ebből volt megoldva az ohati és a félhalmosi
nap is. Ő mondta Polgármester úrnak, hogy ha Telekházán és Ohaton is lesz, akkor
Félhalomnál is jogosan mondanák az emberek, hogy ott miért nem lesz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Amennyiben nem lesz rá szükség, nyílván menjen az is Dacia Dusterekre.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Azt javasolja, hogy arányában Ohat és Félhalom kapja a 100.000 Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A két településrészre, Ohatra és Félhalomra 100.000 Ft.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor úgy alakulna, hogy 6 millió Ft lenne a likvid hiteltörlesztésre, 100.000 Ft a két
településrésznek a programjára, 2.350.000 Ft maradna a Daciákra és akkor még fog hiányozni
2.100.000 Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez az ő javaslata, de ott volt Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető javaslata vagy
gondolkodhatnak másképpen is.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A legjobb az lenne, ha azt tudta volna mondani, hogy ha ez a 9 millió Ft a mezőgazdasági
termékértékesítésbe nem folyik be, nem lesz probléma, mert itt is van megtakarítás, de sajnos
a Daciákra nem kapott az önkormányzat hitelt.
Jó lenne azt a gyakorlatot követni, hogy ne vásároljanak meg semmit, míg nincs meg a
fedezete valóban lerendezve.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Arra senki sem számított, hogy ezt a két kvázi kisebb hitelt visszadobja a takarékszövetkezet.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Mentségükre szóljon, hogy Polgármester úr azt mondta valamelyik testületi ülésen, hogy
egyeztetés szinten a Takarékszövetkezet azt mondta, hogy befogadja Dustereknek a
hitelkérelmet. Csak később még sem fogadta be.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A takarékszövetkezet mindegyikre azt mondja, hogy befogadja. Ezt mondja Egyek és
Tiszafüred, de nem Tiszafüreden a cenzúra bizottság dönt, hanem Budapest dönt. Ők pedig
ragaszkodnak hozzá, hogy csak azt adják, amit ők biztosítottnak látnak. Nagyon sokat kell
meccselni egyetlen hitelért is, amire azt mondják, hogy rendben lesz. Látják, hogy valamikor
elég volt az étterem és a földterület fedezetként, most meg másik 7 ingatlan szükséges.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Másik határozati javaslatot is beterjeszt. Amit Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
megfogalmazott, hogy mindaddig, amíg határozottan nem biztos a hitel fedezetének a
biztosítása, addig egyetlen egy pályázati kérdésben se történjen előrelépés, előre ne
vásároljanak, csak akkor, amikor már sarkosan meg van, hogy miből, hogy, ki és mit fizet.
Ebben is hozzanak határozatot. Maga a tény, hogy ha egy 10%-os önerejű 50 millió Ft-os
pályázat bejönne, arra sem tudnák a 10%-ot összekaparni, ennyire ne szolgáltassák ki
magukat.
Czinege Zoltán bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Murvai Ferenc bizottsági tag:
A pénzintézeti háttér az önkormányzatnál nem fog javulni, mert a takarékszövetkezetek
jelentős átalakulásban vannak. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet önállósága ez évben
megszűnik.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja Tardi Kálmán bizottsági tag javaslatát, miszerint csak akkor
vásároljanak bármit, amennyiben a fedezet rendelkezésre áll, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
150/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy csak abban az esetben vállaljanak kötelezettséget
hitelből, amennyiben a döntés megszületett a hitel folyósításáról és a fedezet
rendelkezésre áll.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy plusz napirendként megtárgyalják az előirányzat
módosítást, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta az Előirányzat módosítás c. napirend felvételére
vonatkozó javaslatot.
4./ Előirányzat módosítás
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A módosító javaslattal kezdene. Kéri, hogy aki támogatja a 8.450.000 Ft-ból, a 6 millió Ft
likvidhitel visszafizetését a Válykos projekthez kapcsolódóan, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
151/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetésben az önkormányzat által
igénybevett hitelekkel kapcsolatos kamatkiadásra tervezett összegből
megtakarított 8 450 000 Ft terhére fizesse vissza a „Horgászturizmushoz
kapcsolódó pihenőpark és sétaút kialakítása LEADER pályázat keretében” c.

projekthez kapcsolódó 6 000 000 Ft önerő likvidhitelt.

Határidő: 2015.12.31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a 100.000 Ft biztosítását Ohat és Félhalom rendezvényeire,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
152/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetésben az önkormányzat által
igénybevett hitelekkel kapcsolatos kamatkiadásra tervezett összegből
megtakarított 8 450 000 Ft terhére 100 000 Ft-ot biztosítson Ohat és Félhalom
önkormányzati rendezvényeire.
Határidő: 2015.12.31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a fennmaradó összeget a két Dacia Dusterre különítsék el,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
153/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetésben az önkormányzat által
igénybevett hitelekkel kapcsolatos kamatkiadásra tervezett összegből
megtakarított 8 450 000 Ft terhére 2 350 000 Ft-ot különítsen el a két Dacia
Duster beszerzésével kapcsolatos kiadások fedezetére.
Határidő: 2015.12.31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2015. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
154/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzatának és
intézményeinek 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2015. augusztus 27.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

