EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. NOVEMER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

10/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015.
november 24. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről
Előadó: Hajdú Gábor vezérigazgató
219/2015.(XI.24.) sz. határozat
2./ Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Murvai Ferencné ügyvezető
220/2015.(XI.24.) sz. határozat
3./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2015. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
221/2015.(XI.24.) sz. határozat
4./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
222/2015.(XI.24.) sz. határozat
5./ Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
223/2015.(XI.24.) sz. határozat
6./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása
224/2015.(XI.24.) sz. határozat
7./ Egyebek
1./ Egyek várossá nyilvánítási pályázatának ismételt beadásáról döntés
225/2015.(XI.24.) sz. határozat
2./ Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
226/2015.(XI.24.) sz. határozat
3./ Döntés az önkormányzat tulajdonába kerülő földek hasznosításáról
227/2015.(XI.24.) sz. határozat
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4./ Előirányzat módosítás
228/2015.(XI.24.) sz. határozat
5./ Egyeki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata
229/2015.(XI.24.) sz. határozat
6./ Iskolai kötelező felvételi körzet meghatározása
230/2015.(XI.24.) sz. határozat
7./ Kérelem közterület elnevezése iránt
231/2015.(XI.24.) sz. határozat
8./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
232/2015.(XI.24.) sz. határozattól- 235/2015.(XI.24.) sz. határozatig
9./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
236/2015.(XI.24.) sz. határozattól - 237/2015.(XI.24.) sz. határozatig
10./ Egyeki Népdalkör támogatási kérelme
238/2015.(XI.24.) sz. határozat
11./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
239/2015.(XI.24.) sz. határozat
12./ Döntés a Fő u. 2. sz. alatti sportlétesítmény kivitelezésére érkezett árajánlatról
240/2015.(XI.24.) sz. határozattól - 241/2015.(XI.24.) sz. határozatig
13./ Döntés a Fő u. 2. sz. alatti sportlétesítmény megvalósításához kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok fedezetének biztosításáról
242/2015.(XI.24.) sz. határozat
14./ Döntés a Borostyán Idősek Otthona fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatok fedezetének biztosításáról
243/2015.(XI.24.) sz. határozat

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból 6 fő jelen van. Tardi Kálmán bizottsági tag, Kiss
Sándor bizottsági tag és Vitéz Zsolt bizottsági tag nincsenek jelen az ülésen munkahelyi
elfoglaltság miatt.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Fiatal László 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 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja
meg a bizottság.
- Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja napirendre venni a Döntés a Fő u. 2. sz. alatti sportlétesítmény kivitelezésére
érkezett árajánlatról című napirendi pontot.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja napirendről levenni az Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi
költségvetési koncepciója című napirendi pontot.
Kéri, hogy aki az elhangzott napirendi pontok módosításával egyetért, kézfelnyújtással
szavazzon.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Napirendek tárgyalása:
1./ Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről
Előadó: Hajdú Gábor vezérigazgató
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti Rozgonyi urat a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. képviseletében. Megkérdezi,
hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Rozgonyi Attila:
Polgármester úr említette, hogy személyileg ugyanaz az ember felelős az üzemeltetésért, aki
korábban volt. Kanyuk János és Vezérigazgató Úr elnézést kérnek, de egyéb elfoglaltság
miatt nem tudnak jelen lenni a bizottsági ülésen.
Igazából a normál működéssel érdemi probléma nincs. Született egy megállapodás az
önkormányzat és a TRV között, hogy a Tiszacsegei és Egyeki vízművek ellátására közös
raktárat hoznak létre egyeki központtal. Ez a megállapodás megszületett és működőképes. Az
árokásóval kapcsolatos szerződéskötés folyamatban van. Az ohati vízvezeték építésről 4
oldalú megállapodást kell kötni, az önkormányzat, a TRV, a MÁV és a MVM Zrt. között. Ez
folyamatban van. Egyetlen nehézsége, hogy bizonyos terület jogát meg kell szerezni a
vasúton keresztül, ahol ez átmegy, ami 400 000 Ft körüli nagyságot fog takarni.
Jelenleg 9 hónapot látják az üzemeltetésben pénzügyileg. Javasolja, hogy januárban térjenek
rá vissza, amikor az egész évet együtt fogják látni. Kérte Polgármester Úrtól, hogy az éves
beszámolót tegyék át januárra.
Némi változásról tájékoztat, amiről hamarosan írásos anyag fog kijönni. A TRV-nél a
pénzbeszedéses számlafizetés megszűnik és csak csekk, inkasszó, illetve átutalásos lehetőség
lesz, illetve 6 hónaponkénti leolvasás fog megvalósulni. A lakosság számára érdekes lehet,
hogy decemberben utolérik a számlázási adatokat. Januárban már csak a normál havi számla
fog megjelenni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Van egy szakmai kérdése, ami nem a beszámolóval kapcsolatos. Hogyan kerülhet a
vízvezetékbe ólom?
Rozgonyi Attila:
Ő közgazdász, alapvetően pénzügyes. Tiszavasvári példáját hozza fel, 1961-1962-ben
építették azon a környéken a vízvezeték hálózatot és ólomcsövek kerültek bele. Nem is a
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fővezetéknél, hanem a bekötő vezetékeknél és a könyököknél ólomcsöveket és ólom
idomokat használtak régen. Tehát magának a hálózat építésekor beépítésre került ólom lehet,
egyébként más módon nem.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tehát a telek határon belül a vízóra előtt elképzelhető, hogy ott egy ilyen idom benne maradt.
Rozgonyi Attila:
Vagy a vízóra előtt, vagy a vízóra után, mert akkor még elég erőteljesen használtak
ólomidomokat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez a köznevelési intézmény, a telekházi óvoda esetében merült fel. Délelőtt sikerült kizárni,
hogy nem épületen belül van a forrás, a közkifolyó vízmintája tiszta, akkor valószínű, hogy
azon a szakaszon benne maradt egy ilyen idom.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Beszélték, hogy ha hozzányúlnak, akkor cseréljék ki a vízvezetéket, mert 30-40 év után
érdemes kicserélni akkor is, ha semmi gond nincs vele.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről szóló beszámolót elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
219/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének
működéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Murvai Ferencné ügyvezető
Varga Attila könyvelő:
Az elsődleges a konyha működése, ami továbbra is pozitív eredményt mutat. Mind a
közhasznú, mind a piaci működésnek az eredményessége látszik a kiegészítő táblázatban.
Jelentősen kevesebb árbevételt és eredményt produkált, mint tavaly. Ennek oka egyrészt a
támogatottság, másrészt az óvodai étkezés, illetve a gyermeklétszám csökkenése. A 3.
negyedévben, a 2. negyedévhez viszonyítva jelentős eredménynövekedés tapasztalható. A 3
hónap alatt az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Kft eredményessége közel 5 millió Ft-tal nőtt.
