EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. SZEPTEMBER 22. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

8/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015.
szeptember 22. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
180/2015.(IX.22.) sz. határozat
2./ Tájékoztató a romos ingatlanok rendbetétele ügyében
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző
181/2015.(IX.22.) sz. határozat
3./ Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2014. évi munkájáról,
valamint támogatásának felhasználásáról
Előadó: Polgárőrség elnöke
182/2015.(IX.22.) sz. határozat
4./ Tájékoztató az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 2014. évi működéséről,
támogatásának felhasználásáról
Előadó: Ecsedi János egyesület elnöke
183/2015.(IX.22.) sz. határozat
5./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltatásról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
184/2015.(IX.22.) sz. határozat
6./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított
juttatásokról és támogatásokról szóló 18/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
185/2015.(IX.22.) sz. határozat
7./ 2014. évi Közbeszerzési Terv módosításának jóváhagyása
186/2015.(IX.22.) sz. határozat
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8./ Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága részére tiszteletdíj
megállapítása
187/2015.(IX.22.) sz. határozat
9./ Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság Felügyelő Bizottsága részére tiszteletdíj
megállapítása
188/2015.(IX.22.) sz. határozat
10./ Tájékoztató a lakásgazdálkodásról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
189/2015.(IX.22.) sz. határozat
11./ Egyebek
1./ A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagjának megválasztása
2./ Pályázat kiírása az Egyeki Szöghatár Nonprofit KFT ügyvezető igazgató posztjára
190/2015.(IX.22.) sz. határozattól - 191/2015.(IX.22.) sz. határozatig
3./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanról
192/2015.(IX.22.) sz. határozat
4./ Térítésmentes felajánlások
193/2015.(IX.22.) sz. határozat
5./ Sportlétesítmény eszközbeszerzéséhez árajánlat elfogadása
194/2015.(IX.22.) sz. határozat
6./ Sportlétesítmény kiviteli tervéhez tervezői szerződés elfogadása
195/2015.(IX.22.) sz. határozat
7./ Közterület elnevezése iránti kérelmek
196/2015.(IX.22.) sz. határozattól - /2015.(IX.22.) sz. határozatig
8./ A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének kérelme
197/2015.(IX.22.) sz. határozat
9./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
198/2015.(IX.22.) sz. határozat

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel a 9 fős bizottságból 6 fő jelen van. Bódi István és Vitéz Zsolt bizottsági
tagok munkahelyi elfoglaltság miatt nincsenek jelen az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Czinege Zoltán 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 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megkérdezi, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kiegészíteni valója?
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Bóta Barbara aljegyző:
Mivel egyik bizottság sem tárgyalta, javasolja, hogy tárgyalják meg a Kérelem közterület
elnevezése iránti napirendi pontot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének volt egy kérelme. Ópusztaszerre
akartak menni kirándulni, de jelezték, hogy Nyíregyháza lett az úti cél. Mivel testületi
határozatban benne volt Ópusztaszer, ezért kellene egy jóváhagyás, hogy nem oda mennek és
Nyíregyházi kirándulást is támogatják
Czinege Zoltán bizottsági tag:
A rendkívüli testületi ülésen abban maradtak, hogy visszatérnek a tűzoltóság problémájára.
Javasolja, hogy a Tűzoltóság kérelmét is vegyék napirendre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosított napirendet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések az Egyebek 8./ - 9./ napirendjét kivéve megegyeznek a
Képviselő-testület előterjesztéseivel, ezért a fenti napirendeket kivéve a jegyzőkönyvhöz
külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Gábor Istvánné könyvtárvezető kérte, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalják elsőként.
Napirendek tárgyalása:
1./ Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Gábor Istvánné könyvtárvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Gábor Istvánné könyvtárvezetőt kérdezi, hogy a második mondatot komolyan gondolta-e?
Korábban művelődésszervező nélkül is meg tudták oldani a feladatot.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Az nem látszik, hogy a könyvtári szakmai munka teljesen el van maradva. Tavaly sikerült
leválogatnia kb. 2000 könyvet a szépirodalomból, idén szerette volna a szakkönyveket, de
még nem ért oda. Elkezdték az állomány feldolgozását, ezt is késve lehetett elkezdeni, mert
először neki kellett megtanulnia, hogy ezután megtanítsa a kolleganőt. Tehát az ilyen belső

3/32

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. SZEPTEMBER 22. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

munkákra nincs idő, ami nem látszik. A katalógusuk sincs rendben. Ez mind szakmai munka,
hiába vannak 20-an, ebben nem sokat tudnak segíteni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor nem könyvtárosra lenne inkább szükségük?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
A rendezvényeken is részt kell venniük, és ez is nagyon sok időt vesz el. Ez általában
munkaszüneti napon van, ami növeli a szabadság, csúszás számát és így nem jut idő a
szakmai dolgokra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A közmunkaprogramban van könyvtáros?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Igen van, csak az közmunkaprogram.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor nem tudják elvégeztetni vele ugyanazt a munkát?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Nem, és ő a megyétől is elég sok feladatot kap, és inkább azt csinálja meg.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Összesen hány közmunkás van a könyvtárban?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Csökkentgetnek egyesével, jelenleg kb. 15-16 a tájházban és a könyvtárban. A rendezvények
lebonyolításakor kell ez a létszám.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az újnak tűnik számára, hogy a szakmai munkában el vannak maradva, mivel a könyvtár
látogatottsága az elmúlt években csökkent.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Lehetséges, de folyamatosan mennek a könyvtárba. Tehát közben nem lehet nagyobb
munkába belefogni, mert jönnek.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Amikor magas volt a látogatottsági szint, akkor kettő főállású dolgozó tudta vinni a munkát.
Ehhez képest most többen vannak kettőnél.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Mondjuk, hogy 2,5-en vannak és az óta bejött a rengeteg rendezvény, ami akkor egyáltalán
nem volt.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Úgy gondolja, hogy a szakmai munkának töretlenül kell mennie a meglévő ember
állománnyal is. Van egy felkészült könyvtárvezető, aki látja a problémákat. A munkaerőt úgy
kell szervezni, hogy ki legyen töltve a munkaidő és akkor a szakmai munkában nem lesz
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törés. Úgy éli meg ezt a dolgot, hogy komoly előrelépés, hogy 4 órában betettek egy
rendezvényszervezőt. Véleménye szerint ez a település nem bír el egy 8 órás
rendezvényszervezőt. 3-4 kiemelt rendezvény van a településen, ez nem bír el 8 órában egy
embert. Úgy gondolja, hogy 4 órában sincs teljesen leterhelve, viszont, ő is javasolta annak
idején, hogy legyen rendezvényszervező, hogy a rendezvények színvonala nívós legyen, de
hogy 8 órába felvegyék, arról hallani sem szeretne.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A katalogizálást mikorra kell befejezni?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
December 31-re.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Erről van egy testületi döntés. Be tudják fejezni addigra?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Ha beszáll ő is, és éjjel nappal besegít, akkor talán.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Már csak azért is, mert arról volt szó, hogy Majorné azért van felvéve. Neki meddig van
szerződése?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Február végéig.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha most december 31-ig nem lesznek kész, és Majornénak február végéig van szerződése,
akkor kész lesz addig?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Segítséggel. Most nem látja, hogy kész lenne, de mivel arra van testületi határozat kész lesz.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az előbb említette a leválogatást. Mi az a leválogatás?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Amit nem használnak, azt elvileg már 5 év után ki kellene selejtezni. Ő meghúzott egy határt
15 évnél, amit 15 éve nem kölcsönöztek ki, azokat leválogatta tavaly a szépirodalomból. Ez
1000-2000 közötti példány volt. Ugyanezt meg kellene csinálni a szakkönyveknél és az
ifjúsági regényeknél is. Ezeket ne őrizzék, mert elvileg nem is szabad.
