EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2015. DECEMBER 15. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

11/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015.
december 15. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Jánosi János osztályvezető
244/2015.(XII.15.) sz. határozat
2./ Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
245/2015.(XII.15.) sz. határozat
3./ 2016. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
A 3./ napirend a közmeghallgatás anyaga is
246/2015.(XII.15.) sz. határozat
4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
247/2015.(XII.15.) sz. határozat
5./ Egyebek
1./ Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása
248/2015.(XII.15.) sz. határozat
2./ Gyepmesteri telep működési szabályzatának jóváhagyása
249/2015.(XII.15.) sz. határozat
3./ Előirányzat módosítások
250/2015.(XII.15.) sz. határozat
4./ Együttműködési szándéknyilatkozatok az EFOP-3.3.1-15 „Tanoda programok
támogatása” c. pályázathoz
251/2015.(XII.15.) sz. határozattól - 252/2015.(XII.15.) sz. határozatig
5./ Egyeki Mentőállomás dolgozóinak támogatási kérelme (Szóbeli előterjesztés)
253/2015.(XII.15.) sz. határozat
6./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
254/2015.(XII.15.) sz. határozattól - 255/2015.(XII.15.) sz. határozatig
7./ Döntés a Csokonai u. 32. sz. alatti cserére felajánlott ingatlanról
256/2015.(XII.15.) sz. határozat
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból 5 fő jelen van. Czinege Zoltán bizottsági tag,
Murvai Ferenc bizottsági tag, Vitéz Zsolt bizottsági tag nem tud részt venni az ülésen.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag késni fog az ülésről.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Kiss Sándor bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel plusz napirend nincs, javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja
meg a bizottság.
Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással
szavazzon.
A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a 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 Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Jánosi János osztályvezető
Bóta Barbara aljegyző:
Elnézést kér, de a beszámolót csak hétvégén tudta megcsinálni, ezért ment ki az anyag hétfőn
délelőtt. A tavalyi évben is elhangzott, hogy rekord évet döntöttek, de az idei évben megint
rekordot döntöttek. Ugyan jóval kevesebb pályázatot adtak be, mert nem 23, hanem csak 13
pályázatuk volt közmunkában, de a támogatási összeg jóval nagyobb, akár a bérre, akár a
járulékokra. A beszámoló 10. oldalán lévő táblázat összefoglalja, hogy az idei évben hány
pályázat volt, mennyi támogatást nyertek és a közfoglalkoztatottak számát. Amit kiemelne,
hogy mennyire voltak eredményesek ezek a programok. Elsősorban a mezőgazdasági és a
helyi sajátosságokra épülő projektekre gondol. A helyi sajátosságokra épülő projektnél van a
betonelem gyártás és a drótfonás. Itt nem terveztek bevételt, mert úgy gondolták, hogy azok a
tevékenységek, amik a közmunkaprogramokon belül zajlanak az összes megtermelt
mennyiséget felemésztik. Próbálták is valamennyire korlátozni az értékesítést, de így is lett
nettó 1.632.915 Ft bevétel, amit felhasználtak a közmunkaprogram során, dologi kiadásokra.
Viszont a mezőgazdasági programnál terveztek nettó 11.549.264 Ft bevételt és ezzel szemben
december 14-i állapot szerint nettó 2.786.355 Ft bevétel realizálódott. Tehát majd 9 millió Ftos különbözet, ami nagyon hiányzik a költségvetésből.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A 13. oldalon van két diagram. Az egyik a munkaviszony megszüntetéseket, a másik a
figyelmeztetéseket ábrázolja. Kiugróan magas a szeptemberi hónap. Ez az a hónap volt,
amikor szeptemberben volt egy rendkívüli ülés és erről döntöttek?
Bóta Barbara aljegyző:
Biztosan emlékeznek rá, hogy augusztusban Polgármester úr és Alpolgármester úr is
szabadságon voltak és miután visszajöttek látták, hogy a helyzet eléggé elvan „szabadulva”,
szerinte ez annak az eredménye.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Rendkívüli felmondás úgy látja, hogy 4 db volt. Tehát most az a tendencia, hogy közös
megegyezéssel mondanak fel. Még van egy olyan, hogy veszélyeztetett terhesség.
Bóta Barbara aljegyző:
Jelenleg legalább 4 kismama van a közmunkaprogramban.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
5 mintaprojekt van. Ezen kívül vannak-e olyan programok, amiről tudniuk kell?
Bóta Barbara aljegyző:
Igen vannak. Az úgynevezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatások. Ezek maximum 4-5
hónaposak. Az idei évben például az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, ilyen
programon belül valósult meg. Egészségügyi asszisztenst is foglalkoztatnak most már a
második ütemben, illetve alapkompetencia képzésük november 16-tól, szinten hosszabb
időtartamú keretében valósult meg. Vannak olyanok, hogy település üzemletetési feladatok,
karbantartás, stb.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A helyi sajátosságok az mit takar?
Bóta Barbara aljegyző:
A csipke, a festmény, a drótkészítés, a betonelem gyártás, az utcabútorok készítése és a romos
ingatlanok elkerítése. Ezeknek a megtermelése és a beépítése. 2016-tól bővülnek ki a
tevékenységek, pl. a gyepmesteri telep üzemeltetéséhez 5 fő.