5./ Az Önkormányzat vagyonáról szóló 22/2006.(VIII.31.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Miután a Fő u. 2. sz. alatti ingatlan forgalomképes ingatlanná lett átminősítve a
Kormányhivatal javasolta, hogy a vagyonrendeletnek a mellékletében is legyen átdolgozva,
illetve legutóbbi rendeletmódosításnál a mellékletben szereplő ingatlanok köre pontosítva lett
pontosan a vásárolt ingatlanok, illetve a felajánlott ingatlanok miatt. Tehát most egészült ki és
még pontosabb lett ennek a vagyonrendeletnek a forgalomképes ingatlanokat tartalmazó
melléklete.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja az Önkormányzat vagyonáról szóló
22/2006.(VIII.31.) sz. rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
155/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat vagyonáról szóló
22/2006.(VIII.31.) sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2015. augusztus 27.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági tag
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6./ Településrendezési terv módosításához szükséges döntések
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Igazán szakmai kérdésben nem tud válaszolni, de ez az anyagban benne van. Két határozat
meghozatala szükséges. Ennek a bonyolításával Kótai úr lett megbízva. Ezt a két javaslatot
terjesztette a Képviselő-testület elé, aminek az elfogadása szükséges. Az egyik a környezeti
vizsgálat szükségességéről egy döntés, a másik véleményezési szakasz lezárását illető
jóváhagyásáról döntés. Kótai úr nem tud jelen lenni, azt mondta, ha kérdés van, e-mailben
megválaszolja.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a környezeti vizsgálathoz kapcsolódó
előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
156/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésébe biztosított jogkörében
eljárva, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Egyek nagyközség településrendezési eszközeinek a
„Tél utca – Ősz utca – Bocskai utca és tervezett 16 méter szabályozási
szélességű út által határolt tömb” módosításához a környezeti vizsgálatot
ne készíttesse el.
Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:
A módosítással érintett területekre vonatkozóan nem látja szükségét a
környezeti vizsgálat lefolytatását, tekintettel arra, hogy a tervezett változtatás
várható környezeti hatása nem jelentős, valamint a környezet védelemért
felelős államigazgatási szervek sem kérték annak elkészítését.
Kérje fel a polgármestert, hogy a határozat helyben szokásos módon történő
közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a véleményezési szakasz lezárásához kapcsolódó határozati javaslatban
foglaltakkal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
157/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja az
alábbi határozattervezet elfogadását:
A Képviselő-testület
1. Egyek nagyközség településrendezési eszközeinek a „Tél utca – Ősz
utca – Bocskai utca és tervezett 16 méter szabályozási szélességű út
által határolt tömb” módosításának a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet teljes
eljárás véleményezési szakaszának jogszabály szerinti ideje lejárt. A
beérkezett véleményeket a főépítész kiértékelte és azt a Képviselőtestület megismerte, a véleményekkel a Képviselő-testület egyetért és
azt teljes mértékben elfogadja.
2. A fentiek alapján a tárgyi ügyben a Képviselő-testület a 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszt lezártnak
tekinti.
3. Kéri a polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési eljárást
kezdeményezze az illetékes Állami Főépítésznél.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7./ Egyebek
1./ Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel a napirend kapcsán kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja, hogy
csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
158/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához csatlakozik.
A pályázat megvalósításához szükséges anyagi forrást 1.000.000.-Ft-ot a 2016.
évi költségvetésében biztosítsa.
Kérje fel a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges dokumentumokat írja
alá.
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Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
2./ A Dorogmai úttal kapcsolatos vállalkozási szerződés és közúthasználati megállapodás
ismertetése
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A megállapodás nem teljesen olyan tartalommal realizálódott, ahogy az elmúlt testületi ülésen
szóba került.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mivel valóban nem teljesen ugyanaz, ezért gondolták, hogy visszahozzák a Képviselőtestületnek tájékoztatás képen, hogy így fog megvalósulni. Ez a munka folyik. Ez
tulajdonképpen egy tudomásul vétel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki tudomásul veszi vállalkozási szerződésben foglaltakat, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
159/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a Dorogmai úttal kapcsolatos vállalkozási
szerződést és közúthasználati megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Előirányzat módosítás
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Négy előirányzat módosítás van a mappában. Költségvetés készítésekor nem tudja eldönteni,
hogy a dologi kiadásokon belül mennyi lesz a kis értékű eszközbeszerzés. A kis értékű
eszközbeszerzés lehet egy tűzőgép is illetve lehet egy számológép is, ami a tevékenységet
több éven át szolgálja, és ezt mindig át kell sorolni a felhalmozási kiadásokba. Nagyrészt e
miatt van az előirányzat módosítás, illetve a közmunkaprogram miatt. A
közmunkaprogramnál be van tervezve egy összegben 25 millió Ft önerő, Bóta Barbara
aljegyzővel szétszedték, hogy mennyi a személyi, mennyi a dologi és mennyi a munkaadókat
terhelő járulék, de soha nem így valósul meg, és ezért kell módosítani.
Czinege Zoltán bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Egyik sem plusz előirányzat, hanem egyik helyről a másikra történő átcsoportosítás.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az első határozati javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
160/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy utólagosan hagyja jóvá az alábbi előirányzat
módosításokat,
amelyek
főkönyvi
könyvelésben
a
2015.I.félévi
adatszolgáltatási kötelezettség jogszabályi előírásainak megfelelnek.
a.) Egyek Nagyközség Önkormányzata a Mindenféle egyéb szabadidős
szolgáltatás /086090/ kormányzati funkció dologi kiadások
előirányzatát 90 ezer forint előirányzattal csökkenti, ugyanezen
kormányzati funkció személyi jellegű kiadási előirányzatát 55 ezer
forint előirányzattal megemeli, valamint a beruházási kiadások
előirányzatát 35 ezer forint előirányzattal megemeli.
b.) Egyek Nagyközség Önkormányzata a Lakóingatlan szociális célú
bérbeadása, üzemeltetése /106010/ kormányzati funkció dologi
kiadásait 1 614 ezer forint előirányzattal csökkenti, ugyanezen
kormányzati funkció felújítási kiadásit 1 614 ezer forint előirányzattal
megemeli.
c.) Egyek Nagyközség Önkormányzata a Közfoglalkoztatási mintaprogram
/041237/ kormányzati funkción betervezett önerő dologi kiadásait 5 543
ezer forint előirányzattal csökkenti, ugyanezen kormányzati funkció
beruházási kiadásit 5 543 ezer forint előirányzattal megemeli.
d.) Egyek Nagyközség Önkormányzata a Fejezeti és általános tartalékok
elszámolása /900070/ kormányzati funkción betervezett felhalmozási
tartalék előirányzatát 4 676 ezer forint előirányzattal csökkenti, a
Szennyeződésmentesítési tevékenylégek /053020/ kormányzati funkció
egyéb működési célú kiadásait 4 676 ezer forint előirányzattal
megemeli.
e.) Egyek Nagyközség Önkormányzata az Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok /013350/ kormányzati funkción
betervezett beruházások kiadási előirányzatáról átcsoportosít 2 671 ezer
forintot ugyanezen kormányzati funkció felújítási kiadásira.
f.) Egyek Nagyközség Önkormányzata a Lakóépület építése /061020/
kormányzati funkción betervezett felújítások kiadási előirányzatáról
átcsoportosít 1 007 ezer forintot, ugyanezen kormányzati funkció
beruházási kiadásaira.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A következő módosítás az Egyeki Vigasságok rendezvénnyel kapcsolatos. Dologi jellegű
kiadásról átkerül személyi jellegűre 149 000 Ft. A javaslat b.) pontja tartalmazza, hogy város
és községgazdálkodás dologi kiadásairól 199 946 Ft kerül át beruházásra, illetve a c.) pontban
a Közfoglalkoztatási mintaprogram dologi kiadásaiból 2 179 000 Ft átkerül a beruházási
kiadásokra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a második határozati javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
161/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi előirányzat módosításokat hagyja jóvá.
a.) Egyek Nagyközség Önkormányzata a Mindenféle egyéb szabadidős

szolgáltatás /086090/ kormányzati funkció dologi kiadások
előirányzatát 149 ezer forint előirányzattal csökkenti, ugyanezen
kormányzati funkció személyi jellegű kiadási előirányzatát 149 ezer
forint előirányzattal megemeli.
b.) Egyek Nagyközség Önkormányzata a Város,- községgazdálkodási