Szerencsére van pénzük, már most 3. éve. A támogatás 10%-át kötelező állománygyarapításra
költeni. Ez kb. 600.000 Ft körül van. Mivel előző évben már költöttek, erre megint kapnak
támogatást, ami kb. 246.000 Ft. Tehát kb. 800 000 Ft körül költenek könyvre. Végre meg
tudják vásárolni a könyveket, jócskán csökkent a könyvtár közi kölcsönzésük, mert amit
lehet, megveszik, csak ami nincs forgalomban, azt kérik könyvtárközivel. Ez mind plusz
munka, ezeket a könyveket fel kell dolgozni.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Száz szónak is egy a vége, könyvtárosra van szükség, nem művelődésszervezőre.
Kéri, hogy aki a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
180/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2014-2015-ös tanévben
végzett munkájáról szóló beszámolót vegyék le napirendről.
Kéri, hogy aki a napirendi pont levételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal levette napirendről a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola
és Óvoda 2014-2015-ös tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót.

2./ Tájékoztató a romos ingatlanok rendbetétele ügyében
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
Ebben az évben is nagy problémát okoztak a romos ingatlanok. Valamilyen szinten
megkezdődött a problémának a kezelése. Egyrészt már 2015-ben jelentős előrehaladást értek
el a tekintetben, hogy térítésmentesen felajánlották azok az ingatlanjaikat, akik rossz állapotú
ingatlannal rendelkeztek. Illetve 2. vagy 3. éve van az illegális hulladéklerakó helyek
felszámolására irányuló projektben, hogy romos ingatlanokat bontanak el. Ebben az évben 5
ilyen ingatlant bontottak el, és 4 ingatlant sikerült felújítani. Sajnos ismerve a helyzetet, a
romos ingatlanoknak a további években is a növekedése várható és ennek a problémának a
megoldása egyedül az önkormányzaté lesz. A jövő évben 15 romos ingatlan elbontását
tervezték be a közmunkaprogramba.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az a folyamat, hogy az önkormányzat beavatkozott a romos ingatlanoknak a kezelésébe,
olyan szempontból kedvező folyamat, hogy a település arculata lényegesen szebbé,
otthonosabbá változott. Viszont azon a vonalon, amit egyszer Dr. Tóth Sándor mondott a
testületi ülésen, hogy azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik valamilyen szintű
egzisztenciával rendelkeznek, a törvény kimondja, hogy tulajdonjog gyakorlásával nem lehet
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felhagyni. Ugyanazok a kötelességei azoknak a tulajdonosnak, akik elköltöztek az
ingatlanból, de a tulajdonjog a nevén marad, mint azoknak, akik életvitelszerűen élnek a saját
ingatlanjában. Vagyis azt az ingatlant tisztán kell tartani, olyan szinten kell rendben tartani,
hogy a lakókörnyezetben élő emberekre veszélyt ne jelentsenek. Ha ezzel kapcsolatban az
önkormányzatnak költsége merül fel, akkor a felmerülő költségeket meg kell próbálni az
önkormányzatnak tovább hárítani. Erre biztatná a szakmai vezetését az önkormányzatnak,
hogy keressék a tulajdonosokat, és amit tudnak próbálják érvényesíteni. Ha tudnak a törvény
eszközeivel élni, akkor éljenek minél többször.

Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ezt adó formájában rá lehet terhelni?
Bóta Barbara aljegyző:
Valóban vannak kötelezettségei a tulajdonosnak, meg lehet bírságolni, sok szankciót lehet
velük szemben alkalmazni, csak általában az a tapasztalat, hogy javarészt nagyon rossz
szociális körülmények között élő emberek, akik lelaknak egy adott ingatlant, sok tartozást
halmoznak fel, amit rajta hagynak az ingatlanon, hagyják tönkre menni és költöznek tovább.
Az ilyen ingatlanokon még a bank sem tudja érvényesíteni a követelést. Sokszor még
megtalálni is nagyon nehéz őket és van, hogy egy ingatlannak több mint 10 tulajdonosa van.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A hozzátartozók hajlamosak a kimenthető vagyont kimenteni, a szemetet és a terhet pedig
áttestálják az önkormányzatra. Próbáljanak időben beavatkozni és hátha tudnak komolyabb
előrelépést elérni.
Ecsedi János alpolgármester:
A romos ingatlanokat két csoportra bontaná. Egyik az önkormányzat tulajdona, a másik nem
az önkormányzat tulajdona. Ők elsősorban az önkormányzati tulajdonnal foglalkoznak.
Viszont azt látni kell, hogy az tendencia kezd növekedni, hogy ha valamilyen módon olyan
állapotba kerül valakinek az ingatlanja, hogy már borul kifele, akkor gyorsan felajánlja az
önkormányzatnak és ezzel nekik problémáik vannak. Ezért is növekszik a
közfoglalkoztatásban a romos ingatlanok elbontásának a száma.
A másik csoportban akkor teszik meg a bontást, amikor már életveszélyt kell elhárítani. Az a
probléma, hogy a településen az a magatartás, hogy ezeket felajánlják, és a terheket viselje az
önkormányzat. Ha elfogadják, akkor nyilván ezek költségekkel járnak.
Vannak, akik nem csak az ingatlant, hanem az ingóságot is hasonlóan kezelik, kiviszik a
szemetet peremterületre, a dorogmai út egyik bekötő útjára. Még személyi iratok, fontos
hatósági dokumentumok is voltak benne. Ezeket összeszedik a közmunkaprogramon
keresztül. Átvitették a hulladékot és közben a polgárőrség a rendőrségen feljelentést tett. Ezt a
külön kezelték és ennek a költségét rá fogják terhelni. Viszont ami az önkormányzat
tulajdona, annak a költsége az önkormányzatot terheli.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nagy előrelépés van a közterületek tisztaságában. Látszik, hogy van ez az illegális
hulladéklerakó hely felszámolása program. Nagyon sok kihelyezett hulladékot elhordanak,
ártalmatlanítanak. A polgárőröket, mezőőröket is kéri, hogy amikor ilyet tapasztalnak,
próbáljanak a tulajdonosra utaló nyomokat keresni, és minden alkalommal a rendőrségen
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feljelentést tesznek. Vallja, hogy ezeknek a rendőrségi vizsgálatoknak hírértéke van, és
jobban meggondolják a polgárok azt, hogy hová helyezzék el a hulladékot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a romos ingatlanok rendbetétele ügyében a tájékoztatót tudomásul veszi,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
181/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a romos ingatlanok rendbetétele ügyében
készült 2015. évi tájékoztatót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester
3./ Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2014. évi munkájáról,
valamint támogatásának felhasználásáról
Előadó: Polgárőrség elnöke
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Terjedelmes anyagot jutatott el a bizottsági tagokhoz. Kiegészíteni nem kívánja, ha kérdés
merül fel, válaszol.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Úgy gondolja, hogy a rendőrséggel nagyon jól együtt tudnak működni. Ennek látszata is van.
A településen a bűnmegelőzésben, és a felkutatásban élen járnak a megyében is.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Komoly tény az, hogy az elmúlt 10 évben helyi születésű őrsparancsnok végezte a munkáját.
A helyi emberek, a helyi közösségre mindig nagyobb figyelmet szentelnek. Ha szándék van,
hathatósabban lehet a problémát kezelni. Szerencsésen alakult a polgárőrség működési
finanszírozása is. Sikerült több pályázati pénzt is lehívni, az önkormányzat is látta, hogy
eredményesebb munkát, komolyabb normatív finanszírozással lehet ellátni. Ezt a munkát
szinte a végtelenségig lehet fejleszteni, de ennek mindig eszköz oldala van, az eszköz
oldalhoz pedig forrás kell. Nem törekedhetnek arra, hogy extra célokat tűzzenek ki maguk elé,
mert az önkormányzat forrásoldala be van korlátozva. Szerencsére nem csak anyagi
támogatást, hanem elvárásokat is közvetítenek feléjük. Ezt a munkájukba beépítve
hatékonyabbá tudnak válni.