Kaptak egy miniszteri elismerést a közfoglalkoztatási programok megvalósításának
elismeréseként. Hétfőn tudták meg, hogy az oklevél mellé 3 millió Ft-os támogatás is jár, amit
a 2016-os projektek során tudnak majd felhasználni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja Egyek Nagyközség munkaügyi
helyzetéről szóló beszámolót, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
244/2015.(XII.15.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport az Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2015. évi foglalkoztatáspolitikájáról, munkaügyi
helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra
javasolja, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi
Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának Egyek Nagyközség munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatóját tudomásul vételre javasolja a Képviselőtestületnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
2./ Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ugyanolyan jogszabályi kötelezettség, mint minden évben. Ahhoz, hogy a gazdálkodás a jövő
évi költségvetés elfogadásáig gördülékeny legyen, szükséges egy átmeneti gazdálkodásról
szóló rendelet elfogadása, amiben az van lefektetve, hogy a bevételeket, illetve a kiadásokat
ugyanolyan jogcímen, mint ami a 2015.évben volt, a költségvetés elfogadásáig realizálhassa
az önkormányzat, illetve az intézmény is.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a költségvetési gazdálkodás
átmeneti szabályairól szóló rendeletet, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
245/2015.(XII.15.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól szóló rendeletet.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
3./ 2016. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
A 3./ napirend a közmeghallgatás anyaga is
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azért ez a címe a napirendnek, mivel már nem kötelező koncepciót készíteni. Már tavaly sem
volt kötelező. Nagy Csaba könyvvizsgálóval egyeztetett, és ha nekik is megfelel, akkor ezután
ez lenne a napirend címe, bár szerinte még koncepcióként fogják emlegetni. Jogszabály
szerint nem szükséges, de szerinte mindenképpen beszélni kell róla. 2016 januárjában fog
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készülni a költségvetés. Mindig az előző évi döntéseknek, jogszabályoknak, illetve az élő
rendeleteknek megfelelően.
Inkább azt ismertetné, hogy mi az, ami változik az előző évhez képest. Első körben írt a
bevételekről. Már júniusban elfogadták a 2016. évi költségvetési törvényt, bár még biztos lesz
módosítva. 2016. február 15-ig kell első körben tárgyalni a Képviselő-testületnek a
költségvetési rendelettervezetet. Egy új elem a feladatalapú finanszírozás keretében a nyári
gyermekétkeztetés helyett, szünidei gyermekétkeztetés lesz. Közel 16 millió Ft-ot igényelt az
önkormányzat. Kötött felhasználású, tehát másra nem lehet felhasználni. Márciusban
kezdődik a szülők értesítése, mert már a tavaszi szünetben érinteni fogja a gyerekeket. Itt fél
éves kortól 18 éves korig a gyerekek étkeztetéséről van szó. Intézményvezetőkkel egyeztettek,
a helyben étkeztetés nem megoldható, kihordós ebéd lesz, el fogják vinni az étteremből. Nem
csak az egyeki intézménybe járó gyerekeket fogja érinteni, hanem más közintézményben lévő
gyerekeket is fogja érinteni, illetve a középiskolában tanulókat is. Ez a HH-ás és a HHH-ás
gyerekeket érinti.
Van még egy új elem a 3. mellékletben, a jó adatszolgáltató önkormányzatokat támogatják
szoftverfejlesztésre. Talán itt majd lesz lehetőség pénzügyi szoftverekre, illetve iktatással
különböző igazgatási feladatok ellátásához is lehet majd pályázni, de ehhez majd külön
pályázati rendszer lesz kidolgozva.
Felsorolta a kiadásoknál a személyi jellegű és a munkaadókat terhelő juttatásokat. Célszerű
lenne az idei szinten tervezni. Figyelembe véve azt, ha változik a minimálbér, illetve a
besorolásokból adódó változások. A Cafetéria rendszert törvényi minimális szinten rögzítette.
Rögzítette a plusz 1 havi juttatást és az üdülési támogatást, illetve az ezekhez kapcsolódó
szociális juttatásokat.
Meg kellene említeni a gyepmesteri telep működését is. Ez 2015. évközben indult. Itt ha
közmunkásokkal lesz a munkaerő ellátva, és ez 100%-os támogatottságú lesz, akkor ez nem
fog forrást jelenteni. Itt 1 főnek van egy 4 órás állása, amit az önkormányzat saját forrásból
fedez, ennek a járulékát kell tervezni. Ugyanúgy a gyepmesteri telep működési kiadásait. A
dologi kiadásoknál célszerű az előző évi tényleges szinten tervezni, kiszűrni belőle az
egyszeri kiadásokat, hogy az ne torzítsa a 2016-os évet.
A romos ingatlanoknál 1 millió Ft került meghatározásra.
Az előterjesztés tartalmazza 500.000 Ft-tal a várossá nyilvánítással kapcsolatos pályázati
dokumentációt a döntésnek megfelelően. Ez utólagos, ha várossá lesz Egyek nyilvánítva,
akkor lesz fizetve.
Ugyancsak a gyepmesteri telephez kapcsolódik az állateledel bolt nyitásával kapcsolatos
dologi kiadások. Gondol itt a pénztárgép, árukészletre, más beszerzésekre.
Az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásainál, a szociális rendelet és a szociális
törvénynek megfelelő juttatásokat kell tervezni.
A működési célú pénzeszközátadások, ez már egy érdekesebb téma, főleg most. Az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft., az Önkormányzati Tűzoltóság, - az előterjesztésben elírta, ott
Önkéntes Tűzoltóságot írt - Polgárőrség, SBSE, Tiszacsegei Központi Orvosi Ügyelet, a
Balmazújvárosi Kistérség, Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye, illetve ideírta a népdalkört.
Biztosan emlékeznek rá, hogy arról volt szó, hogy koncepciókor visszatérnek rá. Nem írt
összeget, jó lenne egy összeget megjelölni. Illetve megjegyzésként odaírta, hogy az Egyeki
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Szöghatár Nonprofit Kt.-nél a pénzeszközátadásnál vegyék figyelembe azt, hogy a szervezeti
felépítésében változás fog történni. A testületi döntésnek megfelelően a középvezetői szintet
erősíteni, illetve a létszámot növelni, ami pluszforrást fog eredményezni. Illetve a Kft. el is
készítette a pénzügyi tervet, amit ma mindenki megkapott. Erről még beszéljenek.
Illetve a tűzoltóság működésével kapcsolatban volt arról szó, hogy mint költségvetési szerv,
hogyan tudnának működni. Ma beszélt a jánoshalmi tűzoltóparancsnokkal. Ők úgy
működnek, mint egy költségvetési szerv, tehát úgy működnek, mint itt a könyvtár. Náluk az
az intézményvezetői feladatokat a tűzoltóparancsnok látja el, külön számlaszámuk, külön
költségvetésük van, ami beépül az önkormányzat költségvetésébe. Mindent a Polgármesteri
Hivatal pénzügyi része koordinál ugyanúgy, mint itt a könyvtárnál. Az áfa bevallásért,
könyvelésért, a beszámoló készítésért. Minden évben van szakmai beszámoló a testület felé.