Bevételi szinten egy hasonló, növekvő tendenciát mutat minden hónapban. Igazából a
működése, a féléveshez képest 240.000 Ft-ról most 5.240.000 Ft-ra növekedett.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt az előzői időszak ugyanúgy a ¾ éves eredményt mutatja?
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Varga Attila könyvelő:
Igen. Jelentős eltérés a vállalkozási tevékenység és a közhasznú tevékenység bevételeinél
jelentkezik. A közhasznú tevékenységnél 4 millió Ft-tal kisebb összeg, a vállalkozási
tevékenységnél 10 millió Ft-tal kevesebb összeg látható a beszámoló soraiban, konkrétan az
1. és a 12. sorban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Gondolkozik, hogy ez miért lehet, mert ilyen mértékű változás a konyha forgalmában nincs.
Azt gondolja, hogy azért lehet, mert tavaly mikor épült a betonelem gyártó üzemcsarnok,
akkor az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-ét bízták meg és a Kft. bízta meg az alvállalkozókat.
Tehát több mint 10 millió Ft átáramlott a Kft-én. Ebben az évben, amikor bővítették az
üzemcsarnokot, akkor az önkormányzat közvetlenül a kivitelezővel kötött szerződést. Ezt a
munkát már nem a Kft-én keresztül csináltatták. Azt gondolja, hogy ennek a
forgalomcsökkenésnek ez a legfőbb oka. Jól gondolja?
Murvai Ferencné ügyvezető:
Elképzelhető, hogy ez is benne van. Itt volt a nyári gyermekétkeztetés is, ez is III.
negyedévben valósult meg.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Félévkor boncolgatták az okokat és még a szociális étkeztetés jutott eszébe, ezt is jóval
kevesebben veszik igénybe.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Igen, napi 5-6 főt mondott. A felnőtt étkeztetés is csökkent. Lehet, hogy év végén már az is
emelkedni fog, mert már jönnek visszafele az étkezők. A szociális étkeztetésben újra van
várólista.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Átlagosan hány adagot főznek hétköznap?
Murvai Ferencné ügyvezető:
Átlagosan 770.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az adózás előtti eredmény 5.241.000 Ft. Ha ez a szám nem változna, akkor év végén fizetni
kell társasági adót?
Varga Attila könyvelő:
Ez nem kifejezetten azt jelenti. A társasági adónak vannak különböző feltételei. Ismerteti,
mikor keletkezik fizetési kötelezettség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tavaly fizetett a cég társasági adót? Ha igen, akkor mennyit fizetett?
Varga Attila könyvelő:
Igen fizetett, 160.000 Ft-ot.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Év végén figyeljenek rá, mert a társasági adónál lehet választani, hogy a helyi látványsportot
támogatására fordítsa a cég ezt az összeget. Ha erre van lehetőség, akkor inkább a helyi
látványsportot támogassák vele.
Varga Attila könyvelő:
Az év végi kalkuláció egy olyan dolog, hogy vagy így lesz vagy nem. Azt szokta javasolni,
hogy ha már úgyis odaszánják a pénzt, akkor el kellene dönteni, hogy célszerű lenne 70-80
ezer Ft-ot erre fordítani. Viszont ennek már sokkal kötöttebb adójogi feltételei vannak, olyan
szempontból, hogy 8 napon belül ezt jelenteni kell az adóhivatal felé és igazolni kell az
átutalásnak a megtörténtét.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Tájékoztatja a bizottságot, hogy új ételszállító kocsit vásároltak 3,5 millió Ft-ért.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2015. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
220/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2015. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2015. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Jogszabály szerint nem kötelező a III. negyedéves beszámoló, de mindenképpen célszerű
tájékoztatni a Képviselő-testületet és a bizottságot tájékoztatni a gazdálkodás helyzetéről.
Úgy gondolja, hogy időarányos szinttől vannak ugyan elmaradások, de az, hogy a
hitelfelvételeknél ez elmarad a 75%-tól ez pozitívumként értékelendő.
Két dolog van, ami aggasztó a gazdálkodás tekintetében. Az egyik a Vízmű Zrt-től meg nem
érkezett bérleti díj összegének hiánya, illetve a mezőgazdasági termék értékesítésből tervezett
12 millió Ft-os bevétel, amiből kb. 2,5 millió Ft fog realizálódni. Nem érkezett még meg a
földalapú támogatás előlege sem.
Egész évben, minden hónapban tudta teljesíteni az önkormányzat a segélyek, különböző
szociális juttatások, bérek és járulékok fizetési kötelezettségének eleget tudott tenni. Ebből
kifolyólag nem volt probléma. A szállítói számlák tekintetében általában fizetési határidőn túl
fizet az önkormányzat.
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A REKI-ről még nem tud beszámolni, hogy milyen döntés született. December 20-ra ígérik az
eredményt, illetve a támogatásnak az utalását. Ez az, ami még segíthet az önkormányzat
gazdálkodásán, mert ha jól tudja a Vízmű Zrt-től már nem fog bérleti díj érkezni ebben az
évben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem tudja. Ismerteti hová írt levelet a vízművel kapcsolatban, nagyon sürgetné és
szorgalmazná, hogy történjen valami. 73 önkormányzat várná, hogy ez a kérdés rendeződjön.
A TRV áron alul akarja a gépjárműveket és a szerszámokat megvásárolni, ezt az
önkormányzat nem támogatta. Folyamatban van egy nyílt licit, amire ők is leadták az
ajánlataikat, ezzel kapcsolatban volt egy rendkívüli ülés, ahol erről döntöttek. Folyamatban
vannak a dolgok, lehet, hogy 1 hónapon belül minden rendeződik, de lehet, hogy 2 éven belül
sem. Sajnos abszolút kiszámíthatatlan. Nincs olyan eljárási mechanizmus, amire tudnának
támaszkodni. Tehát nem tudni, hogy ebből a bérleti díjból idén kapnak-e valamit vagy nem.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez a két dolog jelenthet nagy problémát év végén, de előbb látni kell, hogy mennyi rendkívüli
támogatást fog az önkormányzat kapni. Próbált mindent részletesen leírni, ha valakinek
kérdés van, szívesen válaszol, ha nem tud, akkor utána néz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja az Egyek Nagyközség
Önkormányzatának és intézményeinek 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
221/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzatának és
intézményeinek 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az előterjesztésben részletesen leírta, hogy milyen tételekkel módosul akár a kiadási, akár a
bevételi oldal. Ezt jogszabály teszi kötelezővé, hogy legalább negyedévente a költségvetésben
át kell vezetni az elmúlt időszak döntéseit. Szeptember 30-ig tartalmazza az előirányzatok
módosítását mind bevételi, mind kiadási oldalon. Ismerteti, milyen előirányzat módosítások
érintik a költségvetést.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a 2015. évi költségvetési rendelet
módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
222/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési rendelet
módosítását.