Kiss Sándor bizottsági tag:
A rendőrség a koordinációs tevékenységet ugyanúgy is ellátja, mint korábban vagy a
polgárőrség határozza meg pl. a járőr útvonalat?
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
A rendőrséggel való koordinációs tevékenység szervezésében, valamilyen szinten törés
keletkezett mióta Balogh Attila elkerült innen. Nagyon jó a munkakapcsolat Lakatos László
tiszacsegei őrsparancsnokkal és Rácz Attila századossal is. Gyakorlatilag a saját
szolgálatukat, maguknak szervezik. Az elmúlt évekhez viszonyítva lényegesen több közös
szolgálat szerveződött a rendőrséggel és a polgárőrséggel együtt. Ez adódhat abból is, hogy
nem túl jól volt feltöltve az egyeki rendőrőrs állományi létszáma. Jó, harmonikus a kapcsolat,
minden rendben megy.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2014. évi munkájáról valamint
támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
182/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközségben működő
Polgárőrség 2014. évi munkájáról valamint támogatásának felhasználásáról
szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4./ Tájékoztató az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 2014. évi működéséről,
támogatásának felhasználásáról
Előadó: Ecsedi János egyesület elnöke
Ecsedi János alpolgármester, Egyeki SBSE elnöke:
Nem kívánja kiegészíteni a tájékoztatást, ha kérdés van, válaszol.
Kiss Sándor bizottsági tag:
Jól működik az egyesület. Aktív sportolóként azt mondja, hogy minden adott az előrelépéshez
és nagyon jó a jövőkép.
Ecsedi János alpolgármester, Egyeki SBSE elnöke:
Sajnos csak két fesztivált tudtak idehozni. Ugyanis az előírásoknak megfelelően annyi helyre
lenne szükség, hogy csak akkor tudnának pl. 11-es 13-as korosztálynak helyi rendezésű
fesztiválokat megrendezni, amennyiben legalább még 4 ilyen zöld terület lenne. Zöld területre
lenne szükség. Felvetődött, hogy bővíteni kellene a sporttelepet. Egy ilyen fesztivál
megszervezésére több pályára van szükség.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A sportpálya területe Egyek egyik legszebb területe.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Vitathatatlan, hogy a településnek egy szép színfoltja. Kívánja, hogy ez a töretlen fejlődés
maradjon meg, vagy legalább ezt a szintet tartsák meg.
Ecsedi János alpolgármester, Egyeki SBSE elnöke:
Megjegyzi, hogy a pályavilágításos projektet meg tudták valósítani, ami a 2014-es
bevételüknek a közel felét tette ki. Ez nem csak a sportnál, hanem települési rendezvényen is
tudták kamatoztatni.
Nézőtéri illemhely megépítésére van most pályázat beadva, ez 4,2 millió Ft, itt is több mint 1
millió Ft-os önerőt igényel. Attól, hogy úgy tűnik, hogy a sportegyesületnek van pénze, ez
csak annyit jelent, hogy viszonylag nagyobb dolgokat valósítanak meg. Úgy gondolja, hogy
fegyelmezett gazdálkodást kell folytatni.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A 2016-os évben is sikerül a TAO-s pályázatot feltölteni a Medicor bevonásával, és erre
Vezérigazgató Úr garanciát vállal.
Ecsedi János alpolgármester:
6,9 millió Ft volt az elmúlt évi TAO-s pályázat keretösszege, amit nem tudtak feltölteni. Kb. 3
millió Ft-nak megfelelő összeget töltöttek fel a vállalkozók, ennyit tudtak elkölteni, ennyit
tudtak visszaforgatni a vállalt kötelezettség vonatkozásában. Volt lehetőség arra, hogy ezt a
pályázati keretösszeget meghosszabbítsák, kérték a hosszabbítást, ez kb. 4,5 millió Ft. Az idei
TAO-s pályázat keret összege szintén 6,2 millió Ft. Illetve az illemhely beruházási költsége
4,2 millió Ft. Tehát 10-15 millió Ft közötti összeg. Ezeket a dolgokat csak akkor tudják
megvalósítani, amennyiben vannak olyan vállalkozások, akik társasági adó befizetésével
potenciálisan szóba jöhetnek, felajánlják nekik és átutalják a számlájukra. Mert egyébként
csak egy vízió az összes. Ettől függetlenül augusztusban elkezdődött a bajnokság, utaztatni
kell a gyerekeket.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 2014. évi működéséről, támogatásának
felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
183/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete
2014. évi működéséről, támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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5./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltatásról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
A tanyagondnoki szolgáltatásról jogszabályi kötelezettség van, hogy minden évben be kell
számolni. Őszintén bevallja, hogy erről időnként megfeledkezett. 2 évente van szakmai
ellenőrzés és mindig figyelmezetik őket. Általában szeptemberi ülésre elkészül az előző évről
szóló beszámoló. Ez a beszámoló a 2014-es évről szól. Ebben még nincs benne, hogy az idei
évben új tanyabuszt nyertek és ezt október 14-ig be fogják szerezni. A beszámoló azokat az
alap adatokat tartalmazza, amit a jogszabály megkövetel tőlük. Benne van, hogy milyen
jellegű tevékenységre használják, a futott km, illetve, hogy mennyien vették igénybe havonta.
A tanyabuszosnak a menetlevélen túl vezetnie kell egy tevékenységi naplót és abban jeleznie
kell, hogy az adott napon hányan vették igénybe a szolgáltatást.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Van-e hír mikor érkezik az új tanyabusz?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerződés szerint október 14. a határidő. A 3. oldalon látható, hogy a 3.847.000 Ft a bevétel,
ezzel szemben majdnem 1 millió Ft-tal több a kiadás, 4.701.000 Ft. Éves szinten az állami
támogatáson felül kb. 1 millió Ft-ot kell az önkormányzatnak hozzátennie a tanyagondnoki
szolgálat ellátásához.
Bóta Barbara aljegyző:
Megegyezés van arról, hogy az új tanyabusz érkezése után, átadásra kerül a régi tanyabusz az
iskola részére. Eszébe jutott, hogy a tanyagondnoki szolgáltatásnak a működési engedélye
erre a gépjárműre van kiadva. Tehát ha megkapják az új gépjárművet, kell még nekik egy pár
nap, hogy el tudják intézni, hogy a működési engedélyt módosítsák a másik járműre. Ennyivel
csúszna az átadás. Tehát nem azért van, mert nem akarják, hanem mert adminisztratív jellegű
dolgokat el kell intézni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltat 2014. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
184/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzata által
fenntartott tanyagondnoki szolgáltat 2014. évi működéséről szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
Makula László tanyagondnok
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6./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított
juttatásokról és támogatásokról szóló 18/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző:
Legutóbb módosításra került, mert belekerült az üdülési hozzájárulás. Törvényességi
észrevétel érkezett a Kormányhivatal részéről. Egyrészt közszolgálati szabályzatot csak
jegyző készíthet, az eredeti rendelet szerint a polgármester is benne volt. Ez módosításra
került. Másrészt pedig nem a rendeletnek, hanem a közszolgálati szabályzatnak kell
tartalmaznia összegszerűen az üdülési hozzájárulásnak a mértékét. Ez nem csak a
köztisztviselőkre vonatkozik, hanem a polgármesterre és az alpolgármesterre is. Tehát maga a
rendelet a mértéket nem határozza meg, így a 3.§ (5) bekezdése törlésre is került. Tehát
tulajdonképpen a törvényességi észrevételnek megfelelően módosításra került a rendelet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 18/2015.(VI.25.)
önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
185/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló
18/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítását.