Az alapszabályban rögzítették, hogy van egy elnök, aki náluk a mindenkori polgármester.
Gondolja, ez szabályozás kérdése, náluk így működik. Az alapján a kormányrendelet szerint,
ami alapján most is kapja a tűzoltóság a finanszírozást, az alapján ők is kapják. Nekik is van
feladat ellátási területük, tehát nem csak Jánoshalma tartozik oda. Náluk is van egy
költségvetés, abból meg van, hogy mennyi a támogatás és a különbözetet a települések
önkormányzatai teszik hozzá működési célú pénzeszközként. A gazdálkodásért az elnök felel,
a tűzoltó parancsnok a szakmai részéért felel. Ott a Képviselő-testület annak idején így
döntött.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Jó alternatívának tűnik.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ebben az esetben itt nem kellene külön program, a könyvelést is meg lehetne oldani. Náluk a
tűzoltók közalkalmazottak a jogszabály által előírt minimum létszám szerint. Lehetnek
munkatörvénykönyvesek is. Ez eldöntendő kérdés, hogy közalkalmazottak, vagy
munkatörvénykönyvesek. Az átadott pénzeszközöknél erre mindenképpen ki kellene térni.
A civil szervezetekhez írt összeget is. A Polgárőrséghez 950.000 Ft-ot, az SBSE-hez 1,2
millió Ft-ot írt. A központi orvosi ügyelet és a kistérség esetében az átadott pénzeszköz a
2015. évi összeg, ez változhat miután a költségvetést ők is kidolgozzák. Működési tartalék
2015-ben 2 millió Ft volt a költségvetésben, most 10 millió Ft van megjelölve.
A felhalmozási és felújítási kiadásoknál 60 fejlesztés szerepel. A tegnapi bizottsági ülésen
már 61.-ként beírták a hangtechnika építése az étterem épületében. Szerinte célszerű lenne
rangsorolni vagy kihagyni belőle. A TOP-os támogatási forma szerint nem tudják mire lesz
kiírva pályázat. Összegeket nem tudott megjelölni, csak azoknál, ami a 2015. évi
költségvetésben is szerepelt. Figyelembe kell venni, hogy az önkormányzat ugyanúgy nem
rendelkezik fejlesztési bevétellel, mint eddig, ezért hitelből vagy működésből kell elvonni
ezeknek a fedezetét, a stabilitási törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni. Amennyiben
hitelt vesznek fel, több éves futamidejűnek kell lenni, mert adott tárgyévben keletkező fizetési
kötelezettség nem lehet több, mint a saját bevételek 50%-a, ami 45 millió Ft körüli összeg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nél két fő vonatkozásában kérte, hogy bekalkulálják a
bérüket. Ez mennyibe kerül?
Murvai Ferencné ügyvezető:
Ez megtörtént. 2015. évben volt az alapbér 26 millió Ft, így 27.886.000 Ft. 2 fő 140.000 Ft,
plusz a járulékok. Viszont az elképzelésük, az nincs benne, a középvezetői szint erősítése.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy gondolta, hogy áldatlan állapot az, hogy Fülöp Károly a JCB-n közmunkásként dolgozik.
Hasonló a helyzet Hajdu Istvánnal, ő minden gépen univerzális ember. Azt gondolja, hogy
őket, kettejüket fel kellene venni. Abba az irányba lenne előrelépés, hogy a középvezetői
szinteket kellene erősíteni.
A tűzoltósággal kapcsolatban elmondja, hogy 11 tűzoltó mondott fel, utána visszavonták a
felmondást, most parancsnok próbál elmenni közös megegyezéssel. Elnök úr nem fogadta el a
felmondását, mert most amikor sok ellenőrzés van és le kell zárni az évet ne menjen el,
menjen el akkor, amikor „nyugodt időkbe eveztek”. Hegyi Mihály Elnök Úr is jelezte, hogy le
akar mondani az elnökségről. Szerinte az elnökség komplett le fog mondani. Szilágyi
Polgármester úr jelezte, hogy innentől egy forintot nem hajlandó fizetni a tűzoltóságnak. A
tűzoltóságnál nagyon át kell gondolni, hogy hogyan tovább. Azt gondolja, hogy amikor az
állam ad hozzá 26-27 millió Ft-ot, kár lenne veszni hagyni ezt az állami támogatást. Ez a
közbiztonságot, a tűzvédelmet, a helyi embereknek munkahelyek fenntartását biztosítja.
Ugyanakkor, ahhoz, hogy ezen a szinten működjön kb. a 3 önkormányzat éves szinten 20
millió Ft-ot kell, hogy mellé tegyen. Úgy fogalmazott, hogy a tűzoltóság az elmúlt két évben
forma 1-es szinten működött, ezt a település gazdasági ereje nem bírja el. Amikor a
pályázatokhoz az önerőt nem tudják biztosítani, kérdés hogy a tűzoltóságot ilyen szinten
szabad-e fenntartani. Ha kiszámolják, akkor 26 millió Ft-ot ad az állam, kb. 20 millió Ft-ot
adnak az önkormányzatok, tehát ennek 60%-os a támogatási intenzitása. Biztos benne, hogy
ha pl. egy üzemcsarnok építésére ilyen intenzitással lehetne pályázni, többen azt mondanák,
hogy ne pályázzanak. Újszentmargitával perben állnak, valószínű, hogy Tiszacsegével is
perben fognak állni, mert ő sem akar fizetni. Át kell gondolni, hogy amikor már ők is
összeroppannak a fizetni valók alatt, jó-e nekik ez a forma1 szint, amit ők az utóbbi években
összeraktak. Azt gondolja, hogy nem helyes ez az út, amiben ők is belerokkannak és perbe
kerülnek a szomszédos önkormányzatokkal.