Határidő: 2015. november 26.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
5./ Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az előterjesztésből láthatták, hogy a Tiszaszőlő 4. sz. alatti ingatlant eggyel alacsonyabb
kategóriába való átsorolásáról van szó. Fekvése miatt a 28.600 Ft-os bérleti díjat magasnak
találják, ennyi összegért belterületen is lehet bérelni. Ezáltal a bérleti díj 14.300 Ft/hó
összegre módosulna. Javasolják, hogy az ingatlan kerüljön egy kategóriával lentebb.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek
bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló
2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
223/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a
helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással
kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2015. november 26.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
6./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kaptak egy önéletrajzot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Változás nincs, az eredeti pályázó anyaga itt van. Az önéletrajzot csak tájékoztatásként küldte
ki, hogy tudjanak róla, hogy érkezett egy ilyen, de a rendszerbe nem lehet beforgatni, mert
nem arra pályázott, nem arra a határidőre érkezett. Csak azért lett kiküldve, hogy
ismerkedjenek vele és tudjanak róla, hogy van egy ilyen.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tehát ha újra meghirdetnék a pályázatot, akkor elképzelhető, hogy újabb pályázat érkezik?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Elképzelhető, gondolja azért küldte.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ennek az a története, hogy annak idején beszélgetett Dudits Pállal és említette neki, hogy
szeretné az építőipari tevékenységüket szakmailag erősíteni. Ez a hölgy ott dolgozik nála, akit
nagyon dicsért. Megkérdezte, hogy szóba jöhetne-e az, hogy az önkormányzatnál főállásban
szerepet vállalna. Akkor azt mondták, hogy nem. Egyszer ez a hölgy megjelent és azt mondta,
hogy mégis szóba jöhetne, hogy beadja a pályázatot. Tájékoztatta róla, hogy a határidő letelt,
de egyszer, amikor bejött ott volt az asztalán az önéletrajza.
Az Ügyrendi Bizottság ülésén beszéltek róla, hogy milyen irányba kellene elmozdulni. A
legutóbbi testületi ülésen Gál-Szalai Erika képviselő felvetette, hogy lehet, hogy teljesen más
irányban kellene gondolkodni. Jelenleg az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetését
Murvai Ferencné ügyvezető látja el megbízással, aki ezért havi 85 000 Ft-ot kap. Lehet, hogy
az lenne a helyes irány, hogy ha Murvai Ferencné ügyvezető nyugdíjba megy, akkor
megbízási szerződéssel az ottani dolgozók közül valakit kinevezni. Esetleg Józsa Erika szóba
jöhetne, a végzettsége meg van hozzá, korábban Tiszacsegén volt köztisztviselő. Tehát
lehetne az, hogy kinevezéssel lesz egy ügyvezető és nem is keresnek főállású ügyvezetőt.
Ennek meg az a gondolata, amit már annak idején az Egyeki Hírmondóban levezetett. Azzal,
hogy főállású alpolgármester van, ez külön anyagi terhet nem ró az önkormányzatra. Az
Alpolgármester összefogja a Kft-nél zajló munkákat, a munkaszervezés részét el is végzi. Egy
építőipari szakember kellene, aki szakmailag „gatyába rázná” az építőipari tevékenységet.
Egy olyan kulcsember kellene, aki a vállára veszi az egész feladatot, árajánlatot készít,
megszervezi a munkát. Ezekkel az emberekkel ha egy nagy vállalkozásnak neki ugranának,
borítékolható a kudarc, a bonyodalom, mert hiányzik az a kulcsember, aki ezt szakmailag a
vállára tudná venni. Ezért gondolkozott abban, hogy el tudna közöttük képzelni egy
építőmérnököt. Gál-Szalai Erika képviselő által elmondott verziót is maximálisan tudja
támogatni, mert ez volt az eredeti koncepció, hogy van egy fő állású Alpolgármester és akkor
nem kell külön kiemelni a Szöghatár Kft. ügyvezetését.
Alapvetően azt kellene eldönteni, hogy akarják-e fő állású munkakörrel betöltetni az
ügyvezetői állást és erőltetik a vállalkozói tevékenységet. Vagy marad ez a felállás az
önkormányzati szférán belül gondolkodva, ezen a szinten ahogy vannak, de akkor a
telepvezetők kellenek a telephelyekre. A közmunkaprogramból tudnak kiemelni olyan
embereket, akik ezt a feladatot el tudják látni. Hét telephelyet számoltak össze. A TSZ
épületét kifizették, a kulcsokat hamarosan átveszik és akkor ez lesz a 8. telephely, amit
irányítani kell.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ebben döntést nem tudnak hozni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tulajdonképpen, a javaslat az, hogy ugyanaz a helyzet folytatódna, ami most van. Amikor
Murvai Ferencné ügyvezető elmegy, akkor egy meglévő dolgozó kap egy vezetői megbízást.
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Amíg Polgármester és Alpolgármester irányít nincs szükség egy külön fő állású ügyvezetőre.
Ha Murvai Ferencné ügyvezető helyére kerül egy olyan ember, aki tud velük együtt dolgozni,
akkor ez a felállás is jó. Így 85 000 Ft-ról van szó, tehát nem 300 ezrekről beszélnek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Annak idején, amikor megválasztották Magyar Évát ügyvezetőnek, akkor is pozitív
várakozásokkal indult a történet és ahogy telt az idő „eresztett le, mint a lufi”.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Van példa megbízott és önálló ügyvezetőre is. Annyira egyik sem vált be. Az biztos, hogy a
korábbi időszakokhoz képest most csendesen, nyugodalomban tudnak együtt dolgozni. Nem
érzi a korábbi feszültséget.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző az előbb elmondta, hogy ő és Alpolgármester irányítanak,
ketten próbálják koordinálni a dolgokat és tulajdonképpen jó ez így is. Törekszenek rá
Alpolgármesterrel hogy jó legyen, de még sem teljesen jó, mert ez akkor lenne jó, ha a Fő u.