egyéb szolgáltatások /066020/ kormányzati funkció dologi kiadásait
199 946 forint előirányzattal csökkenti, ugyanezen kormányzati funkció
beruházási kiadásait 199 946 forint előirányzattal megemeli.
c.) Egyek Nagyközség Önkormányzata a Közfoglalkoztatási mintaprogram
/041237/ kormányzati funkción betervezett önerő dologi kiadásait 2 179
ezer forint előirányzattal csökkenti, ugyanezen kormányzati funkció
beruházási kiadásit 2179 ezer forint előirányzattal megemeli.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Czinege Zoltán bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Volt döntés, hogy a kistérségi pénzmaradvány terhére lesznek megvalósítva különböző
kiadások, de az előirányzat módosításról nem született határozat. A következő javaslatban
ezek a módosítások szerepelnek. Az a.) pont a Borostyán Idősek Otthona telekrendezésével
kapcsolatos, a b.) pont szintén az Idősek Otthona felújításával kapcsolatos előirányzat
módosítás.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a 3. határozati javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
162/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 123/2015. (IV.14.) számú határozatát helyezze
hatályon kívül.
a.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Város,községgazdálkodási szolgáltatások /066020/ Kormányzati funkció
dologi kiadásait emelje meg 254.000+ áfa összegű előirányzattal, mely
a Borostyán Idősek Otthona fejlesztéséhez szükséges telekalakítás
költségeire nyújt fedezetet, a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulásnál keletkezett 2014.évi pénzmaradvány terhére.
b.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Város,községgazdálkodási szolgáltatások /066020/ Kormányzati funkció
beruházási kiadásait emelje meg 189 497 forint előirányzattal, a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásnál keletkezett 2014. évi
pénzmaradvány terhére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Képviselő-testület korábban döntött az üdültetési támogatásról. Akkor a határozati javaslat
utolsó pontjában szerepelt, hogy amennyiben valaki nem Szép kártyára kéri a támogatást,
hanem pénzben, az előirányzatok módosítása nem úgy valósul meg, ahogy a Képviselőtestület elfogadja, és ennek a módosítása a 4. határozati javaslat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az 4. határozati javaslattal egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
163/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége /011130/ Kormányzati funkció
beruházási kiadásait emelje meg 48 237 forint előirányzattal, ugyanezen
kormányzati funkció dologi kiadásait csökkentse 48 237 forint előirányzattal.
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Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

4./ Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásával kapcsolatosan
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez az a bizonyos REKI támogatás, amin 6.200.000 Ft-ot kapott az önkormányzat.
Polgármester úrral egyeztettek, és szeptember 10-ig kerül benyújtásra, jogszabály szerint
szeptember 30-ig van rá lehetőség. Célul tűzték ki a szeptember 10-et, reméli, hogy össze is
fog jönni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy pályázzanak erre az összegre, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
164/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont alapján
támogatási igényt nyújtson be települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
5./ 218/2015.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez az üdültetési támogatással kapcsolatos határozat. Ez ugyanaz a határozat, részletesen le
van írva, pontokba van szedve. Az eredeti határozat egyetlen egy pontja marad változatlanul.
Ez azért van, mert más a járulékvonzata, ha valaki pénzben kérte és más a járulékvonzata, ha
SZÉP kártyára kérte. Ezzel a határozati javaslat elfogadásával lesz helyretéve az előirányzat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a 218/2015.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat módosítását,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
165/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 218/2015.(VI.25.) számú képviselő testületi
határozat alábbi pontjait módosítsa:
a.
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
kormányzati funkción tervezett személyi juttatások előirányzata 554 903 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 379 752 forint előirányzattal csökken.
c.
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az Adó- vám és jövedéki
igazgatás kormányzati funkción tervezett személyi juttatások előirányzata 828
283 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 291 951 forint előirányzattal csökken.
e.
Az Önkormányzat költségvetésében az Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
kormányzati funkción tervezett személyi juttatások előirányzata 826 698 forint
előirányzattal növekszik.
f.
Az Önkormányzat költségvetésében a Falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatás kormányzati funkción tervezett személyi juttatások előirányzata
118 385 forint előirányzattal növekszik.
Az eredeti határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
6./ 120/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez a megelőző határozat hatályon kívül helyezése?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Így van, ezt hatályon kívül kell helyezni, és a következő határozati javaslattal lesz elfogadva
az, amit előírt a bank, hogy milyen vagyonelemeket kell bevonni fedezetül.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a 120/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül
helyezésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
166/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 120/2015.(III.26.) számú határozatát helyezze
hatályon kívül.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
7./ Döntés a Fő u. 2. sz. alatti sportlétesítmény kialakításával kapcsolatos éven túli
fejlesztési célú hitel felvételéről
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A sportcentrum kialakításával kapcsolatos pályázat nyert. Láthatják az előterjesztésben, hogy
3 525 000 Ft az önerő, aminek biztosításához hozzájárul az Egyeki Sportbarátok
Sportegyesülete 1 025 000 Ft összeggel. A 120/2015.(III.26.) sz. határozattal lett elfogadva,
hogy 2,5 millió Ft hitelt vesz fel az önkormányzat, illetve hogy milyen vagyonelemeket von
be. Ezt felülírta a Kockázati Döntős Bizottság, és a határozati javaslatban leírta, hogy a
szántón és az éttermen kívül a Hunyadi u. 12., a Fő u. 76., sz. alatti két önkormányzati
szolgálati lakás, a Hunyadi u. 57. sz. alatti régi könyvtár, a 447 illetve a 703 hrsz-ú
önkormányzati ingatlan. Mindezeket elvárja a bank, hogy most már minden hitelnél be legyen
vonva a fedezetbe. Erről fog szólni a többi határozat is.
Tehát a 120/2015.(III.26.) sz. határozat hatályon kívül lett helyezve. Ezzel ugyanaz a
határozat lesz elfogadva, csak több vagyonelem van benne fedezetként.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által említett
ingatlanok bevonását, a határozati javaslat elfogadását, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
167/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 2 500 000 forint összegű, éven túli, fejlesztési célú
hitelt vegyen fel, számlavezető pénzintézetétől, a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezettől.
Hitelfelvétel célja: Fő út 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanban sportlétesítmény kialakítása
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Fedezet:
- 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
- a 447 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
- 703 hrsz-ú önkormányzati ingatlan.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
a hitelszerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Bódi István bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