Azt gondolja, hogy korrigálni kell a működést. Annak idején megmondták a tűzoltóknak,
hogy ideiglenes jelleggel vezetik be ezt a 24-48 órás munkarendet. Olyan irányba kell
elmozdulni, amit a törvény szükséges minimumként előír, azt teljesíteniük kell, többet nem. A
törvény azt írja elő, hogy 8 perc alatt kell vonulniuk, most 2 perc alatt tudnak vonulni. A
törvény által előírt minimum feltételeket kell teljesíteni maximálisan és így kell működtetni a
tűzoltóságot. Ilyen mértékű támogatás egyetlen intézménybe sem megy. Több irányt is lát,
amin változtatni kell. Kikristályosodott, hogy nem kell főállású parancsnok, ha van is, akkor
vonulhat ő is a többiekkel. Híradó ügyeletes sem kell, hogy itt üljön napi 24 órában. Ha
riasztás van, akkor a híradó ügyeletes is vonulhat velük. Tehát egy műszakban 4 ember kell,
mert 4 embernek kell vonulni. Itt 12 emberből maximálisan minden feladatot el lehet végezni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ezt így nem lehet kihegyezni, mert szabadság is van, vagy betegség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyszerre 4 főnek kell vonulni. Visszaállnak a régi munkarendre, a 2 szolgálati csoportra, az
8 fő. Tehát 8 fő el tudja látni. Ha ez a 8 fő lebetegszik, vagy vonul, akkor a 12 főből van, aki
helyettesítse őket. 8 ember kell alapesetben, úgy számolták, hogy 12 fő maximálisan lefed
mindent, úgy hogy az adminisztrátort ne kelljen elküldeni. Ha nagyon szűkítik a kört, akkor
11 emberrel is meg lehet oldani.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azt mondja Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető, ha itt lesz intézményként, akkor el
lehet, mert nem lesz szükség adminisztrátorra.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt is meg lehet lépni.
Azt akarja érzékeltetni, hogy kevesebb emberrel is meg lehet oldani ezt a feladatot. Most a
közmunkásokkal együtt 20-an vannak. Ez a luxus hosszú távon nem fenntartható. A
közmunkásokat is be kell vonni a tűzoltóság működtetésébe. Nem tiltja semmi, hogy a
közmunkások önkéntesen vonuljanak, erre máshol is van példa. Olyan hónap is volt, hogy
egész hónapban egyszer sem kellett vonulni. Ennek nincs értelme, hogy ők itt üljenek egész
nap és ne csináljanak semmit. Rá kell szorítani őket, hogy napi 8 órás munkavégzés van és
egyébként pedig készenlétben kell, hogy legyenek. A napi 8 óra munkavégzésért kapjanak
bért, a készenlétért pedig kapjanak készenléti díjat.
Vissza kell térni a régi rendszerre, régen is a GAMESZ-nál voltak alkalmazva, ezért
megkapták a fizetésüket és mellette, ha vonultak, arra kaptak egy kis pénzt. Itt jellemzően az
embereknek minimálbért fizetnek 122.800 Ft-ot, készenlétért még oda adnának 50.000 Ft-ot.
Ha nem akar senki így dolgozni, akkor vissza kell állni az önkéntes tűzoltóságra. Ha
visszalépnének az önkéntes tűzoltóság szintjére, akkor Tiszafüredről jönne ide a hivatásos
állomány, tehát akkor Egyek közigazgatási területe a tiszafüredi vonulási területhez tartozna.
Az önkormányzat teherbírása nem engedi meg, hogy a tűzoltóság ebben a formában
működjön, lényegesen csökkenteni kell a költségeket.
El kellene azon gondolkodni, hogy amikor az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nél erősíteni
akarják a középvezetői réteget, akkor ide felvenni pár embert, olyan munkákba, amiket rájuk
lehet bízni, be kell vonni ezeket az embereket, hogy állítsanak elő értéket. Visszatérne oda,
amit Zsólyomi Zsolt bizottsági tag mondott múltkor, hogy termelje ki mindenki a saját
munkabérét.
Olyan irányba kell szorítani az egész történetet, hogy dolgozzanak, abból értéket állítsanak
elő. Az az érték jelenjen meg itt a településen és akkor azt gondolja, hogy ők is jobban oda
tudják adni a pénzt. Egy külön érték a készenlét. A készenlétért külön fizetniük kell, a
kettőből pedig egy tisztességes fizetésnek kell kijönnie.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Az állami finanszírozás ezzel megmaradna?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, megmaradna.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerinte nem. Szerinte az állami finanszírozás a munkabérre is vonatkozik.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Meg van határozva, hogy mennyit kell munkabérre és mennyit kell dologira fordítani.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha Kft. alkalmazottak, akkor munkabér finanszírozás nincs. Akkor már a támogatás nem 26
millió Ft lesz, hanem pl. 10 millió Ft. Polgármester úr nagyon sok dolgot mondott és nagyon
előre ment. Ő csak alapelveket kíván megfogalmazni, nagyon előre nem szabad menni. Az
alapelv, hogy meg kell maradni az önkormányzati tűzoltóságnak. Abban, hogy ide jutott a
helyzet a Polgármester és mindannyian felelősek. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási
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és Sport Bizottság elmondta a 2 Dacia Duster beszerzésénél, hogy miért van szükség a 2
Dacia Dusterre. Elmondja, hogy olyan luxusra biztosítottak fedezetet, mint pl. videó kamera
és füstgép. Úgy ítéli meg, hogy a tűzoltóság működésében nagy tartalékok vannak, amit egy
átfogó ellenőrzés és kivizsgálás, a hatályos rendeletek, törvények szellemében - a megyei
parancsnokság szakembereinek véleményét kérve - radikálisan lebírják csökkenteni az
önkormányzati támogatás összegét.
Ha az Újszentmargitai per befejeződik, az Tiszacsegére is vonatkozik. Azt a szintű védelmet
kapja Tiszacsege is, mint Egyek és ennek a védelemnek ára van. Lehet, hogy az új
rendszerben nem 7 millió Ft-ot kell fizetnie, hanem pl. 5 millió Ft-ot, de igenis fizesse meg az
árát, mert ez törvényi kötelezettség, hogy megfizesse.
Hogy mi fér bele a rendeletek hathatós átvizsgálásába, hogy belefér-e az hogy munkát
végezzenek vagy ne, ez a jövő kérdése, eddig ne menjenek előre. Vizsgálják át a rendszert,
mit fut a normatíva, esetleg mit kell odatenni.