Határidő: 2015.szeptember 24.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
7./ 2014. évi Közbeszerzési Terv módosításának jóváhagyása
Bóta Barbara aljegyző:
Múlt héten volt a napelemes projekt, záró helyszíni ellenőrzése, amihez elő kellett készíteni
különböző dokumentumokat. Ekkor szembesültek azzal a ténnyel, hogy 2013. évi
közbeszerzési tervben szerepeltették a napelemes beszerzést. Akkor különböző okok miatt
nem valósult meg a közbeszerzési eljárásnak a lebonyolítása. 2014.évben gyorsan kellett
benyújtaniuk a pályázatot és gyorsan kellett le bonyolítani a közbeszerzést és egy nagyon
fontos dolog kimaradt. A 2014. évi közbeszerzési tervet módosítani kellett volna és
szerepeltetni kellett volna ezt a napelemes beszerzést. Ez sajnálatos módon elmaradt. Amikor
az ellenőrzés során kérték tőlük a 2014.évi közbeszerzési tervet, akkor bele dolgozták ezt a
beszerzést, hogy rendben legyen, így utólagos jóváhagyást kérnek a Képviselő-testülettől,
hogy ezt a megmódosított és aláírt közbeszerzési tervet hagyja jóvá.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy utólagosan jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek
a 2014. évi Közbeszerzési terv módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
186/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság utólagos
jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi Közbeszerzési terv
módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
8./ Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága részére tiszteletdíj
megállapítása
9./ Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság Felügyelő Bizottsága részére tiszteletdíj
megállapítása
Bóta Barbara aljegyző:
Úgy látja, hogy a 2015.évi költségvetést fogja megterhelni, mert 2015. január 1-től van.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Úgy gondolja, hogy nem az önkormányzaté lesz, hanem a Kft-é.
Ecsedi János alpolgármester:
A kérdés az, hogy a Felügyelő Bizottság kit képvisel. Mondhatja azt a Kft, hogy ha a
tulajdonosnak ez fontos, hogy megfelelő emberek üljenek ott, akkor nyílván a költséget is
fedezzék.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Viszont mondhatná azt az önkormányzat a Kft-nek, mint tulajdonos, hogy amit a napelemes
beruházásból megspórol, azt vonják le a finanszírozásból, de nem hiszi, hogy ezt fogja
mondani az önkormányzat. Azt gondolja, hogy „csurran-cseppen” a Kft-nek annyi, hogy
simán ki tudják ezt fizetni a 15x12.000 Ft-ot, plusz járulékot.
A tűzoltóságnál hány Felügyelő Bizottsági tag van?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Három, egy elnök két tag van.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A tűzoltóság költségvetése elbírná a Felügyelő Bizottság tiszteletdíját?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Ha rendben lenne a tűzoltóság költségvetése, akkor igen.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez alatt azt érti, ha Tiszacsege és Újszentmargita megfizetné a támogatást.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Igen, akkor minden további nélkül.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolják, hogy 2016. január 1-től vezessék be. Gyakorlatilag egyik intézmény költségvetése
sem túl híres.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A tűzoltóságnál ráadásul tisztújítás is volt. Visszamenőleg nem szoktak tiszteletdíjat fizetni.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Elnökségi tagoknál is van szó tiszteletdíjról, de ott még nincs tisztázódva a dolog.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Emlékszik rá, hogy az elnökség illetve a Felügyelő Bizottság a tűzoltóságnál kapott
tiszteletdíjat?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Nem, ez Polgármester úr javaslata, azt mondta, hogy tisztességes munkát nem lehet ingyen
elvárni. Egy jelképes összegről beszélnek.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az is egy szemlélet, amit Polgármester úr elmond, van is valóság tartalma. Ha a NyugatEurópai modelleket nézik meg, akkor Nyugat-Európában jó egzisztenciával rendelkező
emberek, azért, hogy szolgálják a közösséget még társadalmi tevékenységeket is elvállalnak.
Ez nem pénz, hanem elhivatottság kérdése.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Polgármestert kérdezi, hogy 2015.01.01-től visszamenőleg gondolta a tiszteletdíjat? Például a
tűzoltóságnál más volt az elnök.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, már a tavalyi költségvetés koncepciójának tárgyalásakor is szó volt róla, hogy a
Szöghatár Kft FB tagságának és a tűzoltóság elnökségi tagságának adni kellene juttatást. Évek
óta mondogatja, hogy ingyen munkában nincs köszönet. Onnan erősödött fel benne ez a
gondolat, hogy tavaly júniusban a Szöghatár Kft. Felügyelő Bizottsága komplett benyújtotta a
lemondását. Olyan látszata volt ennek a dolognak, mintha ott nagy bajok lennének. Mire a
Képviselő-testület elé került a téma a lemondást visszamondták. Ha egy ilyen testületben
kompletten lemondanak, ennek mindig rossz üzenete van. Azt gondolja, hogy ezekben a
tagságokban, a tagokban növelni kellene a felelősség érzetet, ezért célszerű lenne, ha
valamiféle anyagi juttatásban részesülnének.
Méltányos lenne a Felügyelő Bizottsági tagoknak és a tűzoltóság elnökségi tagjainak 5.000
Ft-ot adni havonta. A Felügyelő Bizottság elnökének 10.000 Ft-ot, a tűzoltóság elnökének
szintén 10.000 Ft-ot.
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Bóta Barbara aljegyző:
A határozati javaslatban a tűzoltóságnál csak a Felügyelő Bizottságra tért ki Polgármester, az
elnökségre nem.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az eredeti gondolata január 1-je volt. Abban a hiszemben volt, hogy erről meghozták a
döntést. Murvai Ferencné ügyvezető kérte, hogy ezt egy Képviselő-testületi határozattal
erősítsék meg. Nekik adná 01.01-től visszamenőleg is. Egységesen kellene dönteni a két
Felügyelő Bizottság és az elnökség vonatkozásában. Nem gondolná, hogy a korábbi elnöknek
bármit is adni kellene.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A tűzoltóság költségvetése az elnökségnél a Felügyelő Bizottságnál visszamenőleg ezt nem
fogja elbírni. Kérdezi Czinege Zoltán tűzoltóparancsnokot, hogy elbírja a költségvetésük?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Ha normálisan jönnének a pénzek, akkor elbírja. Nincs betervezve, de elbírja a
költségvetésük.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nekik joguk van eldönteni, hogy mennyit kapjon a tűzoltóságnál az elnökség? Ezt elnökségi
ülésen erről beszéltek. Ott milyen döntés született?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Az, hogy majd be lesz vezetve, ha meg lesz rá a döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha meg van ez a döntés, akkor vezesse be, ezt nem is kell tárgyalniuk.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Itt nincsenek tulajdonosok, annak kell dönteni, aki finanszírozza a tűzoltóságot. A 3
önkormányzat finanszírozza, és ha be van építve a költségvetésébe és minden testület
elfogadja a ráeső támogatást, azzal elfogadja azt is, hogy adja az erre eső pénzt is. Nincs
beépítve, bár Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok azt mondta, hogy elbírná. Szerinte úgy lenne
a jó, ha be lenne építve, hogy ez a sor tartalmazza.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Amit Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető megfogalmazott helytálló. A Kft. az
önkormányzat cége, a tulajdonos meghatározhat dogokat. A tűzoltóság egy önálló civil
szervezet, köztestületi tűzoltóság. A Képviselő-testület megfogalmazhat dolgokat, de az nem
kötelező érvényű a tűzoltóságra. Ha úgy gondolja, hogy futja a költségvetésből, akkor
fizetnek, ha nem futja, akkor nem fizetnek.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Az elnökség eldönti.
Czinege Zoltán képviselő:
Született róla elnökségi döntés.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy a Szöghatár Kft-nél hozzák meg a döntésüket. Felhatalmazni Murvai
Ferencné ügyvezetőt, hogy a Kft. költségvetéséből vezesse be. A Kft-nél merné mondani,
hogy visszamenőleg január 1-től.
A tűzoltóság vonatkozásában a Képviselő-testület, a döntést a tűzoltóság elnökségének a
kompetenciájába helyezi. Megállapítják, hogy ez oda tartozik. Az elnökség majd eldönti,
mikortól fizeti be.