8./ 110/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ebben a határozatban arról döntött a Képviselő-testület, hogy 7.566.325 Ft összegű hitelt vesz
fel az önkormányzat, hogy az előleget visszafizessék a csapadékvíz elvezető rendszernél, de
itt is csak az étterem és a földterület volt bevonva. Tehát ezt hatályon kívül kellene helyezni,
mert ez kevés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a 110/2015.(III.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül
helyezésével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
168/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 110/2015.(III.26.) számú határozatát helyezze
hatályon kívül.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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9./ Döntés az „Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója” c.
projekttel kapcsolatos éven túli hitel felvételéről
Bódi István bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez a határozat tartalmazza a 7 566 325 Ft hitelfelvételét és a szükséges vagyonelemek körét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a hitel felvételét, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
169/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 7 566 000 forint összegű, éven túli, fejlesztési célú
hitelt vegyen fel, számlavezető pénzintézetétől, a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezettől.
Hitelfelvétel célja: „Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer
rekonstrukciója” című projekttel kapcsolatos 7 566 325 forint összegű előleg
visszafizetési kötelezettségének teljesítése
Fedezet:
- 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
- a 447 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
- a 703 hrsz-ú önkormányzati ingatlan.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
a hitelszerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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10./ 202/2015.(VI.08.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ebben a határozatban arról döntött a Képviselő-testület, hogy a gyepmesteri telep önerejéhez
felvesz 14.361.000 Ft hosszú lejáratú hitelt, amiből a likvidhitelt visszatörlesztik december
30-ig. Itt is az étterem és a földterület volt a vagyonelem. Itt ugyancsak előírta a Kockázati
Döntő Bizottság, hogy azt a 7 vagyonelemet be kell vonni. Erről szól a határozat.
Előbb hatályon kívül kellene helyezni és következő napirendi pontnál elfogadni a
vagyonelemekkel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a 202/2015.(VI.08.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül
helyezésével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
170/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 202/2015.(VI.08.) számú határozatát helyezze
hatályon kívül.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
11./ Döntés a Gyepmesteri telep építésével kapcsolatos éven túli, fejlesztési célú hitel
felvételéről
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a vagyonelemek bevonásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
171/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a „Gyepmesteri telep építése Egyeken LEADER
pályázata – MVH 284/1501/211/13/2013 sz. határozata alapján” című pályázat
önerejének fedezetére 14 361 000 forint összegű éven túli fejlesztési célú hitelt
vegyen fel számlavezető pénzintézetétől a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezettől. Ezen hitellel az önkormányzat az ugyanezen összegű,
70112115/13 kölcsönszámú szerződés szerint igénybe vett likvid hitel kiváltása
fog megtörténni, legkésőbb 2015. december 30-ig.
Hitel lejárata: 2025. szeptember 30.
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A hitelszerződés megkötése előtt szükséges a Kormány engedélye a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásainak figyelembe
vételével.
Fedezet:
- 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
- a 447 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
- a 703 hrsz-ú önkormányzati ingatlan.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
a hitelszerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Bóta Barbara aljegyző:
Ahhoz, hogy le tudják zárni a gyepmesteri telep pályázatát és megkapják a pénzt, működési
engedélyt kellett szerezni a gyepmesteri telepre, ami sikerült. Jelen pillanatban Egyek
Nagyközség Önkormányzata nevére szóló működési engedéllyel rendelkezik a telep, amit ha
a szociális szövetkezet megalakul, akkor természetesen a szociális szövetkezet nevére fognak
megkérni.

-

Morzsi Szociális Szövetkezet alapítása

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Vélelmezi, hogy ez azért van most napirenden, mert az utolsó ülésen Soltész Gábor
képviselőnek volt hozzá számos javaslata és az volt a kérése Polgármester úrnak, hogy ha van
javaslat, dolgozzák bele és úgy hozzák vissza a testület elé.
Bóta Barbara aljegyző:
Úgy tudja, hogy Soltész Gábor képviselő nem dolgozott bele javaslatokat, hanem különböző
anyagokat küldött át, ahogy korábban is.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy Morzsi Szociális Szövetkezet alapítása című napirendet
vegyék le napirendről, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal levette napirendről a Morzsi Szociális Szövetkezet alapítását.
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12./ Tanyabusz átadása oktatási intézmény részére (Szóbeli előterjesztés)
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezzel már számolt mindenki, hogy a tanyabusz átadásra kerül az oktatási intézmény számára,
ugyanis Polgármester úr többször is hangoztatta. Tegnap szűk körben volt egyeztetés, hogy
ennek a további működése, együttműködés hogyan fog történni.
Ami leginkább kialakult véleménykülönbség, hogy az ohati gyerekek szállítása, hogyan fog
továbbra is történni. Hiszen az ohatiakat a tanyagondnoki szolgálat továbbra is érinti. Végül is
abban maradtak, hogy ha közmunkaprogram keretében sikerül sofőrt biztosítani az iskolának,
akkor ezt a részét is meg tudják oldani. Abban maradtak, hogy Bóta Barbara aljegyző még
körbejárja a Munkaügyi központnál. Jövő héten András atyát is tájékoztatják, hogy mire
jutottak ezen a tárgyaláson. Egy döntés kellene, hogy az önkormányzat a buszt üzemben
tartási jogát átadja.
Bóta Barbara aljegyző:
Vélhetően október 14-én lesz új tanyabusz, tehát akkortól lesz átadva.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tehát akkortól, amikor az új tanyabusz megérkezik.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a tanyagondnoki gépjármű üzemben tartási jogát adják át a
Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Általános Iskola részére az új
tanyabusz beszerzését követően, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
172/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a tanyagondnoki Citroen Jumpy típusú LMA-682
frsz-ú gépjármű üzemben tartási jogát adja át a Szent János Katolikus Óvoda,
Egységes Óvoda- Bölcsőde és Általános Iskola (4069 Egyek, Fő u. 1.) részére
adja át az új tanyabusz beszerzését követően.
Határidő: az új tanyabusz beszerzését követően
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Kirilla Pál igazgató
13./ Egyek, Fő u. 2. szám alatti Sportlétesítmény kialakításához ajánlattevők meghívása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A hitelfelvételnél említve lett, hogy nyert a sportlétesítmény kialakítására a pályázat. A
határozati javaslatban lévő cégek között egyeki cégek is vannak, tehát nagyobb lehetőség van
az együttműködésre, hogy ez valóban az elképzeléseik szerint valósuljon meg. Nem zárt kör,
ha van még javaslat, lehet hozzá javasolni, mint minden más esetben.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az alábbi cégek szerepelnek a határozati javaslatban:
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-

Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. (4069 Egye, Fő u. 3.)
Lőrinczi Árnyékolástechnikai Stúdió Kft. (4034 Debrecen, Lenkey u. 6.)
Pappszauna Kft. (4069 Egyek, Erzsébet u. 86.)
BA-ER Mini Plaza Kft. (3465 Tiszabábolna, Fő u. 91.)

Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ez a négy cég szóban kinyilvánította a szándékot?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Személy szerint ő egyikkel sem beszélt. Nem tudja, hogy Polgármester úr vagy
Alpolgármester úr beszélt-e velük.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ennek a pályázatnak az a címe, hogy óvodások, általános iskolások, utánpótlás, egyebek. Mi a
pályázati cél, és mi lesz a fenntartási kötelezettség? Kivel kell együttműködési megállapodást
kötni? Hogyan működik?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az önkormányzat vagy az üzemeltető az SBSE és az iskola. Úgy gondolja, hogy ha
szeretnének ott egy testnevelés órát megtartani, vagy a gyerekeknek valamilyen sport jellegű
szabadidős foglalkozást szervezni, akkor nyitott az épület előttük.
Bóta Barbara aljegyző:
Egy biztos, hogy a pályázati vállalások között alapfeltétel volt, hogy a gyerekek számára, az
iskolai oktatás és az óvodai nevelés céljára ezt biztosítani kell.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mert, hogy ez a pályázat arra lett kiírva.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Arra is. Több szempont volt, de erről kellett nyilatkozni kellett, hogy vállalják. Olyan
eszközök kerülnek beszerzésre, melyeket elfogadtak a pályázatban, illetve az egyesület saját
pénzből is vesz eszközöket. Abban a kisteremben, ahol a választás szokott lenni, ott egy
kisebb csoportos foglalkozást meg lehet tartani, de nyitott az egész terem előttük.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez a pályázat azért lett kiírva, mert az iskolai testnevelés órák száma felmenő rendszerben
túlságosan megnövekedett. A pályázat az önkormányzat által fenntartott óvodák és a
Klebelsberges általános iskolák sport infrastruktúrájának fejlesztésére lett kiírva.
Az utánpótlással megfogta a pályázatot az önkormányzat, de ezzel nem igazán vannak
kisegítve. Az iskolában még mindig ütköznek a testnevelés órák. Ebből nagyon jó lett volna a
kistornatermet rendben tenni.
Ha a nagyteremben sportpadló lenne és ezek a gépek olyan szinten mobilak lennének, hogy a
délelőtti órákra félre lehetne pakolni és az ütköző testnevelés órák céljára a nagytermet be
lehetne vonni az alsósoknak, akkor az már úgy működő képes lenne.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Minden egyeztetés kérdése.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
A lehetőséget vizsgálják meg, hogy a berendezési tárgyakat úgy helyezzék el, hogy a fél
nagyterem mobil legyen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tény, hogy a döntésnél vélhetően nyomott a latban, hogy ezt biztosítják, mert ha azt
nyilatkozza az önkormányzat, hogy ezt nem biztosítja, akkor lehet, hogy nem nyert volna a
pályázat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Így van, lehet, hogy nem nyert volna, mert ez volt a pályázati cél.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Azt tudja mondani, hogy ezzel mindenki jól járt.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Röviden, tömören azt szeretné, ha ez nem járna úgy mint a sportpálya, hogy ki lennének zárva
a gyerekek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Onnan sem lehetnének kizárva.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Akárhányszor rákérdezett Ecsedi Jánostól az SBSE elnökétől, mindig azt mondta, hogy ez
nem így működik. Volt egy-két túlkapás, de azok félreértések voltak.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ő, mint a Felügyelő Bizottság elnöke, arról nem tud, hogy onnan bárki ki lenne zárva.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Kezdetben biztos, hogy voltak anomáliák, volt 3-4 eset, hogy nem tudtak bemenni, de utána
vélhetően helyére került a dolog.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A tervek már elkészültek?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az, hogy hol mi lesz, az igen. Az, hogy belül hogyan lesz elrendezve, kialakítva ebben többen
segítenek. Iskolai tornaterem szempontjából szerinte senkinek nem fog fájni, ha Hajduné
Holló Katalin vagy Igazgató úr ott lesz és elmondják az elképzeléseiket. Ezelől senki nem
zárkózik el.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Erre is hozhatnának egy határozati javaslatot, hogy a sportcentrum berendezése úgy legyen,
hogy alkalmas legyen tornaórára is.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte erről nem kell döntés, egymás közt vannak.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az az általános gyakorlat, hogy „sok bába között elvész a gyerek”. Mindenkinek sok dolga
van és utána kiesik a látóterükből. A határozathoz tartozik felelős is és akkor már valaki
figyeli. Legyen az Alpolgármester a felelős, hogy kövesse ennek a dolgait.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Lehet döntés, csak ez nem kérdés, senki nem akar mást.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kérdezi, hogy meghívott cégre van-e valakinek javaslata. Kéri, hogy aki egyetért a határozati
javaslatban lévő cégek meghívásával, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
173/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Fő u. 2. szám alatti Sportlétesítmény
építési munkálataihoz az alábbi cégeket kérje fel ajánlattételre:
-

Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. (4069 Egyek, Fő u. 3.)
Lőrinczi Árnyékolástechnikai Stúdió Kft. (4034 Debrecen, Lenkey u.
6.)
Pappszauna Kft. (4069 Egyek, Erzsébet u. 86.)
BA-ER Mini Plaza Kft. (3465 Tiszabábolna, Fő u. 91.)