Neki nagyon tetszett a Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által ismertetett
alternatíva, hogy önkormányzati keretek között van működő tűzoltóság. Oda nagyobb
apparátussal el kell menni és megismerni azt a működést és onnan ötleteket, tapasztalatokat
szerezni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az, hogy komoly tartalékok vannak a költségvetésben az biztos, azt fel kell tárni. Neki is az a
véleménye, hogy működnie kell a tűzoltóságnak, az állami normatívát az utolsó forintig le
kell hívni, mert amit Egyekre szántak az hadd kerüljön Egyekre. Ne a Felügyelő Bizottság
legyen a kontroll, hanem az önkormányzat, a pénzügyi iroda, oly módon a legtöbbet kihozni,
a legtöbb normatívát lehívni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A Felügyelő Bizottság nem volt a helyzet magaslatán, ha ez megtörtént. Szerinte a Duster
minimum kétszer annyit futott, mint a Niva az elmúlt években. Úgy gondolja, hogy ezt semmi
nem indokolja.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nyílván nem vita, hogy a tűzoltóságnak működnie kell, 125 év után ez nem szűnhet meg.
Ahogy Tardi Kálmán bizottsági tag elmondta, hogy ezért mindannyian hibásak a Felügyelő
Bizottsággal együtt, de vajon az a 14 ember átgondolta-e, amit csinált. Azt gondolja, hogy
azzal, amit csináltak, és ahogyan csinálták sokkal nagyobb kárt okoztak és sokkal nagyobb a
felellőségük, mint itt bármelyiküknek, vagy a Felügyelő Bizottságnak, mert azt gondolja,
hogy ez a probléma, ami ott volt ezt szigorúan házon belül kellett volna kezelni és nem
hírverést csinálni belőle. Ezt nem így kellett volna csinálniuk. Van igazságuk, nem vitatja, de
ennek nem ez lett volna a módja.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Amit Csepreginé Kocsis Nóra jegyző elmondott az igaz, akár a tűzoltóság SZMSZ-be is le
lehetne írni.
Soltész Gábor képviselő mondta neki, hogy a tűzoltók több mint fél éve megkeresték GálSzalai Erika képviselőt ezekkel a problémákkal, Gál-Szalai Erika képviselő vitte az elnökség
elé, és az elnökség leseperte az asztalról.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Minden munkahelyen vannak problémák.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A problémákat kezelni kell.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A beérkezett panaszok döntő többsége nem volt alapos. Például a sofőr állítja, hogy
halálfélelme van, és ez 2 éve megy így. Mivel a jármű megkülönböztetett jelzéssel
közlekedik, ezt évente műszaki vizsgáztatni kell. Tehát az óta kétszer műszaki vizsgázott.
Évente 15-20 alkalommal kijön ellenőrizni a tűzoltóság belső ellenőrzési szerve, ők soha
ilyesmit nem állapítottak meg és ezt az elnökség sem tudta megállapítani. Nem gondolja,
hogy elnökségi tagként hibázott volna, amikor nem fogadta el ezeket a jogtalan panaszokat.
Nekik is nagyon nehéz évente 10 millió Ft-ot odaadni, eddig erő felett erőlködtek, de most
már azon fog erőlködni, hogy csak a törvényben meghatározott szükséges minimumot tartsák
fenn. Nem tudnak forma1 tűzoltóságot fenntartani.
Az Európai Uniós pályázatok 2016-ban és 2017-ben lesznek hozzáférhetők. Ha az
önkormányzat oda adja a pénzét a tűzoltóságnak, ide-oda, akkor nem marad pénz az uniós
fejlesztésekre. Az önkormányzatnak 2016-2017-ben minden forintot össze kell szedni, hogy
ezeket a pályázatokat be tudják adni. Adják oda a pénzt, de csak azt, ami a törvényben
megfogalmazott minimum fenntartásához szükséges.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ezt végszónak is elfogadja, ezt mindannyian elfogadják.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezt az elvet, hogy minden forintot össze kell szedni, ezt minden intézményt és minden civil
szervezet esetében javasolja követni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Így van. Még annyi jutott eszébe, hogy a tűzoltóparancsnok egy magasabb vezetői
beosztásának számít, tehát 3 vagy 6 hónapos felmondási idő jár neki. Gyakorlatilag el lehet
fogadni a felmondást, mert addigra megszületik a kivizsgálás. Ez az Elnök Úr dolga.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt szeretné, ha abba az irányba egy közös nevező alakulna ki, hogy az önkormányzatnak ezt
a F1-es szintet nem kell fenntartani. Meg kell vizsgálni a Jánoshalmai lehetőséget, hogy
átvenni őket közalkalmazottként. Vissza kell menni abba az irányba, hogy ha ők szeretnének
jobban keresni, akkor azért többet kell dolgozni. Napi 20 óra készenlétért nem tud az
önkormányzat nagy pénzeket adni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Számára egy tanulsága van a történetnek, hogy a folyamatosan érkező jelzéseket
komolyabban kell venni a Képviselő-testületnek, az önkormányzatnak és nem akkor kell
felkapni a fejét, amikor „ég a ház”.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Miért hozzá jött jelzés?
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Konkrétan hozzá nem, de voltak olyan apró dolgok bizottsági szinten is, hogy
belekérdezgettek a költségvetésbe és Czinege Zoltán tűzoltó parancsnok begurult. Egyértelmű
volt, hogy túltervezte a költségvetést. Mindenki számára egyértelmű volt és szemet hunytak
felette.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A problémákat a dolgozók jelezték, amikor már aláírást is gyűjtöttek. Ezelőtt nem tudtak
arról, hogy ilyen jellegű probléma lenne.