Bóta Barbara aljegyző:
Akkor tulajdonképpen a Kft. vonatkozásában el lehet fogadni azt a határozati javaslatot, ami
kiküldésre került. A tűzoltóságnál pedig Polgármester úr javaslatát.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A tűzoltóság vonatkozásában, ha visszamenőleg fizetnek, akkor csúnya volna, ha a választás
előtti időszakra nem ad. Ugyan ez az ő döntésük, de ha adnak visszamenőleg, akkor
mindenkinek adni kell. Ha nem adnak, akkor 2016. január 1.-től. Visszamenőleg nem
szívesen ad, még a Kft-nek sem. Ott is jó szívvel 2016. január 1-től adná.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Megérti, hogy nincs betervezve a tűzoltóság költségvetésébe. Az elnökség fogadja el a
költségvetést. Ezáltal döntenek arról is, hogy minden településre eső részt is elfogadják.
Szerinte külön soron legyen kimutatva, ha jövő évtől lesz ilyen, hogy az elnökség, senki ne
tudja azt mondani, hogy „belecsempészték a sorok közé”. Ha az egyeki önkormányzat azt
mondja, hogy fizessen érte a tűzoltóság, azzal terhet ró a másik 2 önkormányzatra is. Ebből a
költségvetésből nem látszik, hogy elfogadták az elnökség és a Felügyelő Bizottság
tiszteletdíját. Külön soron legyen kimutatva a tűzoltóság jövő évi költségvetésében.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt be kell tervezni. A tűzoltóságnál azt gondolja, hogy ráér január 1-től. A Kft-nél erre az
évre visszamenőleg, mert már tavaly is beszéltek róla. A Szöghatár Kft-nél a Felügyelő
Bizottsági tagok a teljes magánvagyonukkal felelnek a Szöghatár Kft-nél folyó gazdasági
ügyekért. Ez a havi 5 000 Ft egy jelképes összeg.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Annál is inkább, mert már kialakult bennük az a kép, hogy ettől az évtől kapnak tiszteletdíjat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A tűzoltóságot akkor levehetik napirendről?
Bóta Barbara aljegyző:
Nem, esetleg ott egy olyat lehet, hogy javasolni kell az önkormányzati tűzoltóság
elnökségének, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai, illetve az elnökség részére 2016.01.01-től
tiszteletdíjat állapítson meg. Javaslatot tehetnek, de úgy is az elnökség fog dönteni az ügyben.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Szöghatár Kft-re vonatkozó határozati javaslattal egyetért, miszerint a
Felügyelő Bizottságának elnöke részére havi 10 000 Ft tiszteletdíjat, a tagok részre 5 000 Ft
tiszteletdíjat állapítsanak meg 2015. január 1-től, kézfelnyújtással jelezze.
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A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
187/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának elnöke részére havi 10 000 Ft tiszteletdíjat, a tagok részre 5 000
Ft tiszteletdíjat állapítsanak meg 2015. január 1-től.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy javasolják a tűzoltóság elnökségének, hogy az elnökség és
a Felügyelő Bizottság tagjai részére tiszteletdíjat állapítsanak meg 2016.01.01-től,
kézfelnyújtással jelezze. Kerüljön betervezésre a 2016.évi költségvetésben, külön soron.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
188/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy tegyen javaslatot az Egyek Önkormányzati
Tűzoltóság Elnöksége felé, hogy az Elnökség illetve a Felügyelő Bizottság
tagjai részére tiszteletdíjat állapítson meg 2016.01.01-től.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10./ Tájékoztató a lakásgazdálkodásról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Abban a hiszemben végzi ezt a munkát, hogy szinte minden ingatlan ki van adva. Ami nincs
kiadva, arra van jelentkező. Az, ami korábban volt, hogy több 100 ezer Ft-os tartozást
halmoznak fel, ezeket próbálják fokozottan kiszűrni. Több bérlő kérelmét is elutasították. Azt
gondolja, hogy nem állnak rosszul, mert szépen jönnek ezek a bevételek. 22 lakásnak jelenleg
van bérlője, 7 lakás van bérlő nélkül.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez jó arány.
Kéri, hogy aki a lakásgazdálkodásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel
jelezze.
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A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
189/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a lakásgazdálkodásról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11./ Tájékoztató az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében
foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi
kapcsolatáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja levenni napirendről, és jövő hónapban tárgyalják.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal levette napirendről az önkormányzati tagsággal működő
társulások társulási szerződésében foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és
a társulások előző évi kapcsolatáról szóló tájékoztatót.
12./ Egyebek
1./ A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagjának megválasztása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta. Ott mi lett a végeredmény?
Bóta Barbara aljegyző:
Döntés nem született, mert a bizottsági tag megválasztása a Képviselő-testület kompetenciája.
Javaslatot sem kell tenni. Jegyző Asszony kérte, hogy tárgyalják, próbáljanak valamilyen
konszenzusra jutni. A jelölteknek jelen kell lenni a testületi ülésen. A Szociális Bizottság
ülésén az a megállapodás született, hogy Fiatal Lászlót fogják támogatni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Eddig több név merült fel, Zelei József, Fiatal László, Hegyi Mihály, Farkas Zoltán. Lehet
érvelni, hogy ki kit lát a legjobbnak. Fiatal László volt már korábban is külsős bizottsági tag.
Valószínűleg ő maga is Fiatal Lászlót fogja támogatni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A testületi ülésen Polgármester terjesztette elő alternatívaként, hogy ne töltsék be.
Bóta Barbara aljegyző:
Az lett a javaslat, hogy feltöltik.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Továbbra sem javasolja betölteni ezt a helyet.
Ecsedi János alpolgármester:
Erről már döntött a Képviselő-testület.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Esetleg annyit lehetne, hogy ha a Pénzügyi Bizottságnak az a kérése a Képviselő-testület felé,
hogy legyen csak 8 fős, akkor annak van egy súlya.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Múltkor majdnem egymás után kétszer nem volt meg a bizottsági létszám, a
határozatképesség szempontjából. Ha szavazni kell, Farkas Zoltánt javasolja.
Bóta Barbara aljegyző:
Nem kell most szavazni, csak próbáljanak egy konszenzust kialakítani. Ha felmerülnek a
jelöltek, és mindenkiről szavazni akarnak, akkor a jelölteket értesíteni kellene, hogy legyenek
jelen Képviselő-testületi ülésen.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
A bizottság határozatképessége szempontjából a 9 fős bizottságnál, akkor határozatképes, ha
5 fő van jelen. A 8 fős bizottságnál szintén akkor határozatképes, ha 5 fő van jelen.
Ecsedi János alpolgármester:
Nyolc emberből kisebb az esély, hogy meg legyen az 5 fő.
Bóta Barbara aljegyző:
A legutóbbi testületi ülésen az a döntés született, hogy fel kell töltetni. Vagy ha azt javasolja a
pénzügyi bizottság, hogy tárgyalja a Képviselő-testület újra, ez is lehet egy döntés.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ebben az évben semmiképpen nem töltené fel, Vigh József iránt érzett tisztelet jeléül.
Ecsedi János alpolgármester:
A megyei közgyűlésben 1 héten belül feltöltik a helyét.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ott személytelenebb a dolog, ott nem ismerik igazán egymást.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Furcsának találta, hogy a bizottság véleményét a Képviselő-testület semmibe vette. Most
hallja először ezeket a neveket. Kegyeleti okok miatt nem töltené fel, de ha már fel kell
tölteni, ő is Fiatal Lászlót tudja támogatni. Korábbi bizottságnak külsős tagja volt, az ő
munkáját már ismerik, felkészülten és rendszeresen járt az ülésekre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A legutóbbi testületi ülésen plusz napirendi pontok között kérte, hogy vegyék fel. Akkor sem
a bizottságok, sem a képviselők nem voltak igazán felkészülve a témában. Egy kicsit ad-hoc
jelleggel próbáltak véleményt alkotni. Kérte a testületet, hogy mutasson utat, hogy mi legyen.