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
14./ Tűzoltóság kérelme zárolt pénzösszeg feloldására
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Összeírta az eddig befolyt pénzösszegeket a költségvetésből és a meg nem fizetettekről. Az
egyeki önkormányzat már kitett magáért. Már kimerítették az éves keretet. Ha emlékeznek rá
a költségvetésben Tiszacsegére 7.966.735 Ft esett éves szinten. Ehhez képest eddig két
negyedévben, 3 millió Ft-ot fizetett. Tehát 1,5-1,5 millió Ft-ot fizetett, a ráeső 2x 1.991.683 Ft
helyett. Itt már keletkezik egy 983.367 Ft-os hiány. Újszentmargita eddig nem fizetett egy
fillért sem. Tehát eddig 1.717.930 Ft hiányzik, de a fennmaradó 4 hónapra eloszló 858.965 Ftot sem fogják szerinte fizetni. Ügyvéd úr tegnap küldött egy új beadványt, amiben már
szerepel az a rész is, amit annak idején Fazekas Sándorral kértek, hogy tegye bele. Eddig
ezzel nem foglalkozott. A beadvány első részében továbbra is a tagsági történet szerepel, de
már a második felében bele vannak téve a törvényi hivatkozások, hivatkozva a Tiszafüred és
Martfű perének kimenetelére első és másodfokon.
A zárolt pénzösszeg eddig számukra 1.520.000 Ft-ot jelentett. Eddig az év folyamán
4 221 297 Ft-ot tudtak megspórolni a különböző kiadásaikon, melyek nem lett megvalósítva,
mint pl. a védőeszközök beszerzése stb. A 8 hónap elteltével ez a 4 221 297 Ft nem lett
megfizetve.
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Tudja, hogy a jó szándék vezérelte a Képviselő-testületet, amikor zárolták ezt a pénzösszeget,
azért, hogy a REKI-ben tudják érvényesíteni. Ez sem így sült el, a REKI-ből is csak egy
részét látják ennek a pénzösszegnek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Úgy tudja Tiszacsege költségvetésébe 3 millió Ft van betervezve.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
A költségvetés elfogadása után beszélt Langóné Andival, hogy mit tud pénzről, aki azt
mondta, hogy annyit fogadtak el, mint tavaly. Ha annyit fogadtak el, mint tavaly akkor az 6
millió Ft. Ezzel Szilágyi Polgármester úr azt mondta, hogy 3 millió Ft volt tervezve félévre,
de a második félévre nincs betervezve semmi. Ha a Tiszacsege 5 millió Ft-ja az idei évben
befolyna, akkor nem hiányozna „csak” az a 3 millió párszáz ezer forint.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az is problémát jelent, hogy Újszentmargita nem utal, és ha Egyek nem oldja fel. Amikor a
költségvetés készült, volt egy hiány, és azt mondták, hogy zárolják és ugyanennyit a REKI-be
tervezzenek be, és ha a REKI-ből megjön, akkor mindig feloldják. Tavaly REKI-ben a zárolt
tételre teljes egészében lehetett támogatást igényelni.
Ebben az évben megváltozott a benyújtásnak a kritériuma és csak a lejárt esedékességű
tartozásokra lehet. Mivel április elején nyújtották be a REKI-t, ezért 3 havi lejártat tudtak
figyelembe venni, ami 570 000 Ft. Javasolja, hogy a 2.280.000 Ft-ból oldjanak fel 570.000 Ftot. A REKI-ről csütörtökön lesz döntés, pénteken már át tudják utalni a tűzoltóságnak.
Viszont a többit szerinte nem kellene feloldani, mert azt megint bele tudják építeni a REKI-be
építeni. Ő erre lát esélyt.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Ebből a REKI-ből mikor lesz valami?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha szeptember elején benyújtják, akkor 3 hónap múlva.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Addig nem kerül bajba a tűzoltóság működése?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Lehet, hogy bajba kerül, de ha feloldják, akkor nem lesz meg az egyensúly.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az orvosi ügyelet működésére hogy szoktak átadni forrásokat?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mióta tartozik a tűzoltóságnak, azóta nem adtak át, de ezzel sincs lerendezve, mert már régen
is elmondta, hogy egy olyan 3 oldalú megállapodást kellett volna kötni, hogy amikor nem
fizet a tűzoltóságnak Tiszacsege, akkor Egyek sem fizet a központi ügyeletért Tiszacsegének,
hanem azt a pénzt oda adja a tűzoltóságnak. Mivel nincs ilyen megállapodás, az
önkormányzat nem mondhatja azt, hogy ezt a pénzt odaadja a tűzoltóságnak, mert nem arra
vállalt kötelezettséget, hanem arra, hogy az ügyeletet fenntartja.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Arányában a pénzek hogy alakulnak egymást közt?
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azt hiszi, hogy 570-580 ezer Ft, amit havonta fizetnek az ügyeletért.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Akkor elméletileg hasonló.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azért mondta mindig, hogy legyen kötve ilyen megállapodás. Lehet, hogy Szilágyi
Polgármester úr nem írná alá ezt a megállapodást, viszont az önkormányzat arra
kötelezettséget vállalt, hogy az ügyeletre átadja a pénzt.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ő is kötelezettséget vállalt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem vállalt. Ha a költségvetésében 3 millió Ft van betervezve, akkor ő 3 millió Ft összegben
vállalt kötelezettséget. Azt pedig teljesítette.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Szekeres Zsuzsanna közgazdasági
irodavezető által elmondott variációt az 570.000 Ft feloldását támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
174/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi költségvetésben az Egyek
Önkormányzati Tűzoltóság részére elkülönített és zárolt 2 280 000 Ft
összegből 570 000 Ft kerüljön feloldásra és átadásra a Tűzoltóság biztonságos
működése érdekében.
Határidő: 2015.12.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Mivel a tűzoltóságnál járnak, lenne egy javaslata plusz napirendre. Baleset történt náluk a
rendezvényen. Biztosítási ügyben próbált intézkedni. A CIG Pannónia biztosítónál kötött a
Belügyminisztérium egy általános szerződést a tűzoltóságokra, a védelmi szervekre egyaránt.
Ebben benne vannak az önkormányzati tűzoltóság főállású dolgozói is. Akit baleset ért
önkéntes tűzoltó, és a biztosításban az szerepel, hogy önkéntes tűzoltó csak akkor jogosult
biztosítási összegre, ha kimondott káreseménynél történik a baleset. Tehát gyakorlaton, egyéb
foglalkozáson történő baleset esetében nem jogosult biztosítási összegre. A biztosító annyival
elintézte, hogy a következő szerződésnél jelezzék, hogy ezt módosítsák.
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A tűzoltóság a lehetőségeihez mérten próbál valamilyen támogatást nyújtani, de kéri, hogy
beszéljenek róla, hogy mint önkormányzat próbálnak-e segíteni valamennyi összeggel.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ennek a legegyszerűbb módja, a Szociális Bizottságon keresztül szociális juttatás címén
nyújtott támogatás. Ebben nem igazán a Képviselő-testület a kompetens. Ki kell bővíteni a
kört.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
A Tűzoltóság irányából 50 000 Ft-ig gondolták a támogatást.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ki rendelte meg ezt a bemutató, amikor ez a baleset történt?
Kiss Sándor bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Czinege Zoltán bizottsági tag:
Ez nem megrendelés címszó alatt ment, volt egy hallgatólagos megállapodás, hogy ha olyan
rendkívüli a helyzet, akkor az önkormányzat területeit és a sportpályát is locsolják.
Kiss Sándor bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor nem bemutatót tartottak, hanem locsoltak?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Locsolták a pályát, illetve az ottani rendezvényen az emberek kihasználták az alkalmat és alá
mentek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ő úgy tudta, hogy volt ott egy családi nap, amikor a tűzoltóság bemutatót tartott. Tehát ez egy
program elem volt.
Czinege Zoltán képviselő:
Nem, így volt, locsoltak. Csak azokat a területeket locsolják, ahová nem tudnak elérni a
locsoló tömlőjükkel.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Azt tudják javasolni, hogy forduljon a Szociális Bizottsághoz.
Bóta Barbara aljegyző:
Az SBSE nem tud segíteni?
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ha Szociális Bizottság erre nem tud pénzeszközt félre tenni, akkor az SBSE ehhez hozzájárul.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A Soltész Gábor képviselő által kért napirendi pontok következnek. Mivel Soltész Gábor
képviselő nincs jelen, javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat vegyék le napirendről.
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1./ Pályázat kiírása az Egyeki Szöghatár Nonprofit KFT ügyvezető igazgató posztjára
(Szóbeli előterjesztés)
2./ Az érvényben lévő temető üzemeltetési szerződés felülvizsgálata
3./ A hatályban lévő települési adó bevezetésének halasztása
4./ Az augusztus 5.-i áramszünet kapcsán az EON által okozott kár miatt javítási
kötelezettség kirovása (Szóbeli előterjesztés)
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a napirendre vonatkozó javaslatot..

15./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
-

Ady E. u. 29.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezt egyszer már térítésért felajánlották. Úgy gondolja, hogy ez az ingatlan jó helyen van, és
már elgondolkodtak rajta, hogy megvásárolják, ha lesz rá forrás. Szerinte ezt mindenképpen el
kellene fogadni.
Kéri, hogy aki egyetért az Ady E. u. 29. sz. alatti ingatlan elfogadásával, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
175/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Ady E. 29. szám alatti térítésmentesen
felajánlott ingatlant fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelő: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
-

Eötvös u. 15.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez egy üres telek.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az ingatlan tehermentes. Javasolja, hogy az ingatlan többi tulajdonosát is keressék meg.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Úgy szóljon a javaslat, hogy az ingatlan többi tulajdonosát is keressék meg, és kérjenek
nyilatkozatot az ingatlan felajánlásával kapcsolatban. Amennyiben a tulajdonosok nem
jeleznek a megkeresésre, vagy nem ajánlják fel úgy az önkormányzat a résztulajdont is
elfogadja.
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Kéri, hogy aki így egyetért az Eötvös u. 15. sz. alatti ingatlan elfogadásával, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
176/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Eötvös u. 15. sz. alatti ingatlant fogadja
el. Az ingatlan többi tulajdonosát is keressék meg, és kérjenek nyilatkozatot az
ingatlan felajánlásával kapcsolatban. Amennyiben a tulajdonosok nem jeleznek
a megkeresésre, vagy nem ajánlják fel úgy az önkormányzat a résztulajdont is
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelő: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
-

Somogyi B. u. 7/b.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez 1/1 részben a felajánló tulajdona.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Kéri, hogy aki egyetért a Somogyi B. u. 7/b sz. alatti ingatlan elfogadásával, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
177/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Somogyi B. u. 7/b. szám alatti
térítésmentesen felajánlott ingatlant fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelő: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
16./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
-

