EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. SZEPTEMBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2015. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. szeptember 24-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi
ülésről.

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagjának megválasztása
306/2015.(IX.24.) sz. határozat
2./ Pályázat kiírása az Egyeki Szöghatár Nonprofit KFT ügyvezető igazgató posztjára
307/2015.(IX.24.) sz. határozattól – 309/2015.(IX.24.) sz. határozatig
3./ Polgármesteri jelentés
310/2015.(IX.24.) sz. határozat
4./ Tájékoztató a lakásgazdálkodásról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
311/2015.(IX.24.) sz. határozat
5./ Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
312/2015.(IX.24.) sz. határozat
6./ Tájékoztató a romos ingatlanok rendbetétele ügyében
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző
313/2015.(IX.24.) sz. határozat
7./ Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2014. évi munkájáról,
valamint támogatásának felhasználásáról
Előadó: Polgárőrség elnöke
314/2015.(IX.24.) sz. határozat
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8./ Tájékoztató az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 2014. évi működéséről,
támogatásának felhasználásáról
Előadó: Ecsedi János egyesület elnöke
315/2015.(IX.24.) sz. határozat
9./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltatásról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
316/2015.(IX.24.) sz. határozat
10./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított
juttatásokról és támogatásokról szóló 18/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
26/2015.(IX.24.) sz. rendelet
11./ 2014. évi Közbeszerzési Terv módosításának jóváhagyása
317/2015.(IX.24.) sz. határozat
12./ Kérdések, interpellációk
13./ Egyebek
1./ Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága részére tiszteletdíj
megállapítása
318/2015.(IX.24.) sz. határozat
2./ Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság Felügyelő Bizottsága részére tiszteletdíj
megállapítása
319/2015.(IX.24.) sz. határozat
3./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanról
320/2015.(IX.24.) sz. határozat
4./ Térítésmentes felajánlások
321/2015.(IX.24.) sz. határozat
5./ Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
322/2015.(IX.24.) sz. határozat
6./ Közterület elnevezése iránti kérelmek
323/2015.(IX.24.) sz. határozattól - 324/2015.(IX.24.) sz. határozatig
7./ A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének kérelme
325/2015.(IX.24.) sz. határozat
8./ Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
27/2015.(IX.24.) sz. rendelet
9./ Kérelem térkő biztosítására
326/2015.(IX.24.) sz. határozat
10./ Előirányzat módosítás
327/2015.(IX.24.) sz. határozat
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, a 9 fős Képviselő-testületből 6 képviselő jelen
van. Bódi István, és Gál-Szalai Erika képviselő nem tud részt venni az ülésen. Czinege Zoltán
képviselő pedig később fog megérkezni az ülésre.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Soltész Gábor és Tardi Kálmán képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1.
2.
3.
4.

