EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. OKTÓBER 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

9/2015.

JEGYZŐKÖNYV

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

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Tájékoztató a járóbeteg szakellátás működéséről
Előadó: szakorvosok
199/2015.(X.28.) sz. határozat
2./ Horusz 2000 Bt. támogatás iránti kérelme
200/2015.(X.28.) sz. határozat
3./ A közvilágítás korszerűsítési alternatíváiról döntés
201/2015.(X.28.) sz. határozattól - 204/2015.(X.28.) sz. határozatig
4./ Tiszatáj Szociális Szövetkezet alapításával kapcsolatos döntések
205/2015.(X.28.) sz. határozat
5./ Döntés a cserére felajánlott Toldi u. 42. szám alatti ingatlanról
206/2015.(X.28.) sz. határozat
6./ Beszámoló a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2014-2015-ös
tanévben végzett munkájáról
Előadó: Kirilla Pál igazgató
207/2015.(X.28.) sz. határozat
7./ Rendezési Tervvel kapcsolatos döntések
208/2015.(X.28.) sz. határozattól - 209/2015.(X.28.) sz. határozatig
8./ A települési adóról szóló 11/2015.(III.26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
210/2015.(X.28.) sz. határozat
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9./ A települési adóról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
211/2015.(X.28.) sz. határozat
10./ Egyebek
1./ Egyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
212/2015.(X.28.) sz. határozat
2./ Előirányzat módosítások
213/2015.(X.28.) sz. határozattól - 215/2015.(X.28.) sz. határozatig
3./ Az Önkormányzat és a Tűzoltóság között létrejött kölcsönszerződés jóváhagyása
216/2015.(X.28.) sz. határozat
4./ Hajdu Józsefné kérelme
217/2015.(X.28.) sz. határozat
5./ A tűzoltóság novemberi finanszírozásával kapcsolatos kérelem
218/2015.(X.28.) sz. határozat

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Külön köszönti Fiatal László új
bizottsági tagot. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból 7
fő jelen van. Tardi Kálmán bizottsági tag és Czinege Zoltán bizottsági tag nincs jelen az
ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Vitéz Zsolt bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság.
Kéri, hogy aki napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

Czinege Zoltán bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Jelen van 8 fő bizottsági tag.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
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Napirendek tárgyalása:
1./ Tájékoztató a járóbeteg szakellátás működéséről
Előadó: szakorvosok
2./ Horusz 2000 Bt. támogatás iránti kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Martis Doktor úr képviseletében jelen van Deli Györgyi. Kérdezi, hogy a kérelemmel
kapcsolatosan kíván-e valamit mondani?
Deli Györgyi:
Nem kíván.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Van-e valakinek kérdése, véleménye a beszámolóhoz kapcsolódóan?
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Valamennyi szakrendelésről az a véleménye, hogy a lakosság ellátásához, jó színvonalához
hozzájárulnak. A falu egészségügyi helyzete nagyrészt megkívánja a szakrendeléseket. Külön
kiemeli a sebészeti szakrendelést. Nagyon imponáló a 129 kisműtéti beavatkozás és a 21
alkalommal közepes beavatkozás. Magasabb szintű ellátás érdekében mindent megtesznek, a
betegek irányítását meg tudják oldani. Minden elismerése. Ő tudja támogatni a Horusz 2000
Bt. kérelmét. Ez ugyanaz az összeg, ami eddig volt?
Deli Györgyi:
Igen.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Ő mindenképpen tudja támogatni a havi 100 000 Ft összeget, mert nagy terhet levesz a
lakosságról, hogy itt elvégzik ezt a munkát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kérelemmel kapcsolatban 80.000 Ft volt az emlékezetében, és hogy azt emeljék fel 100.000
Ft-ra. Most már megértette, hogy az, hogyan történt. Ha visszagondol 2010-re, 2010-ben nem
tud róla, hogy bárkinek külön fizettek volna a szakrendelés ellátásáért. Azóta mivel pályázati
kötelezettségként 5 év fenntartási időszakot vállaltak, azért hogy működhessen a szemészet,
ezért az önkormányzatnak fizetnie kell havi 55.000 Ft-ot. Az egészségház elkészülte után
rádöbbent az önkormányzat, hogy a pályázati kötelezettségének úgy tud eleget tenni, ha fizet
a szakrendelésekért. Az 5 év fenntartási idő ebben az évben telik le. Ilyen kötelezettsége az
önkormányzatnak a jövőben nincs. Azért, hogy a települése érdekében járjanak el,
felvállalták, hogy a kardiológiának 150.000 Ft-ot fizet az önkormányzat. Az OEP
finanszírozást még nem sikerült elintézni most sem. A háziorvosi praxisban dolgozó 3
asszisztens kap havonta 3x20 e Ft-ot, a vérvételért. A tiszacsegei orvosi ügyelet fenntartása is
évről évre drágul. Tehát kb. havi 300.000 Ft-ot fordít az önkormányzat az egészségügyi
ellátásra. Beszélték többször, hogy jó lenne pszichiátriai szakrendelést is elindítani, jó lenne
még ilyen-olyan szakrendelés. Azt is látni kell, hogy az önkormányzat teherbíró képessége
véges. Akármennyi pénzt nem tudnak beletenni az orvosi ellátásba. Mérlegelni kell, hogy ezt
megtudják-e engedni. Ne felejtsék el, hogy most vannak abba a 7 éves európai ciklusban, ami
2020-ig tart, ahol az önkormányzatoknak nagyobb lehetőségük van fejlesztésre. Tehát ha
odaadja az önkormányzat az egészségügyi ellátásba a forrásaikat, ezáltal elveszik a pénzt
pályázati önerőkből. Ezek a pénzek lehetnének egy pályázati projektnek a 10%-os önereje.
Évente közel 4 millió Ft-ról beszélnek, ez már lehetne 40 millió Ft. Ezzel nem azt mondja,
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hogy szüntessék meg az összes kiadásukat, mert ezt is megtehetnék. A sebészetet nagyon
dicsérik. Jó lenne, ha lenne Egyeken gyermekorvos is. Nem bírnak mindent felvállalni. Azt
hallják, hogy a sebészeten nagyon sokan megfordulnak, de nem tudja, hogy pl. a szemészetre
hányan járnak, mert most már nincs az önkormányzatnak pályázati kötöttsége. A következő
évben nekik meg kell gondolni, hogy le is nullázhatják, csökkenthetik a hozzájárulásokat,
szinten tarthatják, vagy akár még emelhetik is a hozzájárulást. Nagyon lehetne ezt indokolni,
mert a lakosságnak egyébként ez jó. A lakosságnak az is jó lenne, ha ipari parkot építenének,
utakat, pályáznának és projekteket valósítanának meg. Ilyen szempontból is mérlegeljen a
bizottság.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A kardiológián egy 10 perces vizsgálatért 12.000 Ft-ot fizetett.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyeken kb. 300-an meg tudják fizetni, de a településen 5500 laknak. Emberek ezrei nem
tudják ezt megfizetni. Valóban jó helyre teszik az önkormányzat pénzét a kardiológiával
kapcsolatban is? Nagyon jó lenne. Azért indították el, hogy átváltanak OEP finanszírozásra.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A kardiológia ügye közel egy éve húzódik. Amilyen iratokat be kellett csatolni, azok
becsatolásra kerültek az Országos Egészségügyi Pénztárhoz. Több hónap után legutóbb egy
olyan tájékoztató levél jött, hogy elviekben támogatással küldték tovább és miniszteri
jóváhagyásra vár.
A másik, amit szeretett volna elmondani a fül-orr-gége problematikája. Fül-orr-gége
szakorvost nem találtak. Kb. 2 éve próbálják kiváltani pszichiátriai szakrendelésre. Itt szintén
az Országos Tiszti főorvosi Hivatalnál van folyamatban az ügy. Egyetlen egy megállapodásra
lenne szükségük, amit már más bizottsági ülésen is elmondott. Egy olyan megállapodást
kellene becsatolni a Tiszti Főorvosi Hivatalnak, amiben egy másik egészségügyi szolgáltató
vállalja, hogy a fül-orr-gége szakrendelést ellátja egyeki betegek tekintetében. Ami működik
is, mert Balmazújvárosra járnak többek között egyekiek is. Balmazújvárost már több körben
megkeresték, többször kaptak ígéretet. Legutóbb Polgármester Úrtól kapott egy megerősítést
Polgármester Asszony, hogy ide fog érni ez a megállapodás. Bíznak benne, hogy ideér, és azt
majd továbbítják a Tiszti Főorvosi Hivatalhoz. Itt ennyi lenne, amire várnak.
Közben a támogató szerv is kért egy tájékoztatást erről, ő ezt nekik megírta. Ha nem sikerül a
pszichiátriai szakrendelést bevezetni, nem tudják, hogy ezt hogyan szankcionálja. Már
beszéltek róla, hogy elképzelhető, hogy a fül-orr-gége eszközök árát vissza kell fizetni, de
még nem tudják, hogy mivel járhat ez. Bíznak benne, hogy nem kerül rá sor.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kérdezi, hogy a sebészeten van magánrendelés is?
Deli Györgyi:
Csak az érsebészet magánrendelés.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez a 4 db eszköz mind a sebészethez szükséges, ebben nincs olyan, amit az érsebészetben
használnak?
Deli Györgyi:
Nincs.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy ha jól emlékszik 2012. május 1-től vagy június 1-től
nem kötelező feladat az önkormányzatoknak a szakorvosi ellátás. Onnantól fogva állami
feladat. Erről kellet is az akkori Képviselő-testületnek döntenie, hogy kívánja-e tovább
működtetni az önkormányzat vagy nem. Akkor kívánta. Most már a pályázati kötöttség sincs
és akár az üzleti alapokra is lehetne ezt helyezni, amennyiben az orvosnak ez üzlet. Márpedig
úgy gondolja, hogy biztosan üzlet, különben nem járnának ki. A kardiológia szakrendelésre
havi 150 000 Ft-os eszközbérleti díjat fizet az önkormányzat. Tisztában van vele, hogy ezek a
gépek több millió Ft-ba kerülnek, de ő személy szerint nagyon soknak tartja ezt a 150.000 Ftos bérleti díjat.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Egyetért azzal, amit Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető mond, ez biztos, hogy
üzlet nekik. Ez a 150 000 Ft nem egy meghatározó 1 hónapban egy orvosnak, hogy ide kijön.
Azt is el lehetne mondani, mivel nincs kötelezettség, hogy fizessen bérleti díjat.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Erre mondta, hogy üzleti alapokra is lehetne helyezni, ezt az egész szakorvosi ellátást.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ő is úgy látja, hogy biztos, hogy nem ez határozza meg. Amellett, hogy nagyon jó a
szolgáltatás, meg kell nézni a lehetőségeket. Az is igaz, hogy ha ez 10%-nak nevezeték ezt a
kb. 3,6 millió Ft-ot évente, akkor mit lehet ide hozni erre a településre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mikor dől el, hogy támogatják-e a kardiológia szakrendelést?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem adnak felvilágosítást róla. Nem bízik benne, hogy ebben az évben erről lesz döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha fél éven belül van döntés, akkor szerinte csökkentsék nekik is a finanszírozásukat. Azt
gondolja, hogy március 1-től a kardiológiai finanszírozást meg kellene felezni, ő a
szemészetet meg is szüntetné, a sebészet ellátását havi 80 000 Ft-tal szinten tartaná, a
vérvételt továbbra is megtartaná havi 20 000 Ft-okat. Ez viszont nagy segítség, hogy nem kell
eljárni vérvételre. Be kell látni, hogy ez egy plusz munka az asszisztenseknek is. Ő ezt
valahogy így csinálná. Szereti a kardiológiát, de az bosszantja, hogy Egyeken csak egy réteg
tudja igénybe venni. Ugyanakkor a sebészetre bárki odamehet. Az, az egész lakosságnak van.
Annak idején ő szorgalmazta a kardiológiai szakrendelést, de abba a hitben volt, hogy előbbutóbb OEP-et ebbe be tudják vonni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Meg kell nézni pontosan mikor jár le a fenntartási kötelezettség.
Bóta Barbara aljegyző:
Múltkor időközi ellenőrzés volt, abban az volt, hogy a fenntartási időszak vége 2016.
december 31. Kérdezték tőlük, hogy ez, hogyan lehetséges, amikor 2010.december 31-én
befejezték a projektet, tehát a működtetés első éve 2011 volt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Viszont ha van ilyen, akkor ne szóljanak semmit, hadd menjen minden így tovább.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Igaz, amit Polgármester Úr elmond, hogy ahol tudják ott fogják meg a pénzt, de szerinte nem
a járóbeteg szakellátás az, ahol meg kellene leginkább fogni a pénzt egy ekkora település
esetében. Megszokták az emberek és igénylik. Martis Doktor úr beszámolójából egyértelműen
kiderül, hogy az OEP finanszírozott részét, a lakosság közül minden 6-7. ember igénybe vette
1 év alatt. Ez nagy hiány lenne, ha most ezt finanszírozási okok miatt ez csökkenne. A
szemészettel kapcsolatban az a véleménye, hogy tervezhető az, amikor valakinek romlik a
látása, akkor nyílván tervezi és elmegy a szemészetre, de amikor hirtelen problémája van az is
szemészeti ellátást igényel. A kardiológiával kapcsolatban tudták, hogy ez egy magánrendelés
lesz és nem lesz olcsó, erről is felvilágosította őket Kolozsvári Doktor Úr. Igen a településen
élőknek egy rétege engedheti meg magának, viszont ez a réteg is itt él. Ez a réteg az, akinek a
12.000 Ft kiesne, ha 1 napot eltöltene várakozással. Nem biztos, hogy csak szociális szemmel
kell nézni ezeket a dolgokat. Ha már itt van a településen, és megadatott nekik, hogy ezek a
járóbeteg szakellátások működjenek, akkor azt gondolja, hogy az önkormányzatnak erkölcsi
„kötelessége” támogatni. Mondja ezt azért, mert adnak támogatást olyan dolgokra, ami
viszont nélkülözhető lenne és mindaddig, amíg oda jut, ide is jutnia kell.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Úgy gondolja, hogy ha megvonnák a támogatást, akkor ez a rendelés meg is szűnne?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az orvosok kiszámíthatatlanok. Minden tárgyalás kérdése. Ha most úgy döntenek, ráadásul
úgy, hogy nincs is jelen, hogy márciustól a felére csökkentik a támogatást, az
kiszámíthatatlan.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Nem is érdemes addig beszélni róla, amíg nem néznek utána Jegyző Asszonyék, hogy meddig
van ennek a fenntartási ideje.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azért kezdte el ezt az eszmefuttatást, mert a népdalkör október 23-i produkciója erősen
elgondolkodtatta. Ugyanis oda is juttatnak támogatást, korábban ezt nem tették és sokkal
színvonalasabb volt a műsoruk, mint jelen pillanatban, amikor támogatják őket x összeggel, a
kérésükre.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Neki is és több embernek is, akivel beszélt pont más volt a benyomása a produkcióról.
Szerinte most színvonalasabb volt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nyílván az ízlések különbözőek.