Dankó P. u. 30.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A vételár 40 000 Ft. Mi lenne, ha azt javasolnák, hogy térítésmentesen elfogadják.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Csak térítésmentesen.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte ne. Először 100.000 Ft-ról indultak. Szerinte ezt a 40.000 Ft-ot azért is megéri
odaadni, hogy legalább az önkormányzat oda tudja küldeni a közmunkásokat, hogy rendbe
tartsák.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez egy üres porta, kicsit dombos terület. Van még az ingatlanok vásárlására elkülönített
összegből 40.000 Ft?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A hitelből még van 80.000 Ft, ami felhasználható.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte ebből vegyék, meg és abból tudnak még egy ilyet venni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ezeknél a belterületi romos ingatlanoknál motiválni kellene a tulajdonosokat a tisztán tartásra,
mert minden állampolgárnak meg van az egészséges élethez való joga. Ezeket mindig a gaz
veri fel, valószínűleg kommunális adótartozás is van ezekre az ingatlanokra. Pusztán a
gyommentesség miatt felszólítások, kisebb büntetések mennének, akkor vagy rendbe tartanák
a portát, vagy ingyen felajánlanák, és akkor oda tudnák küldeni az embereket, és nem kerül a
forintba sem.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A felajánlások között olvashatta, hogy az önkormányzat felszólította, hogy gazos.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
40.000 Ft egy portáért majdnem ingyen van, ez egy jelképes összeg.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Jól van, legyen, de a jövőben inkább ezen a vonalon próbáljanak elmenni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a Dankó P. u. 30. sz. alatti ingatlan megvásárlását, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
178/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 40 000 Ft összegért vásárolja meg az Egyek,
Dankó P. u. 30. szám alatti ingatlant a 2015. évi költségvetésben, az alacsony
vételárú ingatlanok vásárlására tervezett fejlesztési célú hitel terhére.
Határidő: folyamatos
Felelő: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
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17./ A testvérvárosban üdülő egyeki gyermekek utazási költség hozzájárulásáról döntés
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Többek között ezért is említette, hogy jó lenne, ha a jövőben a települési rendezvények
előzetes költségvetése legalább bizottsági szinten tárgyalásra kerülne. Korábban a
testvérvárosi kapcsolatokra különítettek el összeget a költségvetésben vagy voltak évek,
amikor a rendezvényekre elkülönített összegből támogatták.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A rendezvényekből nem lenne gond ezt kifizetni, de az év első felében sokszor a
rendezvények keretéből vették el a pénzt. A rendezvényekből most is 2 millió Ft zárolva van.
A LEADER nem feltétlenül ide kapcsolódik, de kéri, hogy a LEADER esetét vegyék majd
napirendre. Pont most jön a LEADER üléséről és ott van egy aktuális dolog, amit el akar
mondani.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Forrás megjelölést szeretnének a testvérvárosi kapcsolatok táboroztatás hiányzó összegére,
mert, hogy van önrész, a szülők által befizetett összeg, a szokásos 10.000 Ft.
Bódi István bizottsági tag:
553.000 Ft-ról van szó.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor 354.000 Ft hiányzik hozzá. A működési tartalékban még van ennyi pénz.
Úgy is meg lehetne oldani, hogy az önkormányzat támogatja ennyivel az intézményt és akkor
egy támogatási szerződés aláírásával odaadja az utazásra, az intézmény pedig kifizeti az
utazást és elszámol vele.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy 354.000 Ft működési támogatást biztosítsanak a Szent János
Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Általános Iskola részére a működési tartalék
terhére a Radzyń Podlaskiban üdülő egyeki gyermekek utazási költségére, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
179/2015.(VIII.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 354.000 Ft működési támogatást biztosítson a
Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Általános Iskola
(4069 Egyek, Fő u. 1.) részére a működési tartalék terhére a Radzyń
Podlaskiban üdülő egyeki gyermekek utazási költségére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Kirilla Pál igazgató
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy a LEADER témáját vegyék napirendre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület részére
történő támogatás biztosítását napirendre vegyék, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a napirend módosítására vonatkozó javaslatot.