Közterület elnevezése iránti kérelmek
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének kérelme
Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
5. Kérelem térkő biztosítására
6. Előirányzat módosítás
A napirendi pontok közül az alábbiakat javasolja levenni:
1./ Tájékoztató az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében
foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi
kapcsolatáról (3./ napirend)
2./ Beszámoló Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2014-2015-es
tanévben végzett munkájáról (4./ napirend)
3./ Morzsi Szociális Szövetkezet alapítása (Egyebek 2./ napirend)
4./ Földtulajdonrésszel kapcsolatban benyújtott kifogások elbírálása (Zárt ülés
napirendje)
Az első 3 esetben az idő túlzsúfoltsága, és egyébirányú elfoglaltság miatt nem volt idő
előkészíteni írásban a napirendi pontot. Ezeket a napirendi pontokat a következő testületi
ülésen tárgyalnák meg. A földtulajdonrésszel kapcsolatban pedig a héten tartott rendkívüli
testületi ülésen a Képviselő-testület már meghozta a döntését.
Illetve Gál-Szalai Erika nem tud részt venni a mai ülésen a kisfia mandula műtétje miatt, ezért
kéri, hogy azokban a kardinális napirendi pontokban, mint a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Oktatási és Sport Bizottság tagjának megválasztása, és a Pályázat kiírása az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató posztjára akkor döntsön a Képviselő-testület, amikor
mindannyian jelen vannak. Javasolja, hogy akár a holnapi napon egy rendkívüli ülés
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keretében döntsenek róla vagy beszéljék meg együtt. Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása
van az elhangzottakhoz, az tegye meg.
Soltész Gábor képviselő:
A rendkívüli ülés a tegnapi napra vonatkozott. A Képviselő-testület határozatképes, a
napirendi pontok megvannak. Sajnálatos dolog, hogy Gál-Szalai Erika képviselő egy ilyen
dolog miatt hiányzik. Szerinte nem kell szemezgetni a napirendi pontokban, amíg
határozatképes a Képviselő-testület, addig tárgyalják a napirendi pontokat.
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy Gál-Szalai Erika képviselő Pénzügyi Bizottság tagságára vonatkozó kérelmet
támogassák. Nem tudhatják, de elképzelhető, hogy a következő ülésen teljes létszámban jelen
lesznek. A másik napirendet a pályázati kiírást tudják tárgyalni, mivel ott csak egy kiírásról
van szó, még nem a döntésről.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Külön fogja szavaztatni a javaslatokat. Kéri, hogy aki az általa elmondott plusz
napirendekkel, illetve a javasolt napirendek levételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
tagjának megválasztását elnapolják, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen 3 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
posztjára kiírandó pályázati felhívás tárgyalását elnapolják, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 3 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy ez a javaslat sem kapta meg a szükséges szavazatot. A napirendeket
meghatározták. Sorrendiségben pedig, aki messzebbről jött, vagy érdekelt a döntésben, azokat
a napirendeket előre veszik.
Vitéz Zsolt képviselő:
Mivel 15 órakor távoznia kell az ülésről, kéri, hogy vegyék előre a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagjának megválasztását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte ennek szavazás nélkül is eleget tudnak tenni, illetve a logika is ezt diktálná, mivel
Fiatal László jelölt is jelen van az ülésen. Utána pedig az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
pályázatával kapcsolatos napirendet tárgyalják meg.
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Ecsedi János alpolgármester:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagjának választásával
kapcsolatban több név is elhangzott, és a kiküldött napirendi pontok szerint ez, az
Egyebekben van, ami lényegesen hátrébb van, és aki nincs jelen, azt automatikusan kizárják.
Tardi Kálmán képviselő:
Úgy gondolja, hogy ha a jelölt nyilatkozik, hogy elvállalja a jelöltséget függetlenül attól, hogy
itt van, vagy nincs, elfogadják, hogy vállalja, illetve azt is, hogy összeférhetetlenség nem áll
fenn.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A nyilatkozatnak írásban kell itt lennie. Választás előtt nyilatkoznia kell, vagy itt kell lennie.
Ecsedi János alpolgármester:
Van egy napirendi pont, ami kiment és nyilván ismeretes mindenki számára, az Egyebek 3./
pontjában, és lehet, hogy akkora jön valakinek a jelöltje.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Képviselő-testületi ülés kezdési időpontja 14:00 óra. Ez is benne van a meghívóban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy erről rendkívüli módon szavazzanak. Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagjának megválasztását (Egyebek 1.)
tárgyalják elsőként, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Ecsedi János alpolgármester kiment az ülésről, jelen van 5 fő.