A lényeg, hogy amíg népdalkörre jut támogatás, addig a szakrendelésekre is jutni kell.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Polgármester Úr mondta, hogy ha nagyon akarják meg tudják oldani a kért összeget a
szakrendelésekhez, de ugyanakkor ez sok helyre elég lenne pályázatokhoz. Nem egészségügyi
pótcselekvésről van szó, mert ha most hátat fordítana az önkormányzat a támogatásoknak,
akkor hamar visszaköszönhetne a 10-15 évvel ezelőtti helyzet, amikor nem voltak
szakrendelések. Tehát nem egészségügyi pótcselekvés, hanem komoly mértékben hozzájárul a
munkaképes emberek karbantartásához, munkaképességük fenntartásához.
6/27

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. OKTÓBER 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Március körül, ha tisztázódik, hogy milyen újabb szakrendelések jöhetnek számításba, akkor
térjenek vissza az esetleges karcsúsításokra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát a jövő év végéig, a pályázati idő fenntartásáig, és akkor majd elgondolkodnak rajta
alaposabban.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a járóbeteg szakellátás működéséről szóló tájékoztatókat elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
199/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a belgyógyászat, a gyógytorna, a kardiológia,
a reumatológia, a sebészeti és a szemészeti szakellátás működéséről szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a kérelemben foglaltakat támogatja 2016. január 1-től 2016. december 31-ig, a
pályázat fenntartásának végéig, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
200/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek,
hogy
az
Egyeki
Egészségház
sebészeti
szakrendelésének (Horusz 2000 Bt. 4032 Debrecen, Babits Mihály u. 65.)
eszközbérleti díjára 2016.01.01-től havi bruttó 100.000,- Ft összeget
biztosítson az "Orvosi rendelő egészségházzá történő átalakítása
Egyeken" c. pályázat fenntartási idejének végéig.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
3./ A közvilágítás korszerűsítési alternatíváiról döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
December 31-el lejár az önkormányzat közvilágítási szerződése. 1-2 hónapra meg lehet
hosszabbítani, de most döntéshelyzetben van az önkormányzat. Döntsenek közösen és a
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kiválasztott esetre készíttessenek egy ajánlattételi felhívást. A történet előzménye, hogy már
3-4 éve kapott az önkormányzat 2 levelet a közútkezelőtől, amiben felszólítják az
önkormányzatot, hogy alakítsanak ki a településen közvilágítási átmeneteket, mert azok
hiányoznak. A közvilágítási átmenet a település kezdetét jelző tábla és a lakott terület közötti
szakasz, ahol vagy nincsen közvilágítás vagy hiányos.
Annak idején ezt kiadták feladatba, hogy tervezzék meg a közvilágítási átmeneteket. A
tervekért közel 3 millió Ft fizetett az önkormányzat. A tervek azóta is itt vannak. Bízott
benne, hogy lesz olyan pályázati lehetőség, ahová be tudják adni. Egyszer volt, de ki sem
tudták tölteni a táblázatot, mert olyan szigorúak voltak a kapcsolások, hogy nem tudták
teljesíteni a feltételeket. Nem tudták beadni a pályázatot.
A tervek itt vannak, és most van lehetőség a tervek megvalósíttatására, illetve arra is van
lehetőség, hogy már a meglévő lámpatesteket LED-es lámpákra lecseréljék. A LED-es
lámpák energiafogyasztása töredéke, a mostani lámpák energiafogyasztásának. Ebből évente
több millió Ft energia megtakarítás maradhatna az önkormányzatnál. Oly módon tudnák a
beruházást valósítani, hogy amit eddig is fizettek, a havi 1,2 millió Ft fizetnék továbbra is, és
az energia megtakarításból tudnák ezt a fejlesztést fedezni. Ebben a kérdésben kellene
dönteni. Ismerteti, mennyibe kerülne a közvilágítási átmenetek megvalósítása és a LED-es
lámpák cseréje. Rövid összefoglalóba leírta ezeket a dolgokat. Kiküldte a közvilágítási
átmenetek költségvetés tervezetét és a LED-es lámpák cseréjéhez kapcsolódó táblázatot,
amivel becsült értékeket lehet számolni.
Négy évvel ezelőtt volt utoljára közvilágítási szerződés csere. Akkor úgy kötötték a
szerződést, a mostani elmúlt 4 évre, hogy még, amit 2005-ben fejlesztettek Egyeken, az kb.
15 millió Ft-ba került. A legutóbbi szerződésekben még a korábbi fejlesztéseknek a
kivitelezési költségét is beépítették. Most ez az időszak lejárt.
Azt kell látni mindenkinek, hogy alapvetően a következő választási lehetőségek vannak:
1. Nem nyúlnak semmihez, nem fejlesztenek semmit és akkor a havi 1,2 millió Ft-os számla
éves szinten lényegesen csökkenne.
2. A második verzió, hogy megcsinálják csak a közvilágítási átmeneteket. Erre ki van
dolgozva egy 7 éves verzió.
3. Egy újabb variáció, hogy csak a LED lámpákat cserélik le, a közvilágítási átmenetekhez
nem nyúlnak.
4. A negyedik verzió, hogy megcsinálják a közvilágítási átmeneteket, a LED lámpa cserét,
azokat a fejlesztéseket mindet megcsinálják, ami esedékes lehetne. Ekkor változatlan számla
mellett kb. 13 évig kellene a fejlesztési költségeket visszatörleszteni.
Egy dolog maradt ki. A karácsonyi díszkivilágítás költségére minden évben külön alkudozni
kell a szolgáltatóval. Ezért kb. 300.000 Ft-ot szoktak fizetni évente. Ezt az alkudozást nem
kellene az önkormányzatnak évről évre csinálni. Kéri, hogy az ajánlattételi felhívásba vegyék
bele, hogy a megkötendő szerződésnek az is legyen része, hogy a mindenkori szolgáltató a
karácsonyi díszkivilágítást, december 1 és december 5 között köteles felszerelni, mind a 42
lámpatestre és január 5 és január 10 között köteles leszerelni. Ezzel majd egészítsék már ki.
Az alapvető kérdés, hogy Ügyvéd Úrnak mit mondjon, az ajánlattételi felhívást hogyan
dolgozza ki? Akarnak fejleszteni, vagy azt akarják, hogy a számlák csökkenjenek, akarnak
közvilágítási átmeneteket, akarnak-e LED lámpás cseréket?
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Murvai Ferenc bizottsági tag:
Jó lenne megcsinálni a közvilágítási átmenetet, illetve a LED lámpás fejlesztést is. A
számításokból látható, hogy a LED lámpás szerinte 6 év alatt megtérülhet. A közvilágítási
átmeneteknek több haszna van, mert a jobb közvilágítás, jobb közbiztonságot jelent. Sokat
fejlődne Egyek vele.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ha versenyszféráról beszélnek, akkor azt szokták mondani, hogy ha valami 5 éven belül
megtérül, akkor abba bele kell fogni, mert az jó, de hát az önkormányzat nem versenyszféra.