18./ Támogatás biztosítása a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület részére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület működési költségeit az Magyar
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) támogatja. Ők elköltik a pénzt, utána beadják az elszámolást
az MVH-nak, az MVH ellenőrzi, és utána visszautalják a pénzt a Hortobágyi LEADER-nek.
Ahhoz, hogy ez így működjön a LEADER-nek van egy 5 millió Ft-os hitelkerete. Az 5 millió
Ft-ot elkölti, számlázza és az MVH-tól megkapja. Az a baj, hogy az évek folyamán 2
alkalommal is kialakult egy helyzet. Az egyikből jogi procedúra is lett. Aminek az a lényege,
hogy a LEADER elköltötte a pénzt és utána az MVH kihúzott belőle tételeket, hogy nem
ismeri el és nem is utalja. Például a banki költségeket az MVH nem ismeri el. Ha
folyamatosan 5 millió Ft hitelkeretük van, annak kamatai, költségei vannak, de voltak egyéb
más tételek is a rendezvényekkel kapcsolatban, amit az MVH nem ismert el.
Ahhoz hogy ezeket a kialakult adósságot rendezni tudják az önkormányzatok, lakosonként 80
Ft-ot kellene most befizetni. Kb. 2 évvel ezelőtt már egyszer befizettek 800 000 Ft-ot, hogy
rendezzék ezt a helyzetet. Akkor csak a dolgok egyik részét rendezték és a többire azt
mondták, hogy ami peresítés alatt van, hátha mégis visszajön. Nem jött vissza. Most az a
kérés a LEADER részéről, hogy lakosonként 80 Ft-ot fizessenek be, hogy az önkormányzatok
a LEADER-t életben tartsák. Ha az önkormányzatok nem tartják életben, a vállalkozók és,
akik egyébként még tagként jelen vannak a LEADER-ben, hagyják összedőlni, mint egy
kártyavárat. Ennek a 13 önkormányzatnak el kell dönteni, hogy akarják-e ezt a LEADER-t
vagy nem. A LEADER nem rossz, mert éveken keresztül sok projekt megvalósult a LEADER
segítségével, bonyolításával. Az önkormányzatok úgy döntöttek, hogy ezt befizetik.
Van egy kb. 70 millió Ft-os keret, amit a LEADER közösség nem használt ki. Azért nem
tudja lehívni a LEADER a forrásokat, mert ezt az 5 millió Ft-ot, ha forgatja, az MVH 3 hónap
múlva fizeti vissza a pénzeket. A bank nagyobb hitelt nem ad nekik, mert az egyesületnek
nincs semmiféle fedezete. Azért, hogy az egyesületnek legyen pénze, ezeket a projekteket
meg tudják finanszírozni, azt kérték az önkormányzatoktól, hogy lakosonként 420 Ft-ot
adjanak oda. ez már lakosonként 500 Ft. Ebből ezeket az év közbeni kiadásokat elő tudják
finanszírozni. Ahogy ők visszakapják, az önkormányzat is visszakapja valamikor jövő
tavasszal ezt a pénzt.
Tehát lakosonként 500 Ft-ot kérnek, és állítják, hogy jövő tavasszal 420 Ft-ot ebből vissza
fognak adni. Egy kicsit szkeptikusan fogadta ezt az egész történetet és év elején azt mondta a
Képviselő-testületnek, hogy apródonként adják oda ezt a pénzt. Adjanak oda 1 millió Ft-ot, és
majd ha jön vissza a pénz, akkor megint adnak 1 millió Ft-ot, megint visszajön nagy része és
megint oda adnak fél millió Ft-ot. Így a rendezvényeket úgy tudják lebonyolítani, hogy az
önkormányzat ugyan elkölti a pénzét, de ennek nagy része jövő tavasszal a LEADER-en
keresztül visszajön.
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Ez azért nem sikerült teljesen, mert megszigorította az MVM az elszámolást. Ilyen egyszerű
falunapokat, mint az Egyeki Vígasságok nem támogatnak. Ismerteti, miket támogatnak. 500.
000 Ft fölötti projekteket külön egyeztetni kell az államtitkárságon.
Most bevonták őket a Vesszős napokba. 500 000 Ft-ot már átutaltak a LEADER-nek, a
maradék összeget viszont nem. A 13 önkormányzatból 3 önkormányzat nem fizetett semmit.
Tiszacsege meg is mondta, hogy nem is fog. A többi 8 önkormányzat átutalt lakosonként 500
Ft-ot. Egyek csak részben teljesített, 500 000 Ft-ot utalt át.
Kérdezgette, hogy melyik kollega, hogyan intézte ezt. Neki Nádudvar önkormányzatának a
megoldása tetszett a legjobban és szeretné kérni a Képviselő-testülettől, hogy ezt
alkalmazzák. Nádudvar megbontotta, nem egy együttműködési megállapodást írtak. Egyek is
kötött olyan együttműködési megállapodást, mint bármelyik más önkormányzat, de náluk a
rend ettől eltért. Egyek is eltért, mert csak 500.000 Ft-ot adtak a kb. 2,5 millió Ft helyett.
Nádudvaron úgy tértek el, hogy megbontották az együttműködési megállapodást. Egyik
együttműködési megállapodásban átutalja a 80 Ft-okat, a másik megállapodásban a 420 Ft-ot
utalta át, azzal a kikötéssel, hogy ezt a pénzt csak a nádudvari rendezvények, a Nádudvarral
kapcsolatos kiadások megelőlegezésére lehet fordítani. Azt gondolja, hogy ők is így átadják a
pénzt, akkor az teljesen helyén való, mert ha az Egyekkel kapcsolatos kiadásokat,
rendezvényeket előfinanszírozzák ezzel a logikával, úgy hogy jövőre vissza fog jönni ez a 420
Ft. Ezen csak nyerhetnek. Ezt, lehetőségként lehet tekinteni, amit szerinte ki kellene
használni.
Nem csak rendezvényre lehet ezt a pénzt fordítani. Most mind a 13 településen felmérik a
tájértékeket, helyi értékeket és ebből készülni fog egy kb. 100 oldalas kiadvány, amiben
ennek a térségnek a településeit fogják reklámozni turisztika céljára.
Illetve most úgy felmérik a településeket egy kartográfiai céggel együtt, hogy minden
településen bejelölik a nevezetességeket és interneten és mobiltelefonon keresztül nagyon
könnyen meg lehet majd találni ezeket. Ez a projekt a 13 település vonatkozásában 5 millió
Ft-ba került. Azt gondolja, hogy ennek ők is a részesei és ezeket megéri támogatni. 13
településnek 5 millió Ft-ot megéri kifizetni. Ezen az elnökségi ülésen, aki jelen volt, mindenki
egyhangúan támogatta ezeket a projekteket. Vannak még más projektek is, Egyeket az
említett projekt érinti.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha minden önkormányzattól megkapják ezeket a költségeket, akkor 0-ra kerülnének. Akkor 3
év múlva újra lesznek ilyen költségek, mert Polgármester úr azt mondta, hogy a bank
költséget nem engedik elszámolni vagy változtatnak az elszámolási rendszeren?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem engedik elszámolni, de most szeptember 30-val lezárul egy elszámolási időszak és
innentől kezdve megváltoztatják a LEADER együttműködési feltételeit. Eddig az volt, hogy
az MVH utólag megfinanszírozta a működésüket, de ezért cserébe nem végezhettek
semmiféle más feladatot, csak amit az MVH lehetővé tett nekik. Pl. pályázatírással nem
foglalkozhattak. Tehát szeptember 30-tól új elszámolási időszak kezdődik, és amiben eddig
korlátozva voltak, innentől kezdve nem lesznek korlátozva. Nekik a bevételeiket saját
maguknak kell megtermelni. Innentől kezdve vállalhatnak pályázatírást, amiért cserébe ők
pénzt kérhetnek.
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Bóta Barbara aljegyző:
Javasolja, hogy a testületi ülésig halasszák el a döntést.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Aggályként felmerült benne, hogy az MVH nem fogadott be számlát. Az Egyeken
megvalósuló rendezvények költségénél fenn áll az esélye, hogy adott esetben azt mondja,
hogy az MVH, hogy ez nem a LEADER programok keretéhez tartozik és nem fogadják be.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a legrosszabb eset, de a rendezvényeiket egyébként is megtartanák. Ez egy esély arra, hogy
a rendezvények költségvetésének egy része visszajöjjön. Nem muszáj ezzel az eséllyel élniük,
mert a rendezvények költségét egyébként is az önkormányzat fizeti.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Van-e forrás valahol?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy a kamatmegtakarítás lehet a fedezet.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem úgy született meg a döntés, ahogy megbeszélték. Elmondta amit megbeszéltek, és ahhoz
képest a döntés úgy született, hogy 6 millió Ft a likvidhitel törlesztés, 100 000 Ft az ohati és
félhalmosi napokra összesen, illetve a fennmaradó 2 350 000 Ft pedig a Daciákra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Így még mindig fedezetlen az egyik Dacia. Miért jó az a Pénzügyi Bizottságnak, hogy
fedezetlenül hagyja?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Valami mindenképpen fedezetlenül marad.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Vagy a likvid hitel marad fedezetlenül, amire kötelezettséget vállaltak. Így is olyan nehezen
kap az önkormányzat hitelt, és a bank felé szerinte jobb fényben tüntetik fel az
önkormányzatot, ha az prioritást élvez, hogy a kötelezettségvállalásukat teljesítik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A banknál az önkormányzat egy nagyon jól fizető ügyfél, és nem az önkormányzatnak kell jó
fényben feltüntetnie magát, hanem nekik. Azt gondolja, hogy a bank kezdi magát rossz
fényben feltüntetni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
De már olyan szinten függ tőle az önkormányzat, és olyan nehezet kap hitelt, ezért úgy
gondolja, hogy ezt a sorrendet kell követniük. Valami így is úgy is fedezetlenül marad, és
mind a kettőt december 31-ig kell teljesíteni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jövőre rendezni fogják a tartozásaikat, és nagy ívben el kell kerülni a bankot, mert mindig
minden hitelt időben törleszt az önkormányzat, és a bank mégis elutasít egy 2 millió forintos
hitelt. Úgy gondolja, hogy ma ezt nem engedheti meg magának egy takarékszövetkezet.
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Azt gondolja, hogy a testületi ülésen vissza térnek rá, ő pedig kiküldi a LEADER-el
kapcsolatos anyagot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ebben a kérdésben a bizottság nem szavaz, a döntést a Képviselő-testületre bízza.
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 17:30
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Zsólyomi Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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