EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. NOVEMBER 06. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2015. sz.

Jegyzőkönyv
Készült: 2015. november 06-án 11:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről.

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ingóságainak értékesítése
355/2015.(XI.06.) sz. határozattól - 359/2015.(XI.06.) sz. határozatig

2./

Igazgatási szolgáltatási díj fedezetéről döntés
360/2015.(XI.06.) sz. határozat

3./

A Válykos medertisztításához betongyűrűk vásárlásáról döntés
361/2015.(XI.06.) sz. határozat

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 5 képviselő
jelen van. Bódi István, Hajduné Holló Katalin, Soltész Gábor és Vitéz Zsolt képviselők egyéb
munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Czinege Zoltán és Gál-Szalai Erika
képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Ács Zsuzsannát bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Javasolja levenni napirendről a 2015.évi költségvetési rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl tárgyalja meg a Képviselőtestület:
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-

A Válykos medertisztításához betongyűrűk vásárlásáról döntés

Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1./

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ingóságainak értékesítése

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kiküldte a táblázatot, látják az árakat. Nagyon kedvező árakon lehet vásárolni.
Javasolja, hogy hatalmazza fel őt a Képviselő-testület arra, hogy a szerszámokra tegyenek
árajánlatot 10%-os áron, és a felhatalmazás terjedjen ki arra, hogy ha más esetleg rákínál,
akkor 19%-ig elmehessen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A 10%, az 3.300.000 Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A fedezet a Vízmű Zrt-től befolyó bérleti díj vagy a tulajdoni részük után járó összegből
vonják le.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Vízmű Zrt. ingóságai közül a szerszámok
megvásárlására ajánlatot tegyenek 10% mértékben és felhatalmazzák, hogy az esetleges
licitálás során 19%-ig ajánlatot tegyen, a fedezetét a Vízmű Zrt.-től várt bérleti díjból vagy a
tulajdonosi részesedésből befolyt bevételből kéri beszámítani a Vízmű Zrt-t, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 5 szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
355/2015. (XI.06.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ingóságai közül a szerszámok
megvásárlására ajánlatot tesz 10% mértékben, 3.300.000 Ft-ért.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az esetleges licitálás során 19%-ig
ajánlatot tegyen.
A fentiek fedezetét a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-től várt bérleti
díjból vagy a tulajdonosi részesedésből befolyt bevételből kéri beszámítani a
Vízmű Zrt-t.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A gépjárművek vásárlásával kapcsolatban az a javaslata, hogy vásárolják meg a 2 Ford
Rangert, tegyenek rá ajánlatot 1.250.000 Ft-ot/db, 2 Opel Combo 780.000 Ft/db. Tegyenek
ajánlatot a 4 utánfutóra 450.000 Ft-ért és vegyenek egy Atlas Copco 650.000 Ft-ért. Ezek
nettó árak, tehát plusz áfa.
Tardi Kálmán képviselő:
Ha törzsvagyonként adják ki, akkor annak nem lesz áfa vonzata, mert tulajdonrészt kapnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez eddig 4 jármű, 4 utánfutó és egy generátor. Kérdezi, hogy van-e más javaslat?
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy Polgármester úr tekintse át és hatalmazzák fel.
Tardi Kálmán képviselő:
Szerinte a közmunkaprogramban a platós kisjárművekből tudnának használni többet is.
Például a szemét szedő brigádok, az út, árokigazgató brigádok közvetlenül tudnának
rápakolni a platós eszközökre. A mezőgazdasági programnál is tudnák használni göngyöleg
kivitelre, áru behozatalra. 150.000 Ft-ért olyan kis pénzek ezek, hogy ő ebből minimum 2
javasolna.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a Vízmű Zrt. ingóságai közül, hogy az általa ismertetett eszközökre
ajánlatot tegyenek, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
356/2015. (XI.06.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ingóságai közül alábbi eszközökre
ajánlatot tesz:
Ford Ranger KLL-690 rendszámú tgk 1.250.000 Ft
Ford Ranger LGH-213 rendszámú tgk.1.250.000 Ft
Opel Combo LWT-521 rendszámú tgk.780.000 Ft
Opel Combo LXW-945 rendszámú tgk.780.000 Ft
4 db utánfutó 450.000 Ft/4db
XBW-414 rendszámú Atlas Copco áramfejlesztő 650.000 Ft
A fentiek fedezetét a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-től várt bérleti
díjból vagy a tulajdonosi részesedésből befolyt bevételből kéri beszámítani a
Vízmű Zrt-t.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szavazzanak arról is, hogy a védőruhák értékesítéséhez hozzájárulnak. A TRV megvásárolja,
kb. 1,5 millió Ft-ért.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Vízmű Zrt. által a védőruhák értékesítéséhez hozzájárul,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
357/2015. (XI.06.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által a védőruhák értékesítéséhez
hozzájárul.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy miután a Képviselő-testület tagjai, különösen Ecsedi János alpolgármester és Tardi
Kálmán képviselő, ha tovább tanulmányozzák a táblázatot és az ő javaslatuk alapján újabb
vételi ajánlatot tegyen még a mai nap folyamán, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
358/2015. (XI.06.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt. által értékesítésre kínált egyéb eszközökre további ajánlatot tegyen,
figyelembe véve a Képviselők és az Alpolgármester további javaslatait.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Neki ma szavaznia kell arról, hogy hozzájárul-e ezekhez az értékesítésekhez.
A szavazásra hozzájárulnak az értékesítéshez, de - nem ezekhez, mivel jobb ajánlatot tesznek,
hanem - a legjobb árajánlat alapján. Ugyanígy a védőruhák és a gépjárműveknél is.

4/7

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. NOVEMBER 06. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által
kezdeményezett értékesítéshez hozzájárul a legjobb árajánlatok alapján, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
359/2015. (XI.06.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által kezdeményezett értékesítéshez
hozzájárul a legjobb árajánlatok alapján.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

2./

Igazgatási szolgáltatási díj fedezetéről döntés

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ahhoz, hogy elinduljon az építési engedélyeztetési eljárás a szennyvizes beruházásukhoz
270.000 Ft-ot kellene fizetni. Ennek a fedezete a környezetvédelmi alap.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Igen, a Tiszafüred Város Önkormányzatának fizetendő kompenzáció terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért az igazgatási szolgáltatási díj
megfizetésének fedezetével, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
360/2015. (XI.06.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek település szennyvíztisztító telepére vonatkozó vízjogi létesítési
engedélyezési eljáráshoz szükséges 270.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
fedezetét a környezetvédelmi alapból, a Tiszafüred Város Önkormányzatának
fizetendő 2015. évi kompenzáció terhére biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

3./

A Válykos medertisztításához betongyűrűk vásárlásáról döntés

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Válykos medertisztításához vállalták, hogy a védőnői épület udvarán lévő betongyűrűket oda
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adják a beruházáshoz. Dudits Pál vállalkozó így vállalta el ezt a munkát. Időközben arról
megfeledkezett mindenki, hogy tavasszal kihordták a betongyűrűket. Kérdezi Tardi Kálmán
képviselőt, hogy mennyi betongyűrű volt és ennek mennyi az értéke?
Tardi Kálmán képviselő:
Körülbelül 13 betongyűrű volt és az értéke min. 20.000 Ft, még lehet több is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkérte az egyik kollegát, hogy kérjen árajánlatot, olyan betongyűrűkre, amit oda kell tenni. Ez
bruttó 747.395 Ft. Tehát most nincsen betongyűrű, amit oda tudnának adni, venni kell
betongyűrűket. Ezt szintén a környezetvédelmi alap terhére, amit Tiszafürednek kellett volna
kifizetni, ennek a terhére javasolja a gyűrűk megvásárlását.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki javasolja a gyűrűk megvásárlását,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
361/2015. (XI.06.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a Válykos medertisztításához szükséges betonátereszeket megvásárolja bruttó
747.395 Ft összegért, melynek fedezetét a környezetvédelmi alapból, a
Tiszafüred Város Önkormányzatának fizetendő 2015. évi kompenzáció terhére
biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 11:15 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Czinege Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Gál-Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő
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______________________
Ács Zsuzsanna
Jegyzőkönyvvezető
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