Napirendek tárgyalása:
1./ A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagjának megválasztása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Döntés nem született
egyik bizottság ülésén sem. De, ha született volna, az a Képviselő-testületet nem köti, mert
ebben a kérdésben a Képviselő-testület az illetékes, és ebben a kérdésben a Képviselő-testület
dönt. Több jelölt is van a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagságra.
Elhangzott a neve Fiatal Lászlónak, Zelei Józsefnek, Farkas Zoltánnak, Hegyi Mihálynak és
Hajduné Holló Katalin képviselő ígérte, hogy Dr. Antal Lászlót megkérdezi, vállalja-e a
jelölést.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Dr. Antal László megköszönte, hogy gondoltak rá, de nem tudja vállalni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Képviselő-testület tagjai kérdezi, hogy van-e más javaslat, vagy erről a 4 jelöltről
tárgyaljanak?
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Jelen kellene lenniük, vagy itt kellene lennie a nyilatkozatoknak. Bóta Barbara Aljegyző
Asszony arról tájékoztatta, hogy a bizottsági üléseken kérte a jelölőket, hogy mindenki
gondoskodjon róla, hogy a jelöltje a testületi ülésen jelen legyen, vagy az írásos nyilatkozatát
juttassa el írásban, mert a választás előtt a szokásos nyilatkozatokat meg kell tenni.
Soltész Gábor képviselő:
Egy jelölt van, aki jelen van, és nyilatkozatot is tud tenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Fiatal Lászlót kéri, nyilatkozzon, hozzájárul-e ahhoz, hogy a megválasztása nyilvános ülésen
történjen, nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenség, és vállalja-e a jelölést.
Fiatal László:
Hozzájárul, hogy a megválasztása nyilvános ülésen történjen, nem áll fenn vele szemben
összeférhetetlenség, és vállalja a jelölést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, aki támogatja, hogy Fiatal László a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság tagja legyen, kézfelemeléssel jelezz.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
306/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 2011. évi
CLXXXIX. törvény 58.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Fiatal Lászlót
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagjának
megválasztotta.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Gratulál Fiatal Lászlónak a megválasztásához, és kéri, hogy most is, mint ahogy korábban a
Településfejlesztési Bizottság ülésén tette mindig a település érdekeit tartsa szem előtt, és a
település javát nézze, amikor az üléseken részt vesz.
Tardi Kálmán képviselő:
Kéri, hogy vegyék előre és tárgyalják meg a Pályázat kiírását az Egyeki Szöghatár Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgató posztjára, míg Vitéz Zsolt képviselő jelen van, mivel a távozását
követően lehet, hogy nem lesz határozatképes a Képviselő-testület.
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2./ Pályázat kiírása az Egyeki Szöghatár Nonprofit KFT ügyvezető igazgató posztjára
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató posztjának betöltésére vonatkozó pályázati kiírást.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató posztjának betöltésére
vonatkozó pályázati kiírást az alábbi kiegészítéssel:
-

A pályázat elbírálásánál jelentsen előnyt a logisztikai végzettség is.

A pályázati kiírással kapcsolatban kérdezi, hogy a felsőfokú iskolai végzettségen, ami feltétel,
szakirányú felsőfokú végzettséget is értenek? Tehát nem csak főiskolai vagy egyetemi
végzettséget értenek rajta, mert, hogy nem diploma szerepel.
Soltész Gábor képviselő:
Javasolja, hogy felsőfokú képzettség legyen a felsőfokú végzettség helyett. A felsőfokú
végzettség főiskolai vagy egyetemi diplomát jelent, a felsőfokú képzettség pedig felsőfokú
tanintézményben folytatott OKJ-és képesítést jelent.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát az a javaslat, hogy a felsőfokú végzettséget felsőfokú képzettségre cseréljék ki. Mivel
más javaslat nincs, kéri, hogy aki támogatja, hogy a felsőfokú végzettség helyett felsőfokú
képzettség legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
307/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató posztjának
betöltésére vonatkozó pályázati kiírás Feltétel pontjában a felsőfokú iskolai
végzettség helyére felsőfokú képzettség lép.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
javaslatát a logisztikai kitétellel, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
308/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató posztjának
betöltésére vonatkozó pályázati kiírást az alábbiakkal egészíti ki:


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a logisztikai végzettség is.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a módosításokkal együtt elfogadja a pályázati kiírást, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
309/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató posztjának
betöltésére vonatkozó pályázati kiírást a módosításokkal együtt elfogadja.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

3./ Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Két-három évvel ezelőtt beperelte az önkormányzatot Berecz József. A Fő úton többen
kérték, hogy a csapadékvíz elvezetésről gondoskodjon, és a Fülöp Istvánék mögötti árkot
végig kitisztíttatta, és már el tudott folyni a víz, amit az ott lakók meg is köszöntek. Az árok
melletti föld tulajdonosa beperelte az önkormányzat, hogy milyen jogon mentek oda, és csak
kárt okoztak neki, az önkormányzat nem lett volna erre jogalapja. Berecz úr kérte a per
szüneteltetését, és most érkezett róla egy tájékoztatás, hogy a pert meg is szüntették.
A térfigyelő rendszer miatt is pereskedik az önkormányzat a Magyar Vidékfejlesztési
Hivatallal (MVH). A kifizetési kérelmet erre-arra hivatkozva elutasították. Időközben
megváltoztatták visszamenőleges hatállyal a törvényi előírásokat. Kérték, hogy mondjon le az
önkormányzat erről a perről. Erre azt nyilatkozták, hogy semmi akadálya, lemondanak a
perbeli követelésről, és visszavonnak mindent, de ők is nyilatkozzanak, hogy kifizetik az
önkormányzat számára a pénzt. Azt válaszolták, hogy erről nem tudnak nyilatkozni. Így ő
sem tud nyilatkozni, mert kialakulhatott volna egy olyan helyzet is, hogy az önkormányzat
lemond mindenről, és ők pedig még sem fizetnek valamire hivatkozva, mivel az MVH
állásfoglalása szerint ez a pénz nem jár, mivel az önkormányzat túllépte a határidőket, pedig a
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biztosított időnél több mint egy évvel hamarabb kivitelezték a projektet. A térfigyelővel
kapcsolatban a következő tárgyalás november 4-én lesz.
A válykosnál végzett munkával kapcsolatban az egyik lakos feljelentést tett a
Környezetvédelmi Hivatalnál az önkormányzat ellen, hogy miért végeznek ott munkálatokat.
A Környezetvédelmi Hivatal munkatársa leállítatta a munkálatokat, mert az önkormányzat
engedélye lejárt, a mostani engedély pedig még folyamatban van, nem lépett jogerőre.
Amikor az önkormányzatnak ott január 31-ig produkálni kell a munka elvégzését, mert ha
nem, akkor elúszik a 11,5 millió forintos pályázati pénz. Azt mondta, hogy szóbeli
bemondásokra nem állít le semmit, kérte, hogy küldjenek ki írásbeli felszólítást, amibe utána
kapaszkodhat. Egyébként azon az állásponton vannak, hogy ez nem engedélyköteles munka,
mert a záportározó medret csak kitisztítják, nem mélyítenek rajta, nem vágják át a vízzáró
réteget.
Már tárgyalta a Képviselő-testület, hogy a Kétöklűben gazdasági ipari terület legyen. Oda
adta Péter Zoltán megyei főépítésznek a feladatot, hogy készítse el ennek a gazdasági ipari
övezetnek a tanulmánytervét, ami a pályázat benyújtásához szükséges. Ennek a megbízásnak
a díja 400 000 Ft+áfa.
Voltak egy tájékoztatón, ahol elhangzott, hogy novembertől lehet a TOP-os pályázatokat
benyújtani.
Szeptember 12-én megtartották a telekházi rendezvényt, ami egy konszolidált, színvonalas
rendezvény volt.
Szeptember 16-án a hajdúnánási kiállításon voltak, ahol a közmunkaprogramban előállított
értékeiket állították ki. Megállapította, hogy a 36 kiállító közül, Egyek kiállítása volt a
legszínvonalasabb.
A szennyvíztelep áthelyezésével, a szennyvízhálózat bővítésével kapcsolatban a vízjogi
létesítési és építési engedély iránti kérelem be van adva. Ott a tervezővel egyeztetni kellett,
mert szigorítottak az előírásokon, és az előírtakhoz képest még tisztább vizet kell kibocsátania
a szennyvíztelepnek. Ismerteti milyen módosításokat fognak elvégezni.
A Szöghatár Kft. ügyvezetője hónapok óta mondja, hogy egy új ételszállító kocsit kell venni.
Mindig azt válaszolta, hogy majd pályázati pénzből. Valamikor jövő májusban tudják a
pályázatba betenni az ételhordó kocsit, és elképzelhető, hogy ebből csak jövő nyáron lenne
gépjárművásárlás. Ezért zöld utat adott annak, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
vegyen egy új ételszállító kocsit.
A Dorogmai úttal kapcsolatban a Békés Drén Kft. szépen hozzájárult a munka elvégzéséhez,
a munka el is lett végezve, ők már le is vonultak. Ma kérték, hogy nyilatkozzon róla, hogy ez
az út rendben van, nincs az önkormányzatnak kárigénye. Ezt a mai napon meg is tette, mivel
hétvégén megnézte, és nem lehet azt mondani, hogy kárt okoztak.
Ülés előtt szűk körben beszéltek arról, hogy most fát szállítanak elég nagy mennyiségben.
Valószínű, hogy olyan tengelyterheléssel terhelik a Tisza utat, ami nem megengedhető. Kérte
Tardi Kálmánt a polgárőrség elnökét, hogy a rendőrség felé jelezze az önkormányzat kérését,
hogy mázsálják meg őket, és ők is tartsák be a súlykorlátozásokat, amit mindenkinek be kell
tartani.
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Tardi Kálmán képviselő:
A szennyvíztelepi víz kormányzásával kapcsolatban a következő aggodalom merült fel benne.
A bodajcséri csatornába fogják bele vinni a szennyvizet, amit a serneváli kövesúttól a
tiszafüredi összekötőig indokolt megkotorni, mert adott esetben visszaduzzaszthatják az ott
lévő szántóterületekre, legelőkre, és kihatással lehet a mélyebben fekvő ingatlanokra is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Erre nagyon oda kell figyelni, ha elkezdődik a kivitelezés. Szintén ilyen égető probléma, hogy
a vasút mellett, a Rózsás irányában volt egy átemelő szivattyú, amit elloptak. Azt pótolni kell,
hogy ha ott is túl sok lesz a víz, az szabályozhatóvá váljon.
Tardi Kálmán képviselő:
Az is megoldás lenne, ha egy zsilipet beépítenének. Sok esetben átemelő szivattyú nélkül is
tudnák a vizet kormányozni. Ez lényegesen kisebb költségből, adott esetben a Szöghatár Kft.,
vagy közmunkaprogram keretében is meg tudnák csinálni. Ha muszáj lenne, akkor átemelő
szivattyúval is tudnák fokozni a védekezést.
Soltész Gábor képviselő:
A polgármesteri jelentésben volt egy levél a várossá válás elutasításáról. Csak a
megdöbbenésének tud hangot adni. Arcátlanság és cinizmus leírni az elutasítás indoklását,
amikor márciusban módosították visszamenőleg azt a rendeletet, amely döntött a várossá
nyilvánítás feltételeinek megválasztásáról. Mivel visszamenőleges hatályú volt a döntés, és az
önkormányzatnak ez nettó 1 500 000 Ft-ba került, érdemes lenne megkeresni a többi település
polgármesterét, és egy próbapert indítani, hogy ezt a pénzt visszakapják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A magyar közigazgatásban következetlenségek tapasztalhatóak, de ha most elkezdenek
pereskedni, akkor mondhatják azt, hogy ez nem volt kötelező, ezt a pályázati anyagot
megírhatták volna a képviselők is, vagy akár a polgármester is. Nincs leírva sehol, hogy ezért
1 500 000 Ft+áfa összeget ki kellett volna fizetni, de egyébként, ha az önkormányzat ki is
fizette ezt a pályázati anyagot, nem kidobott pénzt, mert más pályázatokhoz is fel tudják
használni. Egyetért Soltész Gábor képviselővel, de nem látja, hogy ezt a 1 500 000 Ft-ot
vissza tudják húzni a Miniszterelnökségen. Ha újra pályáznak, akkor szerinte az
országgyűlési választásokat megelőző évben kell pályázni, akkor van a legnagyobb esélye a
pályázatnak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Akik a pályázatot készítették az elmúlta napokban küldtek egy megkeresést. A levél tartalmát
nem ismeri, de a levél bevezető szövege arról árulkodik, hogy vélhetően valamilyen kritikát
fogalmaztak meg a Miniszterelnökség felé. A tájékoztató levelet szívesen elküldi
mindenkinek, és ebből még egy kis információt nyerhetnek. Tehát ezt a pályázat készítője
sem fogja szó nélkül hagyni, bár ennek sok eredménye nem lesz, abban biztosak lehetnek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
310/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

4./ Tájékoztató a lakásgazdálkodásról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a lakásgazdálkodásról szóló tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a bizottság álláspontját,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
311/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a lakásgazdálkodásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel Vitéz Zsolt képviselőnek 15:00 órakor távoznia kell az ülésről, és a Képviselő-testület
lehet, hogy ezt követően nem lesz határozatképe, Csepreginé Kocsis Nóra jegyző kéri, hogy a
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tagjának megválasztott Fiatal
László eskütételét tartsák meg, addig, míg határozatképes a Képviselő-testület.

Fiatal László eskütétele
Vitéz Zsolt képviselő távozott az ülésről.
Ecsedi János alpolgármester visszajött az ülésre.
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5./ Beszámoló a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
tevékenységéről szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a bizottság álláspontját,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
312/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

6./ Tájékoztató a romos ingatlanok rendbetétele ügyében
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a romos ingatlanok rendbetétele ügyében
készült 2015. évi tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a bizottság álláspontját,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
313/2015. (IX.24.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a romos ingatlanok rendbetéte ügyében készült 2015. évi tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester
7./ Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2014. évi munkájáról,
valamint támogatásának felhasználásáról
Előadó: Polgárőrség elnöke
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Soltész Gábor képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközségben működő
Polgárőrség 2014. évi munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról szóló
tájékoztatót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközségben működő
Polgárőrség 2014. évi munkájáról valamint támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót.
Megköszönik a polgárőrség munkáját.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megköszöni a polgárőrség munkáját, és gratulál a beszámolóhoz.
Tardi Kálmán képviselő:
Valamennyi polgárőr nevében megköszöni az önkormányzatnak a polgárőrség működésükhöz
nyújtott segítségét. Az önkormányzat által megfogalmazott követelmények is segítették a
munkájukat, hogy milyen irányban, hogyan dolgozzanak, és így sikerült ezt az egységes
formát, ezt a munkát letenniük az asztalra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
314/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2014. évi munkájáról
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valamint támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8./ Tájékoztató az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 2014. évi működéséről,
támogatásának felhasználásáról
Előadó: Ecsedi János egyesület elnöke
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete
2014. évi működéséről, támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Főleg a foci vonatkozásában derekasan helyt álltak, a maga részéről is megköszöni az
edzőknek ott elvégezett rengeteg társadalmi munkát, és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez az
eredményhez. Gratulál, hogy a Művelődési Házban a sportközpontot ki tudják alakítani, ami
egy csapatmunkának lesz az eredménye.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
315/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 2014. évi működéséről,
támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

9./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltatásról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Soltész Gábor képviselő:
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A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség
Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki szolgáltat 2014. évi működéséről szóló
beszámolót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott
tanyagondnoki szolgáltat 2014. évi működéséről szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
316/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltat 2014. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
Makula László tanyagondnok
10./ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított
juttatásokról és támogatásokról szóló 18/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és
támogatásokról szóló 18/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 18/2015.(VI.25.) önkormányzati
rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok véleményével egyetért,
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kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított
juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 234. (3) – (4) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§.
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló
18/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§(1) A rendelet 2.§.-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a megtérítés szabályait a közigazgatási szerv vezetője (Jegyző)
az egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
2.§
A Rendelet 3.§ (5) bekezdése hatályát veszti.
3.§
(1) E rendelet 2015. október 1-én lép hatályba.

11./ 2014. évi Közbeszerzési Terv módosításának jóváhagyása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal utólagos
jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi Közbeszerzési terv módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság véleményével egyetért,
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kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
317/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének
módosítását utólag jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző

12./ Kérdések, interpellációk
Soltész Gábor képviselő:
Megkereste ma Debrődiné, aki mozgásában korlátozott, csak elektromos rokkant kocsival tud
közlekedni. A múltkor a Tisza utcán a viszonylag nagy 3-5 cm-es kövek miatt felborult a
kocsival, és csúnyán megütötte magát. Kellene oda 1-2 m3 kőzúzalék, amivel ezt a 15-20
méter szakaszt meg tudnák borítani, hogy biztonsággal tudjon a kocsijával közlekedni.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy egyeztessék a pontos helyszínt és megnézik.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Zúzott kőre lenne szükség a Mocsár út Béke út kereszteződésében. Elkezdődött az iskola és,
ha bejön az esős idő, a gyerekek nehezen fognak tudni a nagy kátyúktól közlekedni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ecsedi János alpolgármestert kérdezi, hogy milyen határidővel tudják ezt megoldani?
Ecsedi János alpolgármester:
Nem tudja mi a cél, mert bármikor odaboríthatják a kátyúba a követ, csak annak most nincs
értelme, mert a henger üzemképtelen, és nem tudják elsimítani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A 2-3 hónapja vásárolt úthenger szerelőnél van. Ha az úthenger készen van, akkor legkésőbb
október végég oda kell tudniuk vinni egy kis követ, mert ez nem olyan nagy tétel.
Tardi Kálmán képviselő:
Ha fél kocsi követ odavisznek, akkor ő gréderrel társadalmi munkában elsimítja mindaddig,
míg az önkormányzat eszköztára fel nem áll.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megköszöni a felajánlást Hajduné Holló Katalin képviselő nevében is.
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13./ Egyebek
1./ Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága részére tiszteletdíj
megállapítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
318/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.(4069 Egyek, Fő u. 3.) Felügyelő
Bizottságának elnöke részére havi 10 000 Ft tiszteletdíjat, a tagok részre 5 000
Ft tiszteletdíjat állapít meg 2015. január 1-től.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság Felügyelő Bizottsága részére tiszteletdíj
megállapítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
319/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja 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

3./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a megvételre felajánlott Egyek, Eötvös u. 15. szám alatti
ingatlanért 40 000 Ft vételárat kínáljanak és vásárolják meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
320/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 6854/2015. iktatószámú megvételre felajánlott 4069 Egyek, Eötvös u.
15. szám alatti ingatlanért 40 000 Ft vételárat kínál és megvásárolja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Sűveges Sándorné környezetvédelmi referens

4./ Térítésmentes felajánlások
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
321/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a következőkben felsorolt ingatlanok esetében elkészült kerítéseket az
ingatlantulajdonosok részére térítésmentesen felajánlja:
Ingatlan címe, megnevezése

Bruttó érték forintban

Fő tér Parókia kerítés
Telekháza Kápolna kerítés
Nefelejcs u. 18. kerítés

46 396
100 261
26 832

Összesen:

228 328

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 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 felajánlja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Czinege Zoltán képviselő megérkezett az ülésre, jelen van 6 képviselő

Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Czinege Zoltán képviselő kéri, hogy a Képviselő-testület az Egyek Önkormányzati
Tűzoltóság kérelmét tárgyalja következő napirendként.
5./ Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Erre ezért is van szükség, mert Tiszacsege késedelemben van, Újszentmargita pedig
egyáltalán nem akar fizetni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a kérelmet, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
322/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság (4069 Egyek, Fő u. 3.) részére
1 615 000 Ft összegű kölcsönt biztosít 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

6./ Közterület elnevezése iránti kérelmek
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek 0123/7 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezése Papptanya legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
323/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek 0123/7 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezése Papp-tanya
legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek 0309/14 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezése Szigetitanya legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
324/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek 0309/14 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezése Szigeti-tanya
legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

7./ A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
325/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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 felhasználhatja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Czinege Zoltán képviselő távozott az ülésről, jelen van 5 képviselő.

8./ Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ebben a rendeletben annyi változás lesz, hogy felveszik a bérbe adandó ingatlanok közé a
Tiszaszőlő u. 4. szám alatt lévő ingatlant, mint III. kategóriás lakást. Ismerteti, hogy került az
ingatlan az önkormányzat tulajdonába.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Korrigálásra szorul a rendelet. A kiküldött rendelet tervezet 3§-ból áll. Úgy kellene a
Képviselő-testületnek elfogadni, hogy a 2. §-t ne vegye figyelembe, az adminisztrációs hiba
miatt maradt benne.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az elhangzottakkal a rendelet módosítását
támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
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Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontja alapján valamint a lakások és a helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény /továbbiakban: Ltv./ 2.
számú mellékletében felsorolt felhatalmazó rendelkezések alapján a következőket rendeli el:

1.§
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú
bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással
kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: rendelet) 4. melléklete helyébe a jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet lép.

2.§
Ez a rendelet 2015. szeptember 25. napján lép hatályba.
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1. számú melléklet

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

I.

Kategóriás lakások:

•
•
•
•
•

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

II.

Kategóriás lakások:

•
•
•
•
•
•

III.
•
•
•
•
•
•
•

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

Kategóriás lakások:
Fő u. 202. (87 m2)
Bem u. 41. (99 m2
Toldi M. u. 28. (68 m2)
Petőfi S. u. 11. sz. (75 m2 szükség 1.)
Toldi M. u. 13. sz. ( 86 m2)
Tavasz u. 4. sz. ( 80 m2)
Tiszaszőlő u. 4. sz. ( 130 m2 )

IV. Kategóriás lakások (szükséglakások)
•
•
•
•
•
•
•

Hunyadi u. 12. (47 m2, szükség l.)
Fő u. 76/b. (74 m2, szükség l.)
Egyek, Csokonai u.28.( 120m2 szükség l.)
Dankó P.u.41.(72m2 szükség l.)
Pillangó u. 37. sz. (56 m2 szükség 1.)
Fasor u. 57.sz. ( 71m2 szükség l.)
Ohat 0664/18 hrsz ( 58 m2 szükség l.)
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V. Kategóriás lakások (szociális-egészségügyi szükséglakások)
Petőfi S. u. 23. sz. ( 76 m2)

•

Az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális jellegű bérlakások:
•
•
•
•

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

Önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adható helyiségek
•
•
•
•
•
•
•

Egyek, Tél út 4. sz.
Egyek, Fő út 3/A. sz.
Egyek, Fő út 2. sz.
Teleki u. 36. sz.
Hunyadi u. 48/c (4-6m2)
Hunyadi u.48/f (6-8m2)
Fonyódligeti üdülő (Egyek-Tiszacsege-Polgár-Megyei Önk. közös tulajdona)
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9./ Kérelem térkő biztosítására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A takarékszövetkezet mellett lévő Tardi vasbolt kért az önkormányzattól térkövet. Annyit
mondott, hogy meg van a felhatalmazása, járdához oda tudja adni, de kocsibejáróhoz nem. Az
a szakasz, amit ők le akarnak térkövezni, nem csak kocsibejáró, mert zenés rendezvényeket
szoktak tartani a településnek, ki szokták pakolni oda a fagyizójukat is, és azért, hogy ott egy
egységesebb képe legyen a településnek, kérik, hogy 40m2 közterülethez biztosítsa az
önkormányzat a tér és szegélykövet.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a kérelmet támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
326/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
hogy támogatja a Tardi és Társa Kft. kérelmét, és a 4069 Egyek,
59. szám alatti üzlethelyiségük kapuja előtti és a Tiszafüred
Takarékszövetkezet Egyeki Kirendeltsége közötti 40 m2
térkövezéséhez biztosítja a tér és szegélykövet.

határozott,
Hunyadi u.
és Vidéke
közterület

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester
10./ Előirányzat módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A határozati javaslat úgy szól, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkción önerőre
betervezett személyi jellegű kiadások előirányzatát csökkenti 1 millió forint előirányzattal,
ugyanezen kormányzati funkció dologi kiadásokra betervezett önerő előirányzatát megemeli 500
ezer forint előirányzattal, illetve a beruházási kiadásokra betervezett önerő előirányzatát
megemeli 500 ezer forint előirányzattal.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kérik, hogy aki a határozati javaslatot támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
327/2015. (IX.24.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkción /041237/ önerőre
betervezett személyi jellegű kiadások előirányzatát csökkenti 1 millió forint
előirányzattal, ugyanezen kormányzati funkció dologi kiadásokra betervezett

27/28

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. SZEPTEMBER 24. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

önerő előirányzatát megemeli 500 ezer forint előirányzattal, illetve a beruházási
kiadásokra betervezett önerő előirányzatát megemeli 500 ezer forint
előirányzattal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:50 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Soltész Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Tardi Kálmán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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