2. sz. alatti munkát, az idősek otthonát is az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. végezné el, mert
akkor itt maradna a településen kb. 40 millió Ft. Az lenne a jó, ha a Kft. vállalkozna és
Tiszafüreden is pályáznának. A bevétel lehetne duplája is, ha az építőipari ág erős lenne. Egy
kulcsember hiányzik, aki ezt szakmailag irányítaná. Ők ezt Alpolgármester úrral nem tudják
megtenni, mert egyrészt nem építő ipari szakemberek, másrészt 540 közmunkással rengeteg
feladat van.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az építésvezető önmagában nem elég, ahhoz kell még egy szakember gárda, ami jelenlegi
információja szerint nincs meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ebben igaza van. Úgy is meg lehetne ezt oldani, hogy van egy megbízott ügyvezető és mellé
felvesznek egy építőipari szakembert. Nem tartja valószínűnek, hogy önállóan felvesznek egy
építőipari szakembert, mert ez éves vonatkozásban kb. 4-5 millió Ft. Jobban el tudja képzelni,
hogy összekötik az ügyvezetéssel és úgy veszik fel.
Ecsedi János alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy menetközben elég sokat változott az önkormányzatnak a feladat ellátási
területe. Minden telephely önálló középvezetői szintet igényelne. Döntő többségében
közmunkások végzik mindenhol a tevékenységet. A közmunkások irányítása jelenleg az
alpolgármesteri tevékenységhez van kötve. Azért is célszerűbb lenne nem az ügyvezetői
dolgokat erősíteni, hanem egy középvezetői gárdát lenne célszerű összeállítani a felsorolt
telephelyeken és ezt koordinálni, mivel így lenne hatékonyabb. Le kellene szögezni, melyek
ezek a területek, mert itt bele lehetne venni a műszaki mellé az építőipari gárdát is és így
összeállítani egy apparátust.
2006-ban kb. 70 millió Ft volt az átadott pénzeszköz a Kft-nek, de akkor a létszám is
lényegében több volt. A költségvetési koncepciókor el lehetne gondolkodni rajta, hogy
akarnak-e ilyen pénzt abba az irányba.
A betonelemgyártó üzem jelenleg megbízott vezetője 57.000 Ft-ot keres közmunkásként.
Nem tudja, hogy az ilyen emberek meddig maradnak ott vagy milyen lehetőséget fognak
találni. Ha egy minimálbér közeli összeget tudnának felállítani, vagy egy középvezetői 120-
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130 ezer Ft-ot, akkor nyílván más volna a hatékonyság is. A közmunkások között nehéz
találni olyat, aki bruttó 87.000 Ft-ért vállaljon ilyen felelősséget.
Ő is abba az irányba menne, hogy most ne főállású ügyvezetői igazgatót válasszanak, hanem
ebben a szervezeti átalakulásban a közmunkára próbáljanak ráépíteni.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ha olyan embert tudnak odaállítani a telephely irányítására, aki kvalifikáltabb és magasabb
pénz kell neki, akkor a hatékonyságon is meg kell látszódnia és akkor kitermeli magának ezt a
pénzt. Ezek a telephelyek, pl. a betonelemgyártó vagy a kertészet profitot fognak termelnek,
és ha olyan ember van ott, akkor kitermeli a magának ezt a pénzt. 52.000 Ft-tal nem találnak
olyan embert, aki a meghatározott dolgokat hozza.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Szerinte a telephelyek kialakítása mellett szól minden, mert ha olyan ember irányítja, aki
felelősséget érez a munkájáért, akkor nem fordulhat elő olyan, hogy 12 millió Ft-os
ráfordításból 2,5 millió Ft-os eredmény szülessen. Mindenképpen ezt tartja jónak, mert
gazdásítva van a dolog, felelősöknek van leosztva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyetért Murvai Ferenc bizottsági taggal. Sajnos a mezőgazdasági programból is elmenekül
mindenki. A mezőgazdasági program koordinálására kellene egy olyan ember, aki ért hozzá
és fel is tudja vállalni. A településen lévő kb. 600 munkanélküli nem akar dolgozni, nem akar
felelősséget vállalni. A miskolci Bosch toborzást tartott, az összes közmunkás ki lett értesítve
és az 540 közmunkásból 2 embert érdekelt. Eszméletlen mentalitás van kialakulóban.
Amit elmondott Murvai Ferenc bizottsági tag azzal egyetért, csak tényleg meg kellene találni
azt a felelősségteljes embert, akiről beszélt.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Miért csak közmunkások közt keres? Lehet, valaki azt mondja, hogy 120.000 Ft-ért elvállalja,
és nem jár el Budapestre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igaza is van, de 8 telephelyről beszélnek. 8 telephelyre, 8 telepvezető csak minimálbérrel
számolva is, plusz a járulékok, 10 millió Ft-ból nem jön ki.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
De ha ez hatékonysággal járna.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha hatékonysággal jár, akkor megteremti önmagának, önmagát fenntartja, sőt még hasznot is
hoz. Addig nem lesz jól fizető munka, amíg nincsenek jó szakemberek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Lehetne ezt erősíteni, de ő nem a közmunka önerejébe kapaszkodna.
Vitéz Zsolt bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az alapvető problémát abban látja, hogy Egyeken tömeges a közmunkaprogram. Legyen
kevesebb közmunkás, megfelelő szakember gárda és csak az, aki akar dolgozni.
Czinege Zoltán képviselő kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A közbiztonság vonatkozásában olyan óriási javulás van, amit nem szabad elfelejteni.
Nyílván nem csak a közmunkaprogram, de óriási szerepe van benne, az biztos. Ezért tudja azt
támogatni, hogy évente 50 fővel csökkentik a közmunkaprogramban a létszámot. Ezt jónak
tartja, mert a nagyon radikális lépésektől óvakodna.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Az 50-60 ezer Ft-ért méltatlanul alul teljesítenek, és ha ennek nem vetnek gátat és így megy
tovább, akkor rosszabbodni fog a helyzet. Azért tartaná jónak, hogy a 8 területnek, legyen 8
felelős vezetője, aki megpróbál önmagából többet kihozni. Ecsedi János alpolgármester
irányítása mellett, ezt tartaná járható útnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkeresik az emberek, hogy miért nem választanak jobb brigádvezetőt. Az igazság az, hogy
a brigádvezetőket nem választják, hanem „vadásszák”, mert nem akarják elvállalni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azt érzi, hogy ha konzerválják ezt a jelen helyzetet, hogy pénzhez jutnak ezek az emberek,
csak azért, hogy ne törjenek be, de munka nélkül is odaadják nekik és tömegesen vannak
folyamatosan jelen, akkor egy idő után élhetetlenné válik ez a település.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem mondhatja, hogy konzerválják a helyzetet, most 10%-kal csökkentik a létszámot, az 50
ember. Ez nem kevés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A kitörési pont ott lehet, amit Murvai Ferenc bizottsági tag mondott, hogy megfelelő
szakembereket, megfelelő bérért alkalmazni.
Most arról kellene dönteniük, hogy mi legyen a Kft. sorsa?