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3 alternatívát említett a testületi ülésen. Volt az, hogy feltöltsék képviselővel, feltöltsék külsős
bizottsági taggal vagy ne töltsék fel. Szorosan arra döntöttek, hogy töltsék fel. Ha a bizottság
részletesebben megtárgyalja, a testületi ülésen lehet, hogy lesz, aki figyelembe veszi, lehet,
hogy nem lesz. Meg kell nézni, hogy mi a többség javaslata, hogy fel legyen töltve, vagy ne
legyen. Ha fel lesz töltve, meg kell nézni, hogy kit javasolna a bizottság, bár ez a Képviselőtestületet nem köti semmivel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ő elmondta, hogy nem a javasolja, de ha már fel kell tölteni, akkor Fiatal Lászlót tudja
támogatni, az elhangzott nevek közül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Zelei József magát javasolta, nem tolakodóan azt mondta, hogy szívesen rendelkezésre áll.
Fiatal Lászlót, Vitéz Zsolt képviselő javasolta. Hegyi Mihályt Soltész Gábor képviselő
javasolta. Farkas Zoltánt pedig Ecsedi János alpolgármester.
Hegyi Mihály a takarékszövetkezet kirendeltség vezetője. Azt gondolja, hogy Hegyi Mihály
is egy jó választás lenne, de ugyanakkor vannak néha helyzetek, amikor a takarékszövetkezet
érdeke és a Pénzügyi Bizottság érdeke nem teljesen van összhangban. Fiatal László a
Településfejlesztési Bizottság tagja volt. A gazda vonalat erősíti. A településen a gazdák
képviselik a legnagyobb gazdasági faktort, ez a település mezőgazdasági jellegű. Farkas
Zoltán a legnagyobb adófizető cégénél dolgozik, középvezetői beosztásban. A sportért
rengeteget tesz, edzősködik. Zelei Józsefnél figyelembe lehet venni, hogy mindig
segítőkészen állt az önkormányzathoz. Ezt így lehet mérlegelni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Alapvetően már régebben is, rendező elvnek azt tartotta volna szerencsésnek, hogy a
képviselő jelöltekből hozni be javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megnézte ezt is, amit Tardi Kálmán bizottsági tag mond. A képviselő jelöltek között a
várakozó listán az első helyen van Kiss Sándor. A második helyen Dr. Hegedüsné Jámbor
Valéria. Ennek szellemében, amit Tardi Kálmán bizottsági tag mond, 5.-ént Dr. Hegedüsné
Jámbor Valériát javasolhatná.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Tudja is javasolni, mert lelkes bizottsági tag volt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azért nem javasolt neveket az oktatási intézmény részéről, mert úgy gondolja, hogy az
oktatási intézmények kellőképpen képviselve vannak. Ugyanez igaz a sportra és a gazdákra.
Fiatal Lászlóval ugyanez a helyzet. Azért mondta, hogy Fiatal Lászlót tudja támogatni, mert
neki annyi előnye van, hogy ő már bizottság tagként szerzett tapasztalatot és ismerik is a
munkáját. Rendszeresen részt vett az ülésen és felkészülten érkezett.
Ecsedi János alpolgármester:
Farkas Zoltán 15-20 éves múltja van, amit a közösségért önzetlenül tett. Nagyon sok gyerek
az, aki átment a „keze között”, akik most már felnőtt emberek. Ezt a közösségért önzetlen
tettét Fiatal Lászlóban nem látja. Több száz gyerek az, akire Farkas Zoltán a szabadidejét
rászánta önzetlenül a gyerekekre. Rengeteg tapasztalattal rendelkezik, és úgy gondolja, hogy
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hasznosan tudna a különböző széleskörű problémákban segítséget nyújtani. Elsődlegesen a
közösség érdekében tett önzetlen munkája miatt javasolta.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Ez mind igaz. Ugyanakkor van egy több szempontból megdolgozatlan gazdatársadalom,
aminek az önkormányzati érdekeknek megfelelő orientálásához Fiatal Lászlónak nagyobb
tapasztalata van.
Tardi Kálmán képviselő:
Farkas Zoltánnak vitathatatlanok az érdemei, mert dicsérte a sportkör beszámolóját, és az
egész elnökséget, és az ott lévő valamennyi munkát, de itt nem a jutalmazásról van szó,
hanem bizottsági tagságról. Ilyen szempontrendszer szerint, hogy lelkiismeretes, jól végzi a
munkáját, több száz embert tudnának idehozni.
Kiss Sándor bizottsági tag:
Farkas Zoltánhoz 20 éves barátság köti. Ismeri azt az oldalát is, amit Alpolgármester úr
elmondott. Azt gondolja, hogy sokoldalú emberről beszélnek és ő is Farkas Zoltánt támogatja.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy szavazzanak. Kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy 8 fővel
működjön a bizottság, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett szavazott.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Farkas Zoltán személyét támogatja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett szavazott.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Fiatal László személyét támogatja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett szavazott.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Hegyi Mihály személyét támogatja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett szavazott.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Zelei József személyét támogatja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 tartózkodás mellett szavazott.
Bóta Barbara aljegyző:
Valószínűleg testületi ülésen is el fognak hangzani ezek a nevek ezért célszerű lenne értesíteni
a jelölteket. Ha ott fog eldőlni és ott szavaznak róla, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy
elfogadja, nincs összeférhetetlenség és esküt kell neki tenni.
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Ecsedi János alpolgármester:
A javaslattevő értesítse a jelöltjeit.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Antal Lászlóval felveszi a kapcsolatot, hogy elvállalná-e.

- Morzsi Szociális Szövetkezet alapítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt nincs előrelépés. Szerinte vegyék le napirendről.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pont levételével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal levette napirendről a Morzsi Szociális Szövetkezet alapítása
című napirendi pontot.
2./ Pályázat kiírása az Egyeki Szöghatár Nonprofit KFT ügyvezető igazgató posztjára
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az előző anyagot vették mintának. Időközben megkereste Farkas Sándor, aki többször
megpályázta ezt az állást, most is jelezte, hogy szeretné megpályázni és kérte, hogy vegyék ki
azt a kitételt, hogy felsőfokú végzettséghez kötik a pályázat benyújtását. Erről is
dönthetnének, hogy kivegyék-e. Farkas Sándor ismertetett neki egy nagyon biztató dolgot,
ami pozitív jövőképet festett le. Kérte, hogy szervezzen egy bemutatót a Képviselőtestületnek és mutassák be azokat a műszaki fejlesztéseket.
Őszintén megmondja, hogy nem hisz ebben a történetben. Egy olyan fűtési technológiát
dolgoztak ki, amin egy egység megy be és 8 egység energia jön ki. Ilyen biztos, hogy nincsen.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ne mondják kategorikusan, hogy nincsen, mert minden nagy feltalálás úgy kezdődött, hogy
azt hitték, hogy ilyen nincs.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Egyelőre a pályázatot nem erre a fantom dologra kellene alapozni, hanem a most meglévő
Szöghatár Kft-re.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Ez a fantasztikus felfedezés, hogyan kötődhet a Kft-hez ügyvezetőjéhez?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy kötődik, hogy Farkas Sándor továbbra is arra törekszik, hogy Egyeken szeretne
fejlesztéseket megvalósítani, munkahelyeket létrehozni. Ha ez a történet működne, akkor
valóban rengeteg munkahelyet lehetne létrehozni. Ezért mondta neki, hogy nézzék meg,
győződjenek meg erről a dologról. Ő biztos benne, hogy ez nem működik. Tardi Kálmán
bizottsági tag elmondta, hogy ő ad ennek egy lehetőséget, hogy hátha működik. Egyébként ő
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is szeretne neki adni, nézzék meg, mert ha ez tényleg működne, akkor igaz lenne az az
elképzelés, hogy megszűnne minden gondja a településnek.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
A Szöghatár Kft. most nincs túl rossz helyzetben, de olyan jó helyzetben sincs, hogy építő
jellegű lenne, ha ez a dolog nem működne. Ezzel sok ember elveszítené az esélyét.