Igaza van Polgármester úrnak, elég lesz oda 10 ember, sokkal rosszabb szolgálattal.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezt mikortól tervezzék?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ez nem az ő kompetenciájuk, ők csak elveket fogalmazhatnak meg. Az elvek
megfogalmazásával úgymond kényszerpályát adnak nekik, hogy hozzák ki a
kényszerpályából maguk számára a maximumot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az lesz nekik a kényszerpálya, hogy hozzák ki 26 millió Ft-ból a gazdálkodást? Ki lesz az az
ember, aki kidolgozza költségvetést? Ő már ott látja ennek a veszélyét, hogy nem lesz, aki
kidolgozza. A Jánoshalmi tűzoltóparancsnok azt mondta, hogy náluk ez úgy történt a
legelején, hogy a tűzoltóság akkori elnöksége jelezte a testület felé, hogy azt szeretnék, ha ott
mint egy költségvetési szerv működnének önkormányzaton belül. Ekkor született egy döntés
és az óta működnek így.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ők mennyiből működnek?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem kérdezett rá. Hiába fogja azt mondani, hogy 50 millió Ft-ból működnek, mert ez függ
attól, hogy mekkora az ellátási területe, mennyi a bérük, mint közalkalmazott. Szerinte meg
kellene vizsgálni, hogy közalkalmazottként vagy munkatörvénykönyvesként lesznek
foglalkoztatva. Ennek vannak munkajogi szabályai, hogy hogyan lehet őket átvenni. Azt
mindenki látja, amit mond Polgármester úr is, hogy 9.127.000 Ft-ot nem fog tudni adni az
önkormányzat, mert akkor az önkormányzatnak tényleg le kell mondani a fejlesztésekről.
Kiszámolta, ha ez egy pályázat 5%-os önereje, akkor kb. 180 millió Ft-os projektet lehet
ebből megvalósítani.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Azt mondta Polgármester úrnak is, hogy nagyon előre megy. Nekik meg kell tudni mi a
minimál szolgáltatás, és ehhez alakítani ki mindent. Ez is akkor lesz konkrét, amikor már
számok is vannak a célhoz. Ha a minimál szolgáltatást számszerűsítik, akkor már lehet csak
arról kell beszélni, hogy a 9 millió Ft helyett 2 millió Ft-ot kell odaadniuk. Itt konkrét dolgok
kellenek. Az alapelv, amit Polgármester úr előterjesztett, hogy marad a köztestület nem
forma1, hanem minimális szinten. Szerinte ez mind a bizottság, mind a Képviselő-testület
előtt megállja a helyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Meg az intézményi formában történő működtetés is. Ez a bizottság javaslata volt.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Így van, törekedni kell erre. A Jánoshalmi példát megismerve és Egyek viszonyaihoz
adaptálva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy közös nevezőre jutottak. Ha ezeket az elveket megfogalmazzák, akkor
ezeknek az elvén el lehet indulni. Jól mondta Tardi Kálmán bizottsági tag, hogy az lenne a
legjobb, ha már itt lenne előttük egy költségvetés.
Elnökségi tagként mondja, hogy teljes a bizonytalanság. 4 ember lenne alkalmas
parancsnoknak, 3 egyeki nem vállalja, a füredi csak akkor vállalja, ha a tagság 100%-ban
mögötte áll.
11 ember ugyan visszavonta a felmondását, de többen elmondták, hogy új munkahely van
kialakulóban és szeretnének elmenni. Azt egyhangúan elmondták, ha vissza kell állni a régi
munkarendre, akkor mindannyian elmennek. Nem tudja hányan maradnak, kik maradnak,
hogy fog az elnökség is felállni. Január elején össze lesz híva a tűzoltóság közgyűlése, de
hogy milyen előterjesztések fognak születni még ő sem látja. Számokat nem tud mellé tenni,
viszont megfogalmazhatnak elveket. Egyébként azt gondolta, hogy le fog mondani az
elnökségi tagságáról. Ugyanakkor nem akarja úgy feltüntetni magát, hogy innentől kezdve
nem támogatja a tűzoltóságot. Az itt elmondott elveket, ott is elmondja a tagságnak és felveszi
azt a pozíciót, hogy ha ezt mindenki támogatja, akkor elfogadja az elnökségi tagságra a
megbízatást.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ismerteti, hogy a Polgárőrségnél is volt régebben egy krízishelyzet, akkor az egész elnökség
azt mondta, hogy lemond. Elnökségi tagként azt mondta, hogy előbb tegyék rendbe a
helyzetet és utána mehet mindenki. Szemében nem erkölcsös hozzáállás, hogy rendbetétel
nélkül kifarol valaki. Új embereket betenni, akinek nincs rálátása nem szerencsés dolog. A
tiszafüredi parancsnokság szakemberei el tudják mondani mi az a minimál feltétel, mi az a
működő profil, amit törvényileg végig lehet vinni. Nagyon jó kapcsolatuk van
Dandártábornok úrral, neki rengeteg munkatársa van, akik segíthet nekik a megfogalmazott
álláspontjukhoz. Ezek ismeretében forintosítani tudnak, elindulhat a működő rendszer, utána,
aki el akar menni az elnökségből, az menjen, de amikor baj van, össze fele kell zárni nem szét
fele. Kéri, hogy össze fele zárjon az elnökség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az elnökség hozott egy határozatot, a tagság ezt vitatja, nem nagyon fogadja el. Ha az
elnökség és a tagság között kialakul egy nagy szakadék, nagy véleménykülönbség, akkor új
szereplőket kell vinni a történetbe. Véli érezni ezt a szakadékot. Ha az ő elgondolását a tagság
egyhangúan elfogadja, akkor marad, ha nem akkor had menjen oda, akit ők elfogadnak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A közgyűlés tagjai közül lehet kivenni embert, hogy szolgálatot adjon?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
3 rendelet szabályozza az önkormányzati tűzoltóság működését. Ami a lényeg, hogy
önkormányzati tűzoltó az, akinek 400 órás képesítése van. A minimális szolgálati feltétel a 6
hetes tűzoltó képzés. 1 szolgálatban 4 embernek kell lenni. Ismerteti milyen feltételeknek kell
megfelelniük. A 40 órás önkéntes tűzoltók önállóan szinte semmit nem csinálhatnak.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy térjenek vissza a napirendhez. Az átadott pénzeszköz tekintetében Szekeres
Zsuzsanna közgazdasági irodavezető elmondta, hogy a központi orvosi ügyeleté és a
Többcélú Kistérségé még változhat, mert ezek még nem pontos számok. Az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft.-nek, a pénzügyi terve szerint van már betervezve?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem. Most 26.527.000 Ft szerepel az előterjesztésben. Ilyen összeg került átadásra
2015.évben, de 17 millió Ft zárolva van. Most a pénzügyi terv szerint 43.502.000 Ft-ot írt
Murvai Ferencné ügyvezető, tehát 16.975.000 Ft-tal kevesebb szerepel ebben az
előterjesztésben és ez még nem tartalmazza a középvezetői szint erősítésével kapcsolatos
terveket, csak az elmondott plusz 2 főt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az Egyeki Sportbarátok Sportegyesületével kapcsolatban arra emlékszik, hogy az utca
névtáblákra tervezett pénzt átadták az SBSE-nek, cserébe csinál táblákat.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Úgy volt, hogy 1,2 millió Ft volt betervezve alapból. Szükség volt a sportcentrum miatt az
önerőre, ezért még pluszba 900.000 Ft kerül még átadásra, amit ő visszaad a pályázathoz
önerőként.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem úgy volt, hogy ő készíti, hanem a közfoglalkoztatottak.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 900.000 Ft-ra nem volt fedezet. A Polgárőrség azt mondta, hogy 300.000 Ft-ot tud
nélkülözni, ez lett átcsoportosítva, illetve utca névtáblákra volt tervezve 600.000 Ft. Ecsedi
János alpolgármester azt mondta, hogy ezt a közfoglalkoztatásban el lehet számolni. Tehát ez
került még átcsoportosításra az SBSE-nek. Tehát 2.100.000 Ft-ot fog 2015-ben az SBSE
kapni, amiből 900 000 Ft-ot visszaad az önkormányzatnak a sportcentrum, önerő fedezetére.