Ecsedi János alpolgármester:
Alapvetően arról, hogy megszavazzák az ügyvezetői hivatalt vagy sem.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Igen arról, hogy akarnak-e ügyvezetőt vagy sem.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A pályázat kiírása előtt kellett volna eldönteni, hogy válasszanak ügyvezetőt vagy sem. A
logika ezt diktálja.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Ez az egy jelentkező nem győzte meg, hogy rendbe fogja tenni a szociális földprogramot vagy
bármi mást. Ha a Képviselő-testületet meggyőzte, válasszák meg. Ezt le kellene itt zárni és a
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telephelyekhez párosítani vezetőket és így lehetne elindulni abban, hogy apró lépésekkel a
munkafegyelem is kialakuljon.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor álláshirdetéseket kell feladni, nem pályázatot.
Ecsedi János alpolgármester:
Ezt a Kft. meg tudja oldani. Az önkormányzat átadja a pénzt költségvetéskor és oldja meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kulcsmondatnak annak kell lenni, amit Zsólyomi Zsolt bizottsági tag mondott, hogy
ezeknek az embereknek meg kell termelni a saját bérét. Ha azt mondják, hogy nem akarnak
neki ugrani nagy építkezéseknek, ezen a szinten elvannak és megerősítik a telepvezetőket,
akkor nekik nem kell külön szakembereket foglalkoztatni, mert a közmunkaprogramban ott
vannak a szakemberek és akkor velük kell megpróbálni. A telepvezetőket lehet erősíteni, de
ebben nem is kell most dönteni. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-vel közösen, egy vezetői
értekezleten, az érintetteket, a csoportvezetőket, bevonva kell elhatározni, hogy milyen
irányban mozdulnak el.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor erről majd koncepciókor döntenek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Ügyrendi Bizottság azt javasolta, hogy az ügyvezetői választást megbízás útján lássák el,
hasonló módon, ahogy jelenleg van és a telepvezetők státuszának az erősítése felé
mozduljanak. Lehetne ugyanaz a javaslat.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Építési és műszaki vezetőt javasol.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor marad a Kft. így ahogy van, nincs szervezeti változtatás, csak megbízott ügyvezető
legyen.
Ecsedi János alpolgármester:
Viszont a jelenlegi pályázati kiírásra pontot kellene tenni. Mondja ki a testület, hogy
visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa. Ezt viszont valamilyen formában le kell
zárni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az egyik döntés lehet, hogy javasolja a bizottság eredménytelenné nyilvánítani a pályázatot, a
következő, hogy megbízásos maradjon plusz az építési és műszaki vezetői státusz létrehozása,
feltöltése.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Murvai Ferencné ügyvezetőnek meddig van a mandátuma?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Június 30-ig.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Április 1-től jó lenne megoldani a helyzetet.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Murvai Ferencné ügyvezető mellett kellene párhuzamosan dolgozni, hogy az új ügyvezető
megtanulja a dolgokat.
Kéri, hogy aki támogatja ebben a formában, kézfelemeléssel jelezze.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Milyen formában?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Abban a formában, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítják, a jövőben megbízott
ügyvezetővel lássák el a feladatot, illetve építés- és műszaki vezetői státusz létrehozását
javasolják.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Számára változatlanul azt javasolja, hogy valahány egységhez felelős vezetőt válasszanak, és
ez hozná az eredményt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Márciusig lehet még ezen agyalni, most az a lényeg, hogy eredménytelen legyen a pályázat.
Ecsedi János alpolgármester:
A koncepciókor erre azért figyeljenek oda.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az sem biztos, hogy minden telep élére kell egy vezető. Két kisebbet össze lehet vonni, és
kettőért felelhet egy.
Czinege Zoltán bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A lényeg, hogy eredménytelenné nyilvánítják a pályázatot és márciusig a költségvetés
tárgyalásáig ezt átbeszélik, hogy hogyan lenne jó.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A költségvetést február 15-ig kell tárgyalni, de már koncepciókor, decemberben kell valami
irányvonal.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy eredménytelenné nyilvánítják a pályázatot, és koncepció
tárgyalásakor visszatérnek rá, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
224/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy nyilvánítsa eredménytelenné az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. ügyvezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázatot, és a
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2016. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor térjenek vissza a Kft.
szervezeti felépítésre és a későbbiekben a műszaki- építésvezetői munkakör
kialakítására törekedjenek.
Határidő: azonnal és 2015.12.17.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7./ Egyebek
1./ Egyek várossá nyilvánítási pályázatának ismételt beadásáról döntés
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A városi pályázat átdolgozását 500.000 Ft-ért vállalnák.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az a javaslata, hogy nyertes pályázat esetén fizesse meg az önkormányzat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha Egyek város lesz, akkor fizet az önkormányzat 500 000 Ft-ot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tervezzék a 2016-os költségvetésben?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Igen, tervezzék. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy bízzák meg Dr. habil Trócsányi Andrást a
várossá nyilvánítási pályázat 2016. évi fordulóra történő átdolgozásával 500 000 Ft összegért,
melyet nyertes pályázat esetén fizessen meg az önkormányzat és ezt tervezzék be a 2016. évi
költségvetési koncepcióba, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
225/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy bízzák meg Dr. habil Trócsányi Andrást (7635
Pécs, Csóka Dűlő 26. sz.) a várossá nyilvánítási pályázat 2016. évi fordulóra
történő átdolgozásával, kiegészítésével 500 000 Ft összegért, melyet nyertes
pályázat esetén fizessen meg az önkormányzat.
Az 500 000 Ft megbízási díjat tervezzék be a 2016. évi költségvetési
koncepcióba.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Évek óta működik ez a pályázati rendszer.
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a pályázati felhívást a
környezetvédelmi alapra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
226/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a pályázati felhívást a környezetvédelmi
alapra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Döntés az önkormányzat tulajdonába kerülő földek hasznosításáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez arról szól, hogy az önkormányzat a tulajdonába kerülő földeket közfoglalkoztatás vagy
szociális földprogram, vagy településfejlesztés céljára használja fel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a megvásárolt vagy ajándékként elfogadott földet
közfoglalkoztatás vagy szociális földprogram vagy településfejlesztés céljára hasznosítsa,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
227/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az általa megvásárolt vagy ajándékként elfogadott
földet közfoglalkoztatás vagy szociális földprogram vagy településfejlesztés
céljára hasznosítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4./ Előirányzat módosítás
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Részletesen le van írva a határozati javaslatban. Ezek nem pluszforrást igénylő előirányzat
módosítások, hanem a dologi és a felhalmozási kiadások közötti előirányzatokat érinti.
Ismerteti a határozati javaslatban lévő előirányzat módosításokat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a határozat javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
228/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi előirányzat módosításokat hagyja jóvá.
a.) A Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /066020/
Kormányzati funkción a Gyepmesteri telep üzemeltetésére betervezett
dologi kiadások előirányzatát csökkenti 35 ezer forint előirányzattal,
ugyanezen, kormányzati funkción a felhalmozási kiadások előirányzatát
megemeli 35 ezer forint előirányzattal.
b.) Lakóépület építése /061020/ Kormányzati funkción betervezett
beruházási kiadások előirányzatát csökkenti, 291 ezer forint
előirányzattal ugyanezen kormányzati funkció dologi kiadásait
megemeli 291 ezer forint előirányzattal. Ezen előirányzat módosítás a
Széchenyi program keretein belül vásárolt Önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon végzett karbantartási munkálatokra nyújt fedezetet.
c.) Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése /106010/
Kormányzati funkción betervezett dologi kiadások kiadási
előirányzatából átcsoportosításra kerül 728 ezer forint ugyanezen
kormányfunkció beruházási kiadások előirányzatára. Ezen előirányzat
módosítás a Csokonai utca 34. szám alatti Önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon végzett felújítási munkálatokra nyújt fedezetet.
d.) Az
Önkormányzatok
funkcióra
nem
sorolható
bevételei
államháztartáson kívülről /900020/ Kormányzati funkción betervezett
pénzügyi befektetési díj kiadási előirányzatát csökkenti 402 ezer forint
előirányzattal a Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
/90060/ Kormányzati funkción betervezett Likviditási célú, hitelek
kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak kiadási előirányzatát
megemeli 402 ezer forint előirányzattal.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5./ Egyeki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Ismerteti a módosításokat. Gál-Szalai Erika képviselő előrelépett elnökké, Tóth Szilvia plusz
tag lett, illetve kikerült belőle a költségtérítés. A könyvtár került be a hivatal helyett
adminisztrációs háttérnek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezeknek a bizottságoknak az a célja, hogy a hungaricumokat felderítésék. Egyeken nem
nagyon van olyan dolog, ami hungaricum lehetne.
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Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Hungaricum nincs, de helyi érték csak van.
Az ok, hogy most ilyen hirtelen előkerült a bizottság alakulása, hogy most pénteket
bemutatkozása lesz és ha már bemutatkozás lesz, akkor legyen már Értéktár Bizottság.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Igazából költséggel nem jár. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért az
Egyeki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával
és jó munkát kívánnak a bizottságnak, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
229/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság az alábbi módosításokkal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatát:
- Kerüljön törlésre, hogy a bizottság tagjai a feladatuk ellátásával összefüggő
költségek megtérítésére jogosultak.
- A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Tárkányi Béla
Könyvtár és Művelődési Ház biztosítsa.
A bizottság tagjai:
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház,
művelődésszervező
Egyek Nagyközség Önkormányzat,
polgármester
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház,
könyvtáros
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház,
közösségi koordinátor
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház,
közösségi munkás
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház,
közösségi munkás
Egyeki Csipkekészítő Klub, vezető

Gál-Szalai Erika elnök
Dr. Miluczky Attila
Kovácsné Mucza Judit
Farkasné Mucza Julianna
Molnár Julianna
Szabó Józsefné
Tóth Szilvia

A bizottság jó munkát kíván az Egyeki Települési Értéktár Bizottságnak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gál-Szalai Erika elnök
6./ Iskolai kötelező felvételi körzet meghatározása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A kötelező felvételi körzetet Egyek közigazgatási területében határozzák meg.
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az általános iskolai kötelező felvételi körzetet
Egyek település közigazgatási területében határozza meg, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
230/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde és Általános Iskola esetében az általános iskolai kötelező felvételi
körzetet Egyek település közigazgatási területében határozza meg. Az általános
iskolai oktatást az alábbi telephelyeken biztosítja:
4069 Egyek, Fő u. 1.
4069 Egyek, Béke u. 21.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7./ Kérelem közterület elnevezése iránt
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja támogatni a kérelmet. Kéri, hogy aki támogatja, hogy az Egyek 0650/2 hrsz-ú
ingatlan elnevezése Ohat Nyárias major legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
231/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az Egyek 0650/2 hrszú ingatlan elnevezése Ohat Nyárias major legyen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
-

Dankó P. u. 15.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt a Képviselő-testület már tárgyalta. Az ingatlannak 2 tulajdonosa van, fele-fele arányban.
Ismerteti, milyen bejegyzések vannak a tulajdoni lapon.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az ingatlant nem áll módjukban megvásárolni. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, hogy
Dankó P. u. 15. sz. alatti ingatlant ne vásárolják meg, mivel az önkormányzatnak nem áll
módjában a vásárlás forráshiány miatt, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
232/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Dankó P. u. 15. sz. alatti ingatlant ne
vásárolja meg, mivel az önkormányzatnak nem áll módjában a vásárlás
forráshiány miatt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
-

Dankó P. u. 17.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ebben az ingatlanban a felajánlónak résztulajdona van. Ismerteti a többi tulajdonost, illetve a
tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az ingatlant nem áll módjukban megvásárolni. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, hogy
Dankó P. u. 15. sz. alatti ingatlant ne vásárolják meg, mivel az önkormányzatnak nem áll
módjában a vásárlás forráshiány miatt, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
233/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Dankó P. u. 17. sz. alatti ingatlant ne
vásárolja meg, mivel az önkormányzatnak nem áll módjában a vásárlás
forráshiány miatt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
-

Tisza u. 28.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzat számára meg lehetne venni. Rontja a település összképét.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
3 tulajdonosa van, ismerteti, hogy milyen bejegyzések vannak a tulajdoni lapon.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Forráshiányában nem tudja az önkormányzat megvásárolni az ingatlant.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, hogy forráshiány miatt ne vásárolja meg a Tisza u. 28.
sz. alatti ingatlant, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
234/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy forráshiány miatt ne vásárolja meg az Egyek,
Tisza u. 28. sz. alatti ingatlant.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
- 1532/2 hrsz-ú ingatlan
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Helyrajzi szám szerint belterület, kivett beépítetlen terület. 5 tulajdonosa van, ebből 2
tulajdonos ajánlotta fel. 557 m2-ből, a 2 tulajdonrész 312m2-ről van szó. 140.000 Ft-ot kérnek
érte. Az egyik tulajdonos 1911-es születésű, már biztos nem él, ott hagyatéki eljárás kellene, a
másik kettő tulajdonosról egyáltalán nincs adat.
Fiatal László bizottsági tag:
Ez művelhetetlen. Sok érte a 140.000 Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy forráshiányában ne vásárolják meg. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, hogy
forráshiány miatt ne vásárolja meg az Egyek 1532/2 hrsz-ú ingatlant, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
235/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy forráshiány miatt ne vásárolja meg az Egyek
1532/2 hrsz-ú ingatlant.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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9./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
-

0332/11 hrsz-ú ingatlan

Fiatal László bizottsági tag:
Azonnal el kell fogadni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
5 tulajdonosa van összesen az ingatlannak. Ez egy erdő rész.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tehát 5 tulajdonosból 2 ajánlotta fel a tulajdonrészét. Van rajta teher?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nincs rajta teher.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja elfogadni. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyek külterület 0332/11 hrsz-ú
földterületből térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadják el, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
236/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek külterület 0332/11 hrsz-ú földterületből
térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
-

1566 hrsz-ú ingatlan

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a vasút fele található. Javasolja elfogadni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a tulajdonosokat. A felajánló azt kéri, hogy vállalja át az önkormányzat az
ingatlanon fennálló terheket. Teher nincs rajta, szerinte a kommunális adóra gondol. Szerinte
nagyon kevés adót kaphatott, mivel sok tulajdonosa van az ingatlannak, az adó pedig
részarányban van kivetve.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az Egyek 1566 hrsz-ú ingatlanból térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/29

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. NOVEMER 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
237/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek 1566 hrsz-ú ingatlanból térítésmentesen
felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10./ Egyeki Népdalkör támogatási kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szeretnének eljutni a „Ki mit tud” rendezvényre és az utazási költséghez kérnek támogatást.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Ez csak terv, hogy oda mennek, nincs konkrét hely, hanem hogy minél több helyre el tudjanak
utazni. Már fizetnek tagdíjat is, havi 1 000 Ft-ot, abból tudtak elmenni ennyi helyre idén.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kulturális egyesületet hoztak létre, mondván, hogy majd pályáznak és önfenntartóvá válnak
pályázati támogatásból. A Népdalkör szakmai vezetőjének az önkormányzat támogatást ad. A
Pénzügyi Bizottságnak nincs külön kasszája.
Azért adnak havi 30.000 Ft-ot, mert volt egy pályázati támogatás, amibe ennyit be tudtak
tervezni, de ennyibe nem kerül havonta a szakmai vezetőnek az utazási költsége. Ebből is
meg tudna spórolni és oda tudna juttatni nekik. Ez a véleménye, de ha a bizottság és Szekeres
Zsuzsanna közgazdasági irodavezető azt mondja, hogy van erre forrás és támogassák.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem tud rá fedezetet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szállítási szolgáltatással hozzá tudnak-e járulni az utaztatásukhoz?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Korlátozott számban, évi 3-4 alkalommal.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Lehet az, hogy anyagilag nem, de egy évben 3 alkalommal a buszokat összehangolva
támogatják őket.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A szakmai vezetőnek, hogyan adták át a támogatást, meg van címkézve, hogy mire?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Megbízási szerződés van december végéig, a könyvtár és a népdalkör szakmai vezetője
között.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha a népdalkör támogatása lenne, akkor ebből utazhatnának is és ami marad az a szakmai
vezetőnek lenne. Ebből jobban tudnának gazdálkodni. Javasolja, hogy a jövőben ne megbízási
díjként adják át, hanem támogatásként.
Javasolja, hogy koncepciókor térjenek vissza rá. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyeki
Népdalkör támogatási kérelmére a 2016. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor térjenek
vissza, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
238/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Népdalkör támogatási kérelmére a
2016. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor térjenek vissza.
Határidő: 2015.12.17.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Próbálta a költségeket leszorítani. A bér+járulékot tartalmazza és ami nagyon fontos és hónap
elején kell kifizetni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ebből mindenkinek ki lesz fizetve a bére, benne van a Duster lízing díja, és a telefonköltség?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Igen. A telefonköltségbe tartozik még az internet is, de ez nem lett részletezve.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Rezsi költség nincs?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Van, de bíznak benne, hogy a REKI megérkezik és azokat eltudják tologatni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Van kapacitása az önkormányzatnak arra, hogy a tűzoltóság könyvelését áthozzák ide?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Így most ebben a szervezeti formában, nincs, mert ami nekik van programjuk az nem
alkalmas arra, hogy számfejtsenek. Jánoshalmán van úgy, hogy a tűzoltóság könyvelését az
önkormányzat végzi. Ha ebben az elnökségi formában működik, akkor nem lehet ide bevonni,
de ha az önkormányzat egy intézménye lenne a tűzoltóság, önállóan működő, de nem
önállóan gazdálkodó, akkor lehetne. Azt kell majd megnézni, hogy ebben az esetben az állam,
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hogyan támogatja őket. Akkor még ebben a pénzügyi rendszerben is lehetne nekik könyvelni,
a számfejtést a kincstár végezné.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
3 megoldás van. Az egyik, hogy ide jönnek intézményként, vagy átviszik az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft-hez a könyvelésüket, vagy az önkormányzat vesz egy programot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A támogatásnak kell utánanézni, hogy ez Jánoshalmán hogyan működik.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Elég ez a pénz, amit kérnek?
Czinege Zoltán bizottsági tag, tűzoltóparancsnok:
Feltételezve, hogy december hónap közepéig megérkezik a REKI. Ha nem akkor probléma
lesz. Azok a számlák, amik közben jelentkeznek, azokat eltologatják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az elnökségi ülésen most beszélték az első háromnegyed éves költségvetésüket és
összehasonlítva a tavalyi számokkal, a tűzoltóságnak nagyon költségtakarékos gazdálkodása
van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Czinege Zoltán tűzoltóparancsnok rosszul
gazdálkodna vagy szórná a pénzt. Idén a Duster vásárlásával együtt volt annyi a dologi
kiadásuk, mint tavaly időarányosan ugyanennyi idő után. Azt gondolja, hogy ez nagy dolog.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tehetnek egy olyan javaslatot, hogy próbálják meg azt a vonalat, hogy intézményesített
formában működjenek?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő minden vonalat támogat. A lényeg az, hogy a könyvelést szeretné, ha itt szem előtt lenne.
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. irodájában is el tudja fogadni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tehát elsősorban önkormányzathoz jöjjön, ha nem sikerül, akkor az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft.-hez.
Kéri, hogy aki támogatja, hogy 673 174 Ft összegű kölcsönt biztosítsanak a tűzoltóság
részére, illetve vizsgálják meg a lehetőségét a tűzoltóság intézményesített formában történő
működtetésének, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
239/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság (4069
Egyek, Fő u. 3.) részére 673 174 Ft összegű kölcsönt biztosítson a 2015.
december hónapban felmerülő kötelezően kifizetendő költségeik fedezésére.
Vizsgálják meg a lehetőségét a tűzoltóság intézményesített formában történő
működtetésének.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A kölcsön ennyi összeggel lenne megemelve. Ugyanúgy a központi ügyelet terhére vagy
minek a terhére?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Más forrást tud megjelölni?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Csütörtökig megnézi a fedezetet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja még napirendre venni:
-

Döntés a Fő u. 2. sz. alatti sportlétesítmény megvalósításához kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok fedezetének biztosításáról
Döntés a Borostyán Idősek Otthona fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatok fedezetének biztosításáról

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a napirendi pontok felvételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok felvételét.
12./ Döntés a Fő u. 2. sz. alatti sportlétesítmény kivitelezésére érkezett árajánlatról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
4 ajánlattevőt szavazott meg a Képviselő-testület, az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-ét,
Pappszauna Kft.-ét, a Lőrinczi Árnyékolástechnikai Stúdió Kft.-ét és a BA-ER Mini Plaza
Kft.-ét. Első körben kiküldésre került egy árajánlatkérő a tervrajzok alapján egy bizonyos
határidő megkötésével. Menetközben azonban rájöttek, hogy kiviteli terv készítése szükséges.
Magának a tervnek a készítését el is számolhatták a pályázatban. Tehát még egy körben sor
került az ajánlatkérésre. A kiviteli terv időközben elkészült és a kiviteli tervet megküldve
ennek a 4 cégnek, ismét kértek árajánlatot. Már az első körben, a Pappszauna Kft. jelezte,
hogy nem kíván ajánlatot adni. A többi cég nem reagált. Illetve amikor a kiviteli tervet
megkapta az ajánlattevő, Tiszabábolnai cég, akkor ő egyeztetéseket kezdeményezett a
tervezővel. Az ajánlat beadási határideje múlt hét csütörtök déli 12 óra volt, de mivel nem
érkezett ajánlat, ezért nem lett a testületi anyagban kiküldve. A vállalkozó többször
egyeztetett a tervezővel és így született meg ma kb. délben érkezett meg az ajánlat. Tehát
határidőben egyik sem érkezett meg. A BA-ER Mini Pláza Építő Kft. (3485 Tiszabábolna, Fő
u. 31.) hozott ajánlatot. Erről legyen egy döntés, ha úgy látja a bizottság, hogy ettől
függetlenül bírálatra bocsátja vagy befogadják az ajánlatot.
A Pappszauna Kft.-től ismét érkezett egy köszönő levél, de nem tudja vállalni. Az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. és a Lőrinczi Árnyékolástechnikai Stúdió Kft.-től e tekintetben nem
jött ajánlat.
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Az ajánlat megérkezett nettó 14 998 582 Ft + Áfa összegben.
Amit tudnak róla, hogy alvállalkozókat kíván bevonni, helyi emberekkel kíván dolgoztatni.
A vállalkozónak az lenne a kérése, hogy az anyagköltséget szeretné megkapni előlegben.
Erről külön testületi, illetve bizottsági döntés szükséges. Egyébként a támogatást leutalta a
támogató szerv. Tehát leutalták egy összegben és majd ezzel kell elszámolniuk.
Mivel ez az ajánlat ma érkezett, szeretné, ha az anyagot a kiviteli terv készítője, Kótai Csaba
és vagy műszaki ellenőr megnézné, mielőtt a munka elindul, hogy tényleg kimondható rá,
hogy ugyanaz a műszaki tartalom, tehát megfelel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az egy érkezett ajánlatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
240/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Fő u. 2. sz. alatti sportcentrum kivitelezésére
fogadja el a BA-ER Mini Pláza Építő Kft. (3485 Tiszabábolna, Fő u. 31.)
árajánlatát 14 998 582 Ft + Áfa összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kellene egy döntés arról, hogy előlegbe megkaphatja az anyagköltség a vállalkozó. Illetve
foglalják bele a szerződésbe, - mint az idős otthonnál is erre engedélyt adtak - hogy
alvállalkozót vonhat be a munkája során. Az anyagköltség 9 988 910 Ft + Áfa, tehát
12.685.916 Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy az alvállalkozó bevonásával kapcsolatban nem kell külön döntés. Ez egy
részletkérdés.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Rendben, akkor nem kell róla döntés, csak tudjanak róla.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az anyagköltség megelőlegezést támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
241/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Fő u. 2. sz. alatti sportcentrum kivitelezőjének, a
BA-ER Mini Pláza Építő Kft-nek. (3485 Tiszabábolna, Fő u. 31.) 9 988 910 Ft
+ Áfa összeget biztosítson előlegként anyagköltségre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A konkrét részletes terv és kiírás megtekinthető nála, Bóta Barbara aljegyzőnél, Szekeres
Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőnél és Ecsedi János alpolgármesternél. Aki mélyebben
bele szeretne tekinteni, az náluk megteheti.
13./ Döntés a Fő u. 2. sz. alatti sportlétesítmény megvalósításához kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok fedezetének biztosításáról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Elvileg nincs a pályázatban műszaki ellenőr tervezve. Úgy gondolja, hogy egy ilyen értékű
beruházásnál mindenképpen szükséges lenne. Egy fedezetet kellene meghatározni 2016. évi
költségvetés terhére. A kivitelezési költség 2%-ban szokták ezt vállalni. 300 000 + Áfa keret
erejéig biztosítsák, amennyiben a pályázatból ez nem fedezhető.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Fő u. 2. sz. alatti sportlétesítmény megvalósításához
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 300 000 Ft + Áfa összeget biztosítson a
2016. évi költségvetés terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
242/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Fő u. 2. sz. alatti sportcentrum megvalósításához
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 300 000 Ft + Áfa összeget
biztosítson a 2016. évi költségvetés terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mivel 500.000 Ft alatt van és a fedezete meg van, ezért a Polgármester saját hatáskörben
dönthet a személyről. Tehát, akkor nem hoznák vissza a bizottság elé, hanem Polgármester úr
kiválasztaná.
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14./ Döntés a Borostyán Idősek Otthona fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatok fedezetének biztosításáról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az Idősek Otthonánál is ez a helyzet, itt is egy ilyen keretet kellene meghatározni a jövő évi
költségvetés terhére. Itt úgy tudja, hogy nincs a pályázatban annyi tartalék. Ezt
Balmazújvároson bonyolítják. Tehát 300 000 Ft + áfát kellene biztosítani a jövő évi
költségvetés terhére.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Borostyán Idősek Otthona fejlesztéséhez kapcsolódó
műszaki ellenőri feladatok ellátására 300 000 Ft + Áfa összeget biztosítson a 2016. évi
költségvetés terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
243/2015.(XI.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Borostyán Idősek Otthona (4069 Egyek, Tisza u.
6.) fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 300 000 Ft
+ Áfa összeget biztosítson a 2016. évi költségvetés terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 17:15
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Fiatal László
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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