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy a felsőfokú iskolai végzettség mindenféleképpen maradjon benne.
A pályázati elbírálásnál az előnyt jelentnél, meg lehetne jeleníteni, a logisztikai
tevékenységet. Ugyanis most elsődlegesen, az élelmezésen kívül, a közfoglalkozatással
kapcsolatos munkálatok elvégzése, különböző munkaterületek kiszolgálása, szállítási
tevékenység jelenti a munkák zömét.
Tehát ő azt mondja, hogy a felsőfokú iskolai végzettséget mindenféleképpen benne hagyná és
az előnyt jelentet kiegészítené, logisztikai tevékenységgel. A többivel egyetért.
Tardi Kálmán bizottság tag:
Amit Murvai Ferenc bizottsági tag elmondott sok igazság van benne. Ha következetesen
végig nézik az elmúlt 4-5 Kft. igazgatókat, Fazekas Sándornak és Murvai Ferencné
ügyvezetőnek sincs felsőfokú végzettsége. Azt mondja, hogy a felsőfokú végzettség
előnyként legyen benne. Adják meg maguknak a lehetőséget arra, hogy másképp döntsenek.
Itt volt Magyar Éva, neki volt diplomája és mégis úgy tűnik, hogy nem hozta az az elvárást,
amit Polgármester úr terjesztett felé. A papír bizonyítvány arról, hogy valakinek valamiben
van jártassága, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy tudás is van mögötte.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
A Kft-nek van egy műszaki részlege, aminek a jelenlegi irányítása nem igazán látja át. Ezt
nem is lehet neki felróni. A felsőfokú végzettség, amivel Magyar Éva fel volt vértezve, a Kft.
ügyvezetésénél abban mutatkozott meg, hogy rengeteg olyan döntést hozott, ami nem volt
gyakorlatias. Nem biztos, hogy jó irányba viszi el, ha csak és kizárólag a felsőfokú
végzettséghez ragaszkodnak. Szerinte egy jó, gyakorlatias meglátású emberre van szükség,
aki átlátja a problémákat és nem tudják az orránál fogva vezetni. Javasolja, hogy előnyt
jelentsen a felsőfokú végzettség.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Olyan embert, mint Fazekas Sándor nehéz találni. Volt műszaki rálátása. Murvai Ferencné
ügyvezető nem pályázott, ez kényszerpálya volt. Szerinte a felsőfokú végzettségnek
mindenképpen benne kellene maradni.
Tardi Kálmán bizottság tag:
Formális dologról van szó, úgy is a Képviselő-testület fog dönteni. Polgármester úrral, amikor
erről a kérdésről beszélgetett, ő azt mondta, hogy jó volna egy műszaki, építőipari végzettségű
ember lenne a Kft igazgatója. Ő erre azt mondja, hogy a Kft. ügyvezetője mellé kell egy
műszaki végzettségű ember. Azt mondja, hogy hagyják nyitottan, előnyt jelentsen, adják meg
maguknak a lehetőséget nem felsőfokú végzettséggel rendelkező emberre. A műszaki
részleget erősíteni kellene, úgy hogy az új igazgató mellé alkalmaznak egy műszaki
végzettségű embert is.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A beszélgetés óta, időközben talált is egy jelöltet. Ez az ember építőmérnök, aki rendelkezik
azzal a tapasztalattal, hogy az építkező brigádon nagyot lendíthetne előre.
Egyelőre jobbat nem tudott felkutatni, bár van 1-2 ember, aki még jelentkezne erre a
tisztségre, de majd dönt benne a Képviselő-testület.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Van-e valakinek a pályázati kiírással kapcsolatban módosító javaslata?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő ott tart, hogy megismerkedett ezzel az emberrel, ki sem kellene írni a pályázatot, jöjjön be
és hallgassák meg. A korábbi jelöltekhez képest azt látta, hogy kimagasló és nagyon ide illő
ember lenne. Abba is benne lenne, hogy ki se írják a pályázatot.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Ez lehetséges?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, kinevezik.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Megbízással a pályázat kiírásáig.
Tardi Kálmán bizottság tag:
Menjenek ennek a törvényes útján.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Döntött a testület a pályázat kiírásáról. Hiteltelenek lennének, ha felülbírálnák magukat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem erőlteti, ez az ő véleménye. Ezt a jelöltet olyan biztosnak látná, hogy átlépne a pályázati
felhíváson, de azt is elfogadja, hogy az új ügyvezető hadd legyen annyival is erősebb, hogy
pályázati úton nyeri el az állást.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Egy év próbaidő legyen, hogy ki lehessen úgy táncolni belőle, hogy az önkormányzatot
érdeksérelem ne érje. Bárkiről van szó, ő ezt mondaná.
Továbbra is fenntartja a véleményét, hogy mivel a Kft- bevételeinek a gerincét a konyhai rész
adja, ezért ha műszaki vonalú a Kft. ügyvezetője, akkor egy tapasztalt élelmezésben jártas
emberrel kell erősíteni, ha élelmezésügyben jártas ügyvezető lesz, akkor pedig műszaki
vonalon jártassal kell segíteni. Szerinte mindkét oldalnak megfelelő szintű képviselője legyen.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Az a néhány milliós eredmény, amit külsőként meg tud ítélni, hogy Magyar Éva távozása
éves szinten 4-5 millió Ft megtakarítást jelentett a Kft-nek. Ha gondolkoznak azon, hogy
megerősítik az erősnek hitt megválasztott ügyvezetőt, akkor ez a Kft-nek majdnem plusz 10
millió Ft-jába kerül.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Úgy gondolja, hogy Murvai Ferencné ügyvezető van annyira tapasztalt szakember, hogy a
konyha részéről, gondoskodott az utódjáról.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, már kinevelt egy lehetséges utódot a konyha irányítására.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Amit Polgármester úr felvezetett, hogy a műszaki vonalon nyitnának kifelé, az abból
származó jövedelem, a munkabér sokszorosát kellene, hogy fedezze.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ecsedi János alpolgármester részéről volt egy módosító javaslat, hogy az előnyt jelent részt,
egészítsék ki logisztikai tapasztalatokkal, jártassággal.
Tardi Kálmán bizottság tag:
Javasolja, hogy a felsőfokú végzettség is csak előnyt jelentsen.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Kéri, hogy szakmai érdekek mentén mozogva legyen az ügyvezetői választás.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a pályázat elbírálásánál előnyt jelentsen a logisztika
végzettség is, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
190/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgató posztjának betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásánál jelentsen
előnyt a logisztikai végzettség is.
Határidő: 2015. szeptember 24.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki azzal a módosító javaslattal egyetért, miszerint a felsőfokú iskolai végzettség is
csak előnyt jelentsen a pályázati kiírásban, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett nem támogatta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki módosítással elfogadja a pályázati kiírást, miszerint az előnyt jelentben benne
van a logisztikai végzettség és feltétel a felsőfokú iskolai végzettség, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
191/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató posztjának betöltésére vonatkozó pályázati kiírást az alábbi
kiegészítéssel:
-

A pályázat elbírálásánál jelentsen előnyt a logisztikai végzettség is.

Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanról
Bóta Barbara aljegyző:
Az Eötvös u. 15. sz. alatti ingatlanról van szó. Ennek az ingatlannak a ¾-ét térítésmentesen
felajánlotta annak a hölgynek a testvére, aki most ellenértéket kérne az ¼-ért. Tavaly már
felajánlotta 500.000 Ft-ért, akkor 50.000 Ft-ot kínált érte az önkormányzat és azt nem fogadta
el.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Akkor kínáljanak érte 60.000 Ft-ot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az ingatlanokra mennyi felhasználható összeg van még?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
40.000 Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte akkor 40.000 Ft-ot kínálhatnak érte. Kéri, hogy aki támogatja, hogy 40.000 Ft-ot
ajánljanak érte és vásárolják meg, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
192/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a megvételre felajánlott Egyek, Eötvös u. 15. szám
alatti ingatlanért 40 000 Ft vételárat kínáljanak és vásárolják meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens
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4./ Térítésmentes felajánlások
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismerteti melyik ingatlanon, milyen beruházás történt. Mivel nem önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon történtek ezek a beruházok, ezért nem lehet a befejezetlen beruházásról
aktiválni, arra a vagyon elemre. Ez már tavaly év végén is problémát jelentett. Megbeszélték a
könyvvizsgálóval, hogy ez a módja, hogy az önkormányzat felajánlja ezeknek a
tulajdonosoknak. A felajánlás keretén belül eltűnik a befejezetlen beruházásokból és a
felajánlás keretén belül kerül a tulajdonosokhoz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Óvoda u. 8. sz. alatti ingatlanon még az
esőzés beállta előtt, térkövet tegyenek le a kocsibejáróra. Ahol az ételszállító kocsi behordja
az ételt a konyháig, ott akkora kövek állnak ki, hogy az balesetveszélyes.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Vadász Béla mérje fel, Hajduné Holló Katalin képviselő pedig ír egy megrendelőt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Jó. A Mocsár út és a Béke út kereszteződésében is kapott ígértet zúzott kőre. Az iskola
elkezdődött, és a parkoló kevés és ott végig parkolnak, óriási kátyúk vannak.
Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
193/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, a következőkben felsorolt ingatlanok esetében elkészült
kerítéseket az ingatlantulajdonosok részére térítésmentesen ajánlja fel:
Ingatlan címe, megnevezése
Fő tér Parókia kerítés
Telekháza Kápolna kerítés
Nefelejcs u. 18. kerítés
Összesen:

Bruttó érték forintban
46 396
100 261
26 832
228 328

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Államvasutak részére az egyeki vasútállomás területén kialakításra került
kerékpártároló betonozásának kialakításához felhasznált sóder cement értékét
54 839.-Ft összegben az ingatlantulajdonos részére térítésmentesen ajánlja fel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
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5./ Sportlétesítmény eszközbeszerzéséhez árajánlat elfogadása
Ecsedi János alpolgármester:
Ezt az árajánlatot már tárgyalta a Képviselő-testület. Bekerült a pályázatba, a pályázat nyert.
Csak az ajánlatot adó 1 hónapig tartotta fenn az árajánlatát és mivel most kellene
megvalósítani, ezért kérték, hogy ne lejárt dátummal legyen. Ez most aktuális. Tehát csak a
dátum változott.
Bóta Barbara aljegyző:
Magát az árajánlatot nem tárgyalta sem a Képviselő-testület, sem a bizottság, csak a
pályázatnak a költségvetését fogadta el, aminek ez az árajánlat része volt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A pályázatba ezek az eszközök kerültek beépítésre.
Bóta Barbara aljegyző:
Nem kötelező 3 árajánlat bekérése. Az eszközbeszerzésre fordítható 10%, ha itt nem
használják ki a teljes összeget, akkor az is csökkeni fog.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja az árajánlatot, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
194/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság úgy határozott,
hogy az Egyek, Fő u. 2. szám alatti épületben kialakítandó sportlétesítmény
eszközbeszerzésére a Sport8 Hungary Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 168178.) fogadja el bruttó 2 350 000 Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
6./ Sportlétesítmény kiviteli tervéhez tervezői szerződés elfogadása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért az árajánlat elfogadásával, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
195/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság úgy határozott,
hogy az Egyek, Fő u. 2. szám alatti épületben kialakítandó sportlétesítmény
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kiviteli terveinek elkészítésére Kótai Csaba egyéni vállalkozó (4024 Debrecen,
Nap utca 5. II/8.) árajánlatát fogadja el bruttó 1 175 000 Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
7./ Közterület elnevezése iránti kérelmek
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Két közterület elnevezés iránti kérelem érkezett. Az egyik a Papp-tanya.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Egyek 0123/7 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezése Papptanya legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
196/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek 0123/7 hrsz-ú külterületi ingatlan
elnevezése Papp-tanya legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A másik a Szigeti-tanya. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyek 0309/14 hrsz-ú
külterületi ingatlan elnevezése Szigeti-tanya legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
197/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek 0309/14 hrsz-ú külterületi ingatlan
elnevezése Szigeti-tanya legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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8./ A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Ópusztaszerre tervezett
kirándulás helyett, a Nyíregyházára tervezett kirándulásra is felhasználhassa az egyesület a
támogatást, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
198/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete (4025 Debrecen, Széchenyi út 37.) részére a 238/2015.(VII.09.)
számú határozatában biztosított 30 000 Ft támogatást az Ópusztaszerre
tervezett kirándulás helyett, a Nyíregyházára tervezett kirándulásra is
felhasználhassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

9./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok:
A rendkívüli testületi ülésen elhangzott, hogy október elejétől likviditási problémák
keletkeznek. Mivel nem teljesül Újszentmargita és Tiszacsege fizetése. Egyébként
Tiszacsegének e hónap végén lenne esedékes a fizetés.
Kiszámolta, hogy munkabér járulékokkal együtt 2.940.000 Ft. Kötelező dologi kiadások, - ez
is 3 havi átlag - 707.832 Ft. Ez most még megemelkedik a negyedéves biztosítás fizetésével,
ami plusz 130.000 Ft. Ebből kivonásra kerül, 2.321.922 Ft, amit az államtól kapnak. Így
marad a hiány októberben, 1.325.910 Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez október, november és decemberi hónapra vonatkozik?
Bóta Barbara aljegyző:
Ez csak október.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez 1 havi munkabér járulékaival?
Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok:
Nem, a munkabért ki tudják fizetni az állami pénzből és a járulék egy részét. A járulék egy
részéből és a dologi kiadásból tevődik össze 1 325 000 Ft.
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Bóta Barbara aljegyző:
Ez novemberben kevesebb lesz?
Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok:
Nem tudja, hogy mennyi riasztás lesz.
Bóta Barbara aljegyző:
Tehát jövő hónapban ugyanígy fog jönni, legalább ennyivel?
Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok:
Igen, kivéve a 130.000 Ft biztosítási díjat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte nem szabad ezt kicentizni, 1 500 000 Ft-ról kell döntés.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A felhalmozási hitelek kamat előirányzatból most még van 1.615.000 Ft, ebből lehetne
1.325.000 Ft kölcsönt adni a tűzoltóságnak. Amint támogatást kap a tűzoltóság visszaadják,
ha nem akkor pedig végleg odaadta az önkormányzat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem jobb lenne, 1 500 000 Ft-ot odaadni? Ő annyit javasolt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Felőle mind a 1.615.000 Ft-ot is oda lehet adni, csak mindenki fejében legyen benne, hogy
novemberben és decemberben nem tudja, hogy miből lehet odaadni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető javaslatát támogatja, miszerint a
Tűzoltóság részére 1 615 000 Ft összegű kölcsönt biztosítson, a 2015. évi költségvetésben az
önkormányzat által igénybevett hitelekkel kapcsolatos kamatkiadásra tervezett összegből
megtakarított 8 450 000 Ft terhére, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
198/2015.(IX.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság (4069
Egyek, Fő u. 3.) részére 1 615 000 Ft összegű kölcsönt biztosítson a 2015. évi
költségvetésben az önkormányzat által igénybevett hitelekkel kapcsolatos
kamatkiadásra tervezett összegből megtakarított 8 450 000 Ft terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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Mivel több napirend nem volt a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való
részvételt, és az ülést 17:50 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Czinege Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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