Azt nézte, hogy amit évente nyernének, hogy tudnák ennek a törlesztésére fordítani a
lízingnél? Igaz fizetnék, ugyanaz a költség lenne, mint eddig, de a közbiztonság, az egész
kialakult kép teljesen más lenne, mert ezt úgy látja, hogy nem lehet pályázni, csak ha lízing
van. Szerinte valahogy úgy kellene, hogy az évente képződő nyereséget, vagy minimálisan
többet beforgatni, hogy ez a megvalósulás meg legyen, törlesztve legyen.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kisebb lesz a kiadás, megtakarítás képződik, ez a megtakarítás a feladatalapú finanszírozásból
képződik, amit viszont vissza kell fizetni, ha nem használja fel az önkormányzat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Alapvetően úgy döntené el ezt a kérdést, hogy mit akarnak? Szerinte a prioritás sorrend, hogy
legyen benne a szerződésbe a karácsonyi díszkivilágítás, közvilágítási átmenet, LED lámpák
cseréje, és hogy az ajánlattételi felhívás hány évre legyen kidolgozva. Benne van, hogy 13-14vagy 15 évre, szerinte a legrövidebb 13 év lenne a jó.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Mindenképpen akarja, hogy valamelyik prioritást élvezzen?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte komplex kell.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Komplett kell, de ha már prioritást állítanak fel, akkor szerinte a LED lámpa lenne az első,
mert akkor a fogyasztás csökken.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az ajánlattételi felhívásról külön döntenek majd. Most arról kell dönteni, hogy Ügyvéd Úr
melyik verziót dolgozza ki.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azt, ami az önkormányzat számára a legelőnyösebb.
Bódi István bizottsági tag:
Úgy tanulta, hogy a LED technológia örök.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
30 év garanciát nem vállalnak.
Bódi István bizottsági tag:
Szerinte az már fizikai behatás, ami tönkremegy 30 év után. Tönkre nem tud menni, mert
olyan a technológia.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a közvilágításra
megkötendő szerződésbe foglalják bele, hogy a mindenkori szolgáltató a karácsonyi
díszkivilágítást, a 42 lámpatestet december 1 és december 5 között köteles felszerelni, január
5 és január 10 között köteles leszerelni, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
201/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a közvilágításra megkötendő szerződésbe foglalják
bele, hogy a mindenkori szolgáltató a karácsonyi díszkivilágítást (42
lámpatestet) december 1 és december 5 között köteles felszerelni, január 5 és
január 10 között pedig köteles leszerelni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a közvilágításra megkötendő szerződésbe kerüljön bele a
közvilágítási átmenetek kialakítása, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
202/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a közvilágításra megkötendő szerződésbe kerüljön
bele a közvilágítási átmenetek kialakítása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a közvilágításra megkötendő szerződésbe kerüljön bele a
LED-es lámpákra való csere, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
203/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a közvilágításra megkötendő szerződésbe kerüljön
bele a LED-es lámpákra való csere.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki javasolja, hogy a közvilágítás fejlesztésének futamideje 13 év legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
204/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a közvilágítás fejlesztésének futamideje 13 év
legyen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4./ Tiszatáj Szociális Szövetkezet alapításával kapcsolatos döntések
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kapott egy váratlan telefonhívást a Belügyminisztériumból, hogy kiválasztották az
önkormányzatot, hogy ha vállalják, hogy szociális szövetkezetet alapítanak, akkor most 5-10
millió Ft-tal meg tudnák támogatni. Egy vasárnap összerakta a gazdasági tervet, ezzel
felmentek Budapestre, ahol ezt ismertették Bóta Barbara Aljegyző Asszonnyal. Elmondták,
hogy kapnak 12 millió Ft-ot.
A régi TSZ iroda megvásárlását tartja a legjobbnak. Tűzoltóparancsnok Úr folyamatosan
buzdítja őt, hogy ezt az önkormányzat vegye meg, Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok oda
képzeli az új laktanyát. Nem is zárkózik ettől el, de a valóság az, hogy most szociális
szövetkezet céljára tudják megvásárolni. Lehetőség van arra, hogy annak az épületnek a
szociális szövetkezet által nem használt részeit piaci alapon bérbe adják. Ezt ott is elmondta,
hogy ez egy nagy épület. Ez az épület jóval nagyobb, mint amire a szociális szövetkezetnek
szüksége volna. Tervezi a gyermekjóléti, családsegítő szolgálatot oda vinni, még esetleg
olyan szociális ellátásokat, amiket újonnan próbálnának beindítani, pl. idősek nappali ellátása.
Tehát olyan szolgáltatásokat, amiből a dolgozóknak, helyi embereknek pénze lenne és
tudnának új munkahelyeket létrehozni. Ha a pályázat fenntartási ideje letelik, és ha közbe meg
tudják teremteni a feltételeket, hogy a tűzoltók át tudjanak költözni, akkor el tudná képzelni,
hogy a tűzoltóság tényleg oda költözzön.
Azért is akarja, hogy ezt az ingatlant megvásárolják, mert így az önkormányzati ingatlanok
egy blokkba kerülnének. Hiszen az épület körül önkormányzati tulajdonú ingatlanok vannak,
felsorolja ezeket az ingatlanokat. Ezek önkormányzati blokkot alkothatna, ami további
fejlesztésekre adna lehetőségeket.
Ingatlanbecslővel felmérették, hogy mennyi ennek az ingatlannak az értéke. 36 millió Ft-ra
értékelte. Kicsit alkudoztak a tulajdonossal, ő 12 millió Ft-ért eladja az önkormányzatnak,
egyébként 14-15 millió Ft-ért mondták.
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Kéri a bizottságot támogassa azt, hogy ha megkapják ezt a pénzt, akkor 12 millió Ft-ért meg
tudják vásárolni ezt az ingatlant. Ezt a 12 millió Ft-ot úgy adták, hogy ehhez még az
önkormányzatnak kell egy kis önerőt tenni. Erről is kell egy külön döntés.
Ha az önerőről megszületik a döntés, akkor azt is látni kell, hogy a beköltözéshez és a
birtokbavételhez szükséges munkálatokat az Egyeki Szöghatár Kft-nek kell majd elvégezni.
Bóta Barbara aljegyző:
Ez a projekt, amiről most Polgármester Úr beszélt, ez a jelenleg is futó mezőgazdasági
projekthez kapcsolódik. Ez a projekt február 29-én jár le. Ennek a támogatási intenzitása kb.
85,5 %-os. E mellé közel 15% önerőt kell tenni. Mivel ez a támogatás is ehhez kapcsolódik,
ezért a támogatási intenzitása is ugyanúgy alakul. Úgy kaptak 12 millió Ft-os támogatást,
hogy ez a 12 millió Ft a projektnek csak kb. 85,5%. Tehát nekik önerőként több mint 2 millió
Ft-ot mellé kell tenni. Maga az épület 12 millió Ft-ba kerül. Valójában még ehhez kaptak több
mint 2 millió Ft-ot különböző karbantartási, felújítási munkák elvégzéséhez.
Kötelezettséget kell vállalni, hogy a projekt befejezésétől számított 180 napon belül
legkésőbb megalakítják ezt a Tiszatáj Szociális Szövetkezetet. Illetve kötelezettséget vállaltak
arra is, hogy indíthatnak mezőgazdasági programot 2016-ban is, de a szociális szövetkezet és
a közmunkaprogram között a tevékenységekben nem lehet átfedés. Éppen ezért a 2016-os
évet már úgy tervezték, hogy a közmunkaprogram csak a kertészetre épül, a szövetkezet pedig
a szántóföldi termesztést fogja végezni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most átfedés van, viszont utána neki hosszú távon az a célja, hogy a kertészetet és a szociális
szövetkezet össze kellene vezetni. Az üzleti tervben ezt részletesen le is írta.
Bóta Barbara aljegyző:
Amilyen gyorsan beindult ez a projekt, ez most úgy leállt. Bízik benne, hogy november
hónapban alá lesz írva a szerződésmódosítás.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha 12 millió Ft a támogatás, akkor 2 043 000 Ft lesz az önerő. Nem gond, hogy a 12 millió
Ft-os támogatásból az önkormányzat megvásárolja ezt az ingatlant?
Bóta Barbara aljegyző:
Nem.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az adásvételi szerződésben az van, hogy 12 000 000 Ft vételárért megveszik. Felek rögzítik,
hogy a szerződés aláírásától számított 8 napon belül a Vevő a 1.) pontban megjelölt
12 000 000,- Ft vételárat kifizet az Eladó részére. Dr. Pető Istvánnal megbeszélte, hogy úgy
írja bele, mivel nincs még támogatási szerződés, könnyelműség lenne azt bele írni, hogy a
szerződés aláírásától számított 8 napon belül, mert addig kötelezettséget nem lehet rá vállalni,
míg nincs meg a támogatási szerződés. Szerinte ezt majd módosítani kellene Dr. Pető
Istvánnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyértelmű.
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Bóta Barbara aljegyző:
Előlegként csak a támogatás 70 %-át fizetik ki.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mikor fizetik ki a fennmaradó 30%-ot?
Bóta Barbara aljegyző:
Majd ha megvették az ingatlant, utófinanszírozásba.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor az önkormányzatnak a 12 millió Ft-nak a 30%-át meg kell előfinanszírozni? Magának
a felújításnak is meg kell előlegezni a 30%-át?
Bóta Barbara aljegyző:
Igen. Ők a támogatásnak, a 12 millió Ft-nak ide adják a 70%-át.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor itt ezt számításba kell venni, hogy meg kell előlegezni a 30%-ot. Azért ez nem kis
pénz, főleg így év végén.
Szerinte ezt a 3. pontot módosítani kellene.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete, mint
Eladó, és Egyek Nagyközség Önkormányzata, mint Vevő között kötendő Egyek, Hunyadi
János u. 61. szám alatti ingatlan 12 000 000 Ft vételárért történő megvásárlására vonatkozó
adásvételi szerződést azzal, hogy a szerződés 3.) pontjában a vételár kifizetésére megjelölt
határidő kerüljön módosításra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
205/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei
Egyesülete, (4025 Debrecen, Széchenyi u. 35-37.) mint Eladó, és Egyek
Nagyközség Önkormányzata, (4069 Egyek, Fő u. 3.) mint Vevő között kötendő
Egyek, Hunyadi János u. 61. szám alatti (hrsz.: 1653/6) ingatlan 12 000 000 Ft
vételárért történő megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést azzal, hogy a
szerződés 3.) pontjában a vételár kifizetésére megjelölt határidő kerüljön
módosításra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5./ Döntés a cserére felajánlott Toldi u. 42. szám alatti ingatlanról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ebben az ingatlanban Serbán Józsefék laknak. 2004-ben az önkormányzat eladta nekik ezt a
portát. Ezt a portát az önkormányzattól vette, tehát korábban az önkormányzat tulajdonában
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volt. A balmazújvárosi építési hatóságtól kapott is építési engedélyt. Viszont ez a porta egy
vízállásos porta, egy mélyedés és az utca csapadékvize oda folyik össze. Ráadásul ezt az
ingatlant szocpolra építették, és aki építette ezt-azt kispórolt belőle. Ezzel kapcsolatban
kiment a szakvélemény, ami megállapítja a hiányosságokat.
Ismerteti a kérelemben foglaltakat.
Őszintén mondja, hogy az önkormányzatnak ezt a portát nem lett volna szabad eladnia.
Szerinte erre az építési hatóságnak nem lett volna szabad építési engedélyt adni.
Kérte tőle, hogy az önkormányzat adjon neki egy csereingatlant. Megmondta neki, hogy ez
nem így működik, hogy csak úgy ad neki egy csereingatlant. Neki ezt meg kell indokolni,
hogy mire hivatkozva kéri a csereingatlant. Vannak gyerekeik, hogy ha a ház összedőlne és
lakhatatlanná válna, akkor az önkormányzatnak kötelessége lenne ideiglenesen lakhatást
biztosítani.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Hányan laknak még így a faluban?
Bódi István bizottsági tag:
Ez egy lavinát is elindíthat.
Fiatal László bizottsági tag:
Ő gyerekkorában ott lakott. Annak a lakásnak a külseje úgy, ahogy áll, de az alapja 5 mázsa
cementből van csinálva, a tűzfal is azért dőlt be, mert 15-ös vályogfal volt, és a szél
bedöntötte. Használt vályogból van csinálva minden. Az a lakás nem ér semmit. Ott előtte is
lakás volt, és olyan lakás, aminek nem volt alapja, és nem volt belvizes. Mert előtte van
rendes árok, ami lemegy teljesen a nagycsatornáig. Tehát itt nem lehetne belvíz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ott már változtak a terepviszonyok, mert egy kicsit emeltek is az úton, és az árok el van
dugulva, és a kocsibejárónál az utca vize az ő háza alá folyik.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Kéri Dr. Miluczky Attila polgármestert, hogy nem legyen azért lelkiismeret furdalása, mert
ezt a telket ő megvette, nem ő adta ki rá az építési engedélyt. Eladó volt, ő megvette, de
bevethette volna lucernával is.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az a hibás, aki ezt a házat így építette meg.
Fiatal László bizottsági tag:
A kérelmező ott lakott, az édes anyjáék mögöttük laknak, ott nőtt fel, akkor ő tudhatta, hogy
milyen a porta.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát ott laktak, nem hivatkozhatnak rá, hogy ők ezt nem tudták.
Fiatal László bizottsági tag:
Így van.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki javasolja, hogy ne támogassák a Toldi u. 42. szám alatti ingatlan cseréjére
vonatkozó kérelmet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
206/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy ne támogassa a Toldi u. 42. szám alatti ingatlan
cseréjére vonatkozó kérelmet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6./ Beszámoló a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2014-2015-ös
tanévben végzett munkájáról
Előadó: Kirilla Pál igazgató
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Az iskolával kapcsolatban volt több gyakorlatuk. Nagy örömére szolgált, hogy tovább vitte
ezt Kirilla Pál igazgató, mert 2,5 perc alatt egy ekkora épületet kiüríteni, nem semmi. Tényleg
látszik, hogy próbálnak rendet, fegyelmet tartani.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
30 fővel csökkent az óvodás gyermekek száma, és a szakképzett pedagógusok száma is
csökkent. Bele kellett nyúlni vagy megoldódott természetesen?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A gyereklétszám így alakult. Ez tavaly év végi beszámoló, azóta még kevesebb a
gyereklétszám. A dajkák száma 2-vel csökkent. Nem kellett belenyúlni, átcsoportosítással
intézményen belüli iskolába mentek át a konyhára. Nem ment sérelemmentesen, mert az is fáj
a dolgozónak, ha másik telephelyen kell ellátnia a feladatát, de munkanélküli nem lett senki.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Van a beszámolóban egy táblázat, a leendő elsősök összetételéről. Egyeken 50 fő, más
településen 10 fő.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az első osztályt, 10 fő a szomszéd településeken kezdett.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Az iskola alsó tagozatnál halvány reménysugár hogy nőhet a tanulók száma, még lehet
lemorzsolódás, de az iskolában folyó szakkörök, versenyek eredménye alapján nem
következik be, hogy marad ez a létszám.
Van egy táblázat hitoktatásról. Ismerteti ezt a táblázatot.
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Benne van a beszámolóban, hogy a közeli iskolák elszívják a jó képességű, kedvező szociális
hátterű diákokat. Ez a verseny a tanulókért nem most indult el, hanem 30 évvel ezelőtt. Sajnos
ez az iskolák közötti színvonalkülönbség, akkor nagyon meglátszott.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tavaly egy csoporttal csökkent az óvoda létszáma, most már csak 8 csoporttal működnek, a
korábbi 10-hez képest. Félő, hogy ez jövőre folytatódik, mert a demográfiai adatokból azt
lehet kiolvasni, hogy továbbra is nagyon kevés a születések száma. Az idén a 2,5 éveseket is
felvették. Ebben a 173 főben, a 2,5 évesek is benne vannak. Nagyon nagy szükség lenne a
bölcsődére, nagyon várják a pályázatot. 24 fő bölcsődés korút, tehát aki a 2,5 évet sem töltötte
be, el kellett utasítaniuk szeptemberben.
Kéri, hogy aki elfogadja a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2014-2015-ös
tanévben végzett munkájáról készült beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
207/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és
Óvoda 2014-2015-ös tanévben végzett munkájáról készült beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7./ Rendezési Tervvel kapcsolatos döntések
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kótai Csaba főépítést Úr küldte az ehhez kapcsolódó anyagokat. Két döntésre lesz szükség.
Egy határozatra a településszerkezeti terv módosításáról és egy rendeletmódosításról, ez az
anyagban benne van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010.
(VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú rendelettel jóváhagyott
önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
208/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010.
(VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú rendelettel
jóváhagyott önkormányzati rendelet módosítását.
Határidő: 2015. október 29.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért az Egyek Nagyközség településszerkezeti tervének és leírásának
módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
209/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja, hogy
Egyek nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete a 314/2012. (XI.8.)
Korm. r. 45. § alapján az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.r. 2012. augusztus 6.-án
hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának
figyelembevételével hagyja jóvá Egyek Nagyközség településszerkezeti
tervének és leírásának módosítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8./ A települési adóról szóló 11/2015.(III.26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az előterjesztésből láthatják, hogy technikai jellegű dologról van szó. Az elmúlt ülésen
elhalasztották a rendelet hatályát 2016-ra. Egy már kihirdetett és hatályba lépett jogszabály
hatálybalépése nem halasztható el. Ezért technikailag úgy lehet megoldani, hogy hatályon
kívül helyezik és január 1-el újra elfogadni. A január 1. hatályú rendelet, az eredeti
rendeletben foglalt időpontokat tartalmazza, május 31-es bevallási határidő és szeptember 15ig esedékes fizetést. A következő évben félévenként 2 egyenlő részletben történő fizetést.
Egyelőre, hogy mi lesz a rendelettel nem tudják. Beszélték a balmazújvárosi esetet.
Remélhetőleg hamarosan fognak információt kapni róla és akkor meglátják. Egyelőre, hogy
2016-ban bevezessék, a múltkori döntést ezzel kell helyesbíteni és majd meglátják, hogy mi
lesz vele.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a települési adóról szóló 11/2015.(III.26.) sz. rendelet hatályon kívül
helyezésével, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
210/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a települési adóról szóló 11/2015.(III.26.) sz.
rendelet hatályon kívül helyezését.

17/27

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. OKTÓBER 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határidő: 2015. október 29.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
9./ A települési adóról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a települési adóról szóló rendeletet elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
211/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a települési adóról szóló rendeletet.
Határidő: 2015. október 29.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
10./ Egyebek
1./ Egyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tulajdonképpen ez jogszabályi kötelezettsége a Képviselő-testületnek. Évek óta Varga Péter
szokta készíteni, ezeket figyelembe veszik.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016.
évi belső ellenőrzési tervét elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
212/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi
belső ellenőrzési tervét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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2./ Előirányzat módosítások
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
3 határozati javaslat szerepel ebben a napirendben. Az első csokorba van szedve az elmúlt
időszak miatti előirányzat módosítások. Ezek azok, amiket utólagosan kellene jóváhagyni.
Ismerteti az első határozati javaslatban foglaltakat.
Lenne egy olyan javaslata, hogy ha előirányzat módosítás, kiemelt előirányzat között van,
akkor ahhoz mindig kell róla döntés az SZMSZ és a költségvetési rendelet szerint is. Viszont
ha lehetőség lenne rá, - ezt még Nagy Csaba könyvvizsgálóval megbeszélné- egy olyan
megoldás, hogy ami nem igényelne pluszforrást, és ha a Polgármester saját hatáskörben
dönthetne, akkor nem kellene mindig a bizottság és a Képviselő-testület elé hoznia. Mit
szólnának ahhoz, hogy ha lehetséges, akkor Polgármester Úr saját hatáskörben dönthetne és
csak akkor, ha nem igényel pluszforrást, illetve csak a közmunkával kapcsolatban. Nem
muszáj most erről dönteni, majd novemberre megfogalmazza.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezen gondolkodni kell. A közmunkaprogrammal kapcsolatban benne felmerült egy igény,
hogy a zúzott kő felhasználást legalább a bizottság tárgyalja vagy valamilyen szinten
tudomást szerezzen róla. Lakossági megkeresés folyamatosan jön, hogy „feléjük lesz-e
útstabilizálás?” Valamilyen szinten erre rálátni kellene, a testület többi tagjának is.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Jogában áll a Képviselő-testületnek és a bizottságnak is tudni róla. Sőt ha megkérdeznék,
hogy mi ez a 976 ezer Ft, akkor tételesen hozná nekik. Ha van rá igény meg lehet oldani.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az ismertetett előirányzat módosítással
egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
213/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi előirányzat módosításokat hagyja jóvá.
a.) Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás /107055/ Kormányzati funkció
személyi jellegű kiadásait megemeli 104 400 forint előirányzattal, a
munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát megemeli 28 188 forinttal
az ugyanezen, kormányzati funkción betervezett dologi kiadások előirányzatát
csökkenti 132 588 forint előirányzattal.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott,
hogy a 293/2015. (IX.14.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
b.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása /900070/ Kormányzati funkción
betervezett KEHOP Egyek település szennyvízelvezetési – és tisztítás pályázat
önerejére betervezett összeget csökkenti 370 ezer forint kiadási előirányzattal,
az Építőipar támogatás /044320/ Kormányzati funkció beruházási célú
kiadásait megemeli 370 forint előirányzattal. Ezen előirányzat az Egyek-
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Telekháza és Egyek – Félhalom szennyvízelvezetés vízjogi létesítmény
engedély módosítására, illetve igazgatási szolgáltatási díjára nyújt fedezetet.
c.) Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás /086090/ kormányzati funkció
dologi kiadások előirányzatát 8 ezer forint előirányzattal csökkenti, ugyanezen
kormányzati funkció személyi jellegű kiadási előirányzatát 8 ezer forint
előirányzattal megemeli. Ezen előirányzat módosítás a testvérvárosi
kapcsolatok keretein belül, reprezentációs kiadásra nyújt fedezetet.
d.) Közfoglalkoztatási mintaprogram /041237/ Kormányzati funkción
betervezett önerő dologi kiadások kiadási előirányzatából átcsoportosításra
kerül 976 ezer forint ugyanezen kormányfunkció felhalmozási célú kiadások
előirányzatára.
Ezen
előirányzat
módosítás
a
közfoglalkoztatás
lebonyolításához szükséges kis – és nagy értékű eszközök beszerzésének
önerejének fedezetét biztosítja.
e.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása kormányzati funkción /900070/
felhalmozási tartalék előirányzatát csökkenti 2 890 ezer forint előirányzattal a
Szennyeződésmentesítési tevékenységek /053020/ kormányzati funkció egyéb
működési célú kiadásait 2 890 ezer forint előirányzattal megemeli. Ezen
előirányzat módosítás a Csapadékvíz elvezetés pályázati előleg visszafizetésére
biztosít, fedezetet.
f.)Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése /106010/ Kormányzati
funkción betervezett dologi kiadások kiadási előirányzatából átcsoportosításra
kerül
2 320 ezer forint ugyanezen kormányfunkció beruházási kiadások
előirányzatára. Ezen előirányzat módosítás a Fő tér 22., Tavasz utca 4, Petőfi u.
23., Hunyadi u. 30. szám alatti Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzett
felújítási munkálatokra nyújt fedezetet.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A következő előirányzat módosítás a 2 Dacia Dusterről szól. Az egyiket az önkormányzat
szerezte be, a másikat az önkormányzati tűzoltóság. Viszont ehhez felhalmozási célú
pénzeszközt adott át az önkormányzat. Az előterjesztésben le is van írva, hogy ez hitel
fedezetéből volt biztosítva a rendeletben. Tudják, hogy a Takarékszövetkezet nem ad ilyen
összegű hitelt, a Takarékszövetkezet nem hagyta jóvá, ezért arról volt szó, hogy átfésülik a
költségvetést. Ez az átfésülés történt meg. Az előterjesztésben fel vannak sorolva, hogy
melyek azok az előirányzatok, ahonnan átcsoportosításra kerül, ugyanis úgy néz ki, hogy ezek
ebben az évben nem kerülnek felhasználásra.
Így a 2 Dacia Duster fedezete megoldódik. Fejlesztési kiadás a 2 Dacia Duster beszerzése,
ezek pedig a működésből lesznek átcsoportosítva. Nem tiltja semmi, de jó ha tudják.
A vízmű ebben az évben nem fogja utalni a bérleti díjat. A mezőgazdaságból a betervezett 12
millió Ft-ból, bruttó 1,6 millió Ft folyt be.
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Kiss Sándor bizottsági tag távozott az ülésről.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Dacia Dusterre vonatkozó előirányzat módosítással egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
214/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Forgatási és befektetési célú finanszírozási
műveletek /900060/ kormányzati funkción betervezett hosszú lejáratú hitelek
bevételi előirányzatát csökkentse 4 450 ezer forint előirányzattal az alábbiak
szerint:
-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
/013350/ Kormányzati funkción a működési bevételek előirányzata növekszik
932 ezer forint előirányzattal.
Ugyanezen kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzata csökken 800
ezer forint előirányzattal.
-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /066020/ kormányzati
funkción a működési célú támogatások bevételi előirányzata növekszik 405
ezer forint előirányzattal.
Ugyanezen, kormányzati funkción a működési célú bevételek előirányzata
növekszik 243 ezer forint előirányzattal.
Valamint 50 ezer forint előirányzattal csökken a város-, községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások felhalmozási kiadása.
-Az egyéb szociális és pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
/107060/ kormányzati funkción betervezett lakhatási támogatás kiadási
előirányzata 1 681 ezer forinttal csökken.
-A Fejezeti és általános tartalékok elszámolása /900070/ kormányzati funkción
betervezett működési tartalék előirányzata csökken 239 ezer forint
előirányzattal.
-A Közvilágítás /064010/ kormányzati funkción dologi kiadások előirányzata
csökkent 100 ezer forinttal.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A következő határozati javaslat a Tiszatáj Szociális Szövetkezetről szól. 2.043.000 Ft-os
önrészre lenne szükség. A költségvetésbe be volt tervezve 3,8 millió Ft, aminek a fele zárolva
lett és maradt 1.950.000 Ft a munkahelyek, cégek támogatására. Tavaly is volt ilyen, most
nem lett pályázat kiírva és ez a pénz megmaradt, erre lesz átcsoportosítva. Illetve 93.000 Ft a
tartalékból és így jön össze ez a 2.043.000 Ft-os önrész.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az ismertetett előirányzat módosítással egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
215/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok/013350/ kormányzati funkción a beruházási kiadások
előirányzatát 2 043 ezer forint előirányzattal emelje meg az alábbiak szerint:
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /066020/ kormányzati
funkción az egyéb működési célú támogatások kiadási előirányzata csökken 1
950 ezer forinttal
- A Fejezeti és általános tartalékok elszámolása /900070/ kormányzati funkción
betervezett működési tartalék előirányzata csökken 93 ezer forint
előirányzattal.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
3./ Az Önkormányzat és a Tűzoltóság között létrejött kölcsönszerződés jóváhagyása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Képviselő-testületi döntés megszületett az előző ülésen. A Kormányhivataltól kérte a
referens, hogy mivel kölcsönről van szó, ezért a részletes feltételeket is a Képviselőtestületnek kell megszabni, nem elég annyi, hogy átadja a pénzt. Ezt úgy tudják helyre rakni,
ha a megállapodást elfogadja a Képviselő-testület, amiben megfogalmazták a részlet
szabályokat.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez a pénz már át is van utalva a tűzoltóságnak. Amikor elkészült a kölcsönszerződés, akkor
még nem is tudták, hogy a Kormányhivatal majd megkifogásolja, de ezáltal, hogy elfogadja a
Képviselő-testület, akkor így rendbe lenne.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyek Önkormányzati
Tűzoltóság között a Képviselő-testület 322/2015.(IX.24.) sz. határozata alapján létrejött
kölcsönszerződést, kézfelnyújtással jelezze.
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A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
216/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság jóváhagyásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069
Egyek, Fő u. 3.) és az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság között a Képviselőtestület 322/2015.(IX.24.) sz. határozata alapján létrejött kölcsönszerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
4./ Hajdu Józsefné kérelme
Bóta Barbara aljegyző:
Hajdu Józsefné Telekházán lakik. Már elég rég óta felépült ez a ház és még a mai napig
külterületi ingatlan. Szeretné belterületű ingatlanná nyilvánítatni. Amikor ez az ingatlan
felépült, a 70-80-as években, akkor ezt már elintézte, volt itt a hivatalban, de akkoriban valaki
valamilyen hibát, mulasztás elkövetett, mert ez nem történt meg.
Amikor pár évvel ezelőtt bejött, hogy próbáljanak neki segíteni, akkor Kótai Csabától azt a
tájékoztatást kapták, hogy településrendezési terv módosításakor térjenek vissza az ügyre.
Most amikor a településrendezési terv szóba került, megint megkeresték és kiderült, hogy
nem is kell hozzá településrendezési terv módosítás. Most arról tájékoztatta őket Kótai Csaba,
hogy annyi szükséges, hogy a kérelmező írjon egy kérelmet a Képviselő-testület felé és a
Képviselő-testület adja támogató hozzájárulását ahhoz, hogy belterületbe vonják az ingatlant.
Az a legnagyobb gond, hogy változási vázrajzot kell készíttetni és ezt a kérelmet be kell
juttatni a földhivatalhoz. Ez kb. 60-70 ezer Ft plusz költséget fog okozni a kérelmezőnek, ami
úgy néz ki, hogy nem is az ő hibája. A kérelmező azt mondta, hogy mindenféle régi
dokumentuma meg van. Ha a változási vázrajz meg van, és azt elfogadja a földhivatal, akkor
6 600 Ft-os illetékfizetési kötelezettsége merül fel a Földhivatal felé.
Talán ezt tudják úgy rendezni, hogy ne érezze sérelmesnek, hogy segélyt adnak neki, hogy ki
tudja fizetni.
Viszont, ha a változási vázrajzot tényleg el kell újra készíttetni, akkor nem tudja, hogy honnan
találnak rá forrást, mert a kérelmező sem tudja kifizetni.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Miért fontos ez neki?
Bóta Barbara aljegyző:
Egyrészt „ciki”, hogy évek óta idejár, ígérik, hogy megoldják a problémáját és nincs
előrelépés az ügyben. Másrészt pedig úgy néz ki, hogy kb. 30 évvel ezelőtt elkövetett itt
valaki egy hibát és a kérelmező az önhibáján kívül került ilyen helyzetbe.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ő is kapja a vízgazdálkodási társulattól a fizetési felszólításokat, mivel külterület.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Egy hagyatéknál is fontos.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy az Egyek külterület 0376/4 hrsz-ú valamint 0376/5 hrsz-ú
ingatlanok belterületbe történő bevonásához belterületté nyilvánítsák, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
217/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá az Egyek külterület 0376/4 hrsz-ú
valamint 0376/5 hrsz-ú ingatlanok belterületbe történő bevonásához.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Kéri napirendre venni a tűzoltóság novemberi finanszírozásával kapcsolatos kérelmet.
A bizottság 7 igen szavazattal napirendre vette a tűzoltóság novemberi finanszírozásával
kapcsolatos kérelmet.
5./ A tűzoltóság novemberi finanszírozásával kapcsolatos kérelem
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
A múlt hónapban kezdődött a kálváriájuk, és akkor jelezte, hogy ez hónapról hónapra
jelentkezni fog. Sőt ez december elején is jelentkezni fog, mivel akkor várják a REKI-t, de a
REKI nem biztos, hogy ideér december hónap elején. Tehát még ott is fennáll a lehetősége.
2.321.922 Ft állami támogatást kapnak, ami a bérek kifizetésére és valamennyi dologi
kiadásra elegendő. Az a legnagyobb probléma, hogy 0-ra lefogyott a számlájuk, és az egyeki
önkormányzat sem fizet, mert már túlfizetése van. Most már sikerült vissza utalni a 156.000
Ft-os önkormányzati túlfizetést, amit kaptak szeptember hónapban, de most már megint ott
vannak, hogy kb. 150.000 Ft van a számlájukon. A kimutatásban benne van, hogy 1 140 000
Ft fog hiányozni a következő hónapban. A két gépjármű műszaki vizsgáztatása kb. 100.000 Ft
lesz, ha nem kell rajta semmit javítani.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Itt inkább Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt kell megkérdezni, hogy ha úgy dönt
a Képviselő-testület, akkor ezt az önkormányzat oda tudja adni?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Amit kaptak táblázatot azzal kapcsolatban kérdezné, hogy a munkába járást hogyan térítik?
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Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Jogszabály szerint térítik, 9 Ft/km-ként. Tiszafüredről jár át két gépkocsivezető.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A gépkocsi fenntartás tétel, az mit takar?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Nem tudja, ezt telefonon leegyezteti.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Neki ebből ki sem derült, hogy szeretnének 1 140 000 Ft-ot kérni.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Benne van, hogy hiányzó összeg. Elnézést kér írnia kellett volna mellé egy kísérő levelet.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A másik, amit hiányol, hogy ez a kimutatás csak a kiadást tartalmazza és nincs benne a
bevétel. Látja, hogy ott van benne az állami támogatás. Az állami támogatás minden
hónapban 2.321.922 Ft?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Igen, ez fix.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tételezzék fel, hogy októberben nem volt már pénzük. 3.798.565 Ft volt a kiadásuk, amiből
az állam fedezett 2.321.922 Ft-ot, illetve az önkormányzat is fedezett 1.615.000 Ft-ot. Akkor
azt jelenti, hogy még maradt 138.000 Ft. Ezért szerinte az 1 140 000 Ft, ezzel a 138 000 Ft-tal
kevesebb.
Amit Zsólyomi Zsolt bizottsági tag kérdezett az előbb, hogy odaadhatja-e az önkormányzat.
Oda adhatja az önkormányzat, mert megint lenne egy kölcsönszerződés vagy az előzőt
módosítanák, csak ez őt így váratlanul érte. Czinege Zoltán képviselő nagyon jól tudja, hogy
milyen helyzetben van az önkormányzat. Az év végén biztos, hogy problémát fog okozni,
hogy a tanyabuszra meg kellett előlegezni 8 millió Ft-ot. Ha nem jön meg év végéig a
49.581.000 Ft gyepmesteri telep támogatására felvett hitel, akkor arra is fel kell venni a hitelt.
13.325.000 Ft térfigyelőre –jövő héten várhatóan el dől, hogy mi lesz vele – arra is fel kell
venni a hitelt. A mezőgazdasági bevétel nem fog befolyni, bérleti díj nem fog befolyni.
Lesznek problémák év végén, várják a REKI-t, hogy abból hátha helyre tudják tenni a
dolgokat.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Olyan váratlanul nem érinthette, mert a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság ülésén elmondta, hogy az idén most már minden hónap elején jelentkezni fog.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Az állami támogatást megkapják, de onnan nem lehet kérni?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Nem. Polgármester úrral bejárták már ezt az utat. Sok fölösleges levelezés volt. Azt mondták
önként vállalt feladat, csinálják. Létavértes példáját tudja felhozni, ott ez a helyzet állt fenn,
nem tudtak az embereknek fizetést adni. Ott beavatkozott az állam, de úgy, hogy ott már 3
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hónap eltelt, nem kaptak fizetést szétszéledtek az emberek, úgy kellett újra összeszedni a
dolgokat.
Megérti azt is, amit Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető mond, de okosabbat nem
tudott.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Van olyan számlájuk, ami nincs kifizetve fizetési határidőben? Az önkormányzatnak van kb.
6 millió Ft lejárt számla tartozása. Az önkormányzatnak sincs pénze. Például van olyan, hogy
könyvelői szolgáltatás 35 ezer Ft. Nem lehet neki azt mondani, hogy ebben az évben nem lesz
fizetve, majd jövőre megkapja az elmaradottat is? Tankolni is lehetne máshol, és
megbeszélni, hogy 2 hónappal később fizetnek.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Ezek olyan tételek, ami valamelyest besegít, de a legnagyobb tétel, ami ezt alkotja a bér és a
járulék.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Amit majdnem fedez az állami támogatás.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Most látja, hogy a tűz és munkavédelmi szolgáltatás kivételével, a többi mind 0-ra végződik,
ki vannak kerekítve az összegek.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Azért mert ez javarészt csak becslés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Egy a lényeg, hogy ha önhibáján kívül ilyen helyzetbe került az önkormányzat ebben a
helyzetben elvárható, teljes joggal várhatja a bizottság és az önkormányzat, hogy
takarékossági intézkedéseket vezessen be tűzoltóság, míg a helyzet nem oldódik meg. Ha
kicsit tud megtakarítani, akkor kicsit is meg kell takarítani.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Ő ezt elfogadja, megtakarítják amit meglehet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Még lesz egy ilyen, mert lesznek a decemberi kiadások. Kéri, hogy azt az összeget hozzák,
ami feltétlenül szükséges és próbáljanak meg mindent megkeresni házon belül is, ami
megtakarítást eredményez.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ami nem veszélyezteti a működést.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az önkormányzatnak is van lejárt kiegyenlítetlen szállítói tartozása.
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Neki is feltűnt, hogy a maradék pénz nincs feltüntetve. Ismerteti, a gépjármű fenntartás
költsége mit tartalmaz.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Novemberre is számítanak 50 ezer Ft javítási költségre?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Ezt előre nem lehet tudni, hogy mi romlik el.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy testületi ülésig vizsgálják át a táblázatban szereplő
költségeket, amit lehet vegyenek ki és minimalizálják a várható kiadásokat, és a Képviselőtestületi ülésen döntsenek, kézfelnyújtással jelezze. Tüntessék fel a pénzmaradványt. Ami
nem feltétlenül szükséges azt vegyék ki belőle és legyenek precízek az összeg feltüntetésénél.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
218/2015.(X.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja, hogy a
tűzoltóság a Képviselő-testület üléséig vizsgálja át a kimutatásban szereplő
költségeket, és amennyire lehetséges minimalizálja a várható kiadásokat
valamint tüntesse fel az október havi pénzmaradványt is. A kérelemről a
Képviselő-testület döntsön.
Határidő: 2015.10.29.
Felelős: Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 17:00
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Vitéz Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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