Tehát 1,2 millió Ft-ot kapott a működésére 2015-ben.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Valamikor ez pályázati formában volt és akkor látták, hogy mire kérnek és mennyit.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tavaly már azt mondták, hogy ne legyen pályázat, hanem alapból legyen betervezve a
költségvetésbe. Mivel ennek a 2 civil szervezetnek, - a polgárőrségnek és az SBSE-nek 2015-ben be volt tervezve, ezért gondolta, hogy itt felsorolja. Ha olyan döntés születik, hogy
pl. legyen egy 3 millió Ft-os keretösszeg a civilszervezetek támogatására és ugyanúgy
pályázzanak, - van is már egy rendeletük tavaly szeptember óta, ami szerint pályázni kell akkor nem lesz nevesítve, hanem akkor úgy lesz, hogy civil szervezetek támogatás, ahogy
régen volt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ebben az esetben pályázhatna a népdalkör is.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A népdalkör számára még mindig kérdőjel, mert nem civil szervezet. Ígérték tavaly, hogy
civil szervezet lesznek, de még mindig nem. Most a Tárkányi Béla Könyvtárnál, 3 klub kapott
100.000 Ft-ot, most ott szerepeltek.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ráadásul gombamód szaporodnak az egyesületek, klubok. Ráadásul pont olyan céllal, hogy
majd ők pályáznak és akkor nem lesz szükség az önkormányzat támogatására. Legalábbis ez
volt a kulturális egyesületnél.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Úgy gondolja, hogy a tavaly meghozott döntést, hogy legyen két kiemelt szervezet és ennek
adják meg a keretösszegét, ezt ne bántsák. Kapja meg az SBSE az 1.200.000 millió Ft-ot.
Ugyan a Polgárőrségnek is 1.200.000 Ft volt, de átütemezték a beszerzéseket, mert
prioritásként elfogadta a Polgárőr elnökség, hogy a sportcentrum kell a falunak. El tudja
fogadni a 950 000 Ft-ot is, ha a költségvetés úgy áll. Csak nehogy az legyen, hogy 950.000
Ft-ról beszélnek és utána pl. lemennek 700.000 Ft-ra. Maradjanak koncepció szintjén
1.200.000 Ft-nál és ha szigorítani kell, akkor még leengednek belőle. A települési érdek miatt,
amit a sportkör koordinált, így mondtak le 300.000 Ft-ról.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ebben az évben ennek a felét kapták meg és még nem kérték a másik felét.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A számlákat most fogja megkapni holnap.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Lehetne gondolkodni egy köztes megoldásban.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a népdalkörnek az átadott összeget ne megbízási díjként adják át, hanem a
népdalkör támogatására és osztozzanak rajta. Kapja meg a könyvtár.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
300.000 Ft-ot adtak a népdalkörnek az idén?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
300.000 Ft volt szét osztva, havi szinten Erős Lászlónénak megbízási díjra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát az a javaslat, hogy maradjon az összeg 300.000 Ft és döntse el a népdalkör mire
fordítja.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha azt mondják, hogy megbízási díj, akkor Gábor Istvánné könyvtárvezető, mint könyvtár köt
egy megbízási szerződést a népdalkör vezetőjével, mert lesz rá 300.000 Ft-ja. Ha a népdalkör
is szervezet lenne, akkor megkaphatnak a 300.000 Ft-ot, mint a Polgárőrség és fizethetne
ebből bármit.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Hagyományőrző íjászat egész jól működik, ő arra is adna egy kis pénzt. Egész sok gyereket
megmozgatnak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyének átadott pénzeszközt 158.000 Ft
összeggel megemelni. Ez célfeladatra kitűzött, célprémium. Amikor elindult az építkezés
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célprémiumot tűztek ki a sikeres megvalósítás esetére, amennyiben a felújítások lezajlanak.
Ismerteti, melyik pályázatokról van szó. Akkor elmulasztották az értékelést. Úgy gondolja,
hogy ennek a kifizetését átadott pénzeszköz formájában realizálhatják. A 4 tétel esetében
összesen bruttó 158.000 Ft, tehát nem egy nagy összeg.
Közel 10 millió Ft projektmenedzseri költséget vitt el a pályázatból a MAPI, a MAPI úgy
eltűnt, hogy a felújításos pályázatot a mai napig ő gondozza és ő még a 158.000 Ft-ot sem
kapta meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Még az előző témához szólna. A Népdalkör támogatására 300.000 Ft-ot javasolna. Egyéb
civil szerveződések támogatására betenne vagy 100.000 Ft-ot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A rendelet alapján adjanak be támogatási kérelmet?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem, ne adjanak be. Ha felhívást adnak közzé, akkor nagyon sokan be fogják adni. A
látássérültek és a mozgáskorlátozott egyesületek minden évben adnak be kérelmet.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Sokaknak nincs számlaszámuk, mint pl. a népdalkörnek sincs.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A népdalkör megkapja a könyvtárban. Az íjászat cégbíróságon be van jegyezve az egyesület,
de a bejegyzésnél van valami, és talán decemberre lesz teljesen jogerős. Jövőre, ha hivatalossá
válik, akkor ő 100.000 Ft-ot betervezne erre a célra. Olyan címen tenné be, hogy egyéb civil
szerveződések támogatása 100.000 Ft vagy lehet, hogy 200.000 Ft, gondolva előre pl. a
látássérültekre, de felhívást ne tegyenek közzé.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor ezt a rendeletet felül kell vizsgálni. Ezt a rendeletet azért kellett megalkotni, mert
jogszabály írta elő. Támogatást csak az alapján lehet adni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottságnak
növeljék meg a keretét és akkor ő tudja adni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem, ugyanaz a helyzet, átadott támogatás. Ugyanúgy átadott támogatás, az részletkérdés,
hogy Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság vagy
Képviselő-testület. Például ezért kell a mentőállomás kérelmét is tárgyalni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Betervezni 100.000 Ft-ot egyéb civil szervezeteknek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A működési tartalékból tudnak adni az egyéb civil szerveződéseknek?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Támogatást csak a rendelet alapján lehet adni. A rendeletben még támogatási szerződés minta
is ki van dolgozva. Jogszabály írta elő, hogy csak úgy támogathat valakit az önkormányzat, ha
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van egy rendelete, ami ezeket a támogatásokat szabályozza. Hiába van a tartalékba betervezve
és onnan átteszik a támogatásokhoz, akkor megint életbe lép ez a rendelet, hogy csak az
alapján a rendelet szerint lehet. A rendelet alapján bead egy kérelmet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most kizárja valami az íjászokat?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kizárja, mert nincs számlaszámuk és nem civil szervezet.
Tardi Kálmán képviselő:
Polgármester úr azt mondja, hogy folyamatban van.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A jövő évi költségvetéshez lenne egy javaslata. Igaz, hogy érintik a közvilágítás kapcsán a
díszkivilágítást, de nem tudja, hogy az hogy fog menni. Polgármester úr kért egy ajánlatot,
700.000 Ft-ot mondtak neki, de erre az idén nem volt keret. Úgy gondolja, hogy tőlük kisebb
településen sokkal szebb a díszkivilágítás. A díszkivilágításra javasolna 1 millió Ft-os
összeget tervezni. Nyílván, ha közvilágítási pályázaton belül meg tudják oldani, akkor ez nem
lesz pluszforrás.
Egy nyugdíjas kollega távozására kerül sor és így egy nyugdíjas búcsúztató kerete kerülne
tervezésre hivatalon belül. Ezt nem kell külön nevesíteni, ezt csak elmondta.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt nem kell külön sorban felsorolni, mint ahogy azt sem, hogy kültéri zászlót tervezett, ami 3
db 200 000 Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A díszkivilágítással kapcsolatban azt is megkockáztatná,
társönkormányzatot, aki hajlandó velük időnként cserélni.

hogy

keressenek

egy

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nyílván nem azt mondja, hogy ez a legfontosabb, de ha jut rá, akkor jusson rá.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A rendezvényekre mennyi összeg van tervezve?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az van írva, hogy a dologi kiadásokra 2015.évben realizált, plusz az infláció szerint. Infláció
nem lesz. A realizált 3 millió Ft volt, mert 2 millió Ft zárolva volt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Őt, azt is nagyon zavarja, hogy nincs falu karácsonyfája, nincs karácsonyi vásár, nem volt
mozgó mikulás. Egy picit ezekre oda kell figyelni, mert nemcsak 2 nagy rendezvényből áll az
év, nemcsak Egyeki Vigasságokból és Idősek Karácsonyából, hanem vannak menetközben
olyan dolgok, amire igény van.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Az igényt azt megkérdőjelezné, mert 3 éven keresztül volt karácsonyi vásár és nem nagyon
voltak rajta.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
A karácsonyi vásár a maguk szórakoztatásáért volna, maguknak kellene megtölteni
tartalommal. Adott esetben arra gondol, hogy fellépne a népdalkör vagy a tánckör, esetleg
kiállíthatnának alkotó dolgokat, vagy csak elbeszélgetnek egymással. Nem extra dolgokat kell
elképzelni. Ezt Gál-Szalai Erika művelődésszervezőnek össze kell fogni.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Elmondja, hogy a sintértelepre kocsit kellene betervezni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A fejlesztések közül kihagyott 3 dolgot. A gyepmesteri telep, a horgász tó és az
üzemcsarnoknál a kamerarendszer kiépítése.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Benne van, ő olvasta.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A pályán egy közel 8 millió Ft-os világítást csináltak, akkor nagyon kellett az önerőhöz a
pénz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jobban ki kellene használni azt a lehetőséget, mert ő még csak az egyeki vigasságoknál látta
megvilágítva a pályát.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Elmondja, hogy máskor is megvan. Most is 12 millió Ft körüli a TAO-s keret, amit fel lehet
tölteni. Tartja a Medicor a szavát, 4 millió Ft körül be tudnak fizetni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A Kft-nek, a Vízmű Zrt. felszámolásából még gépjárművásárlást is terveztek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ma volt a TRV ülésén, holnapután megy a Vízmű Zrt. tagközgyűlésére. Nem hiszi, hogy
abból egy járművet is meg tudnak venni, mert egy olyan álláspont körvonalazódik, hogy ez az
árverezés bűn. Elmondta ott is, hogy Egyek nem azért akarja ezeket a szerszámokat
megvenni, mert nekik ez kell, hanem azért, mert szeretnék megmenteni ezeket az értékeket az
elkótyavetyéléstől, 8%-os áron próbálnak szerszámokat eladni. Ezt nekik nem szabad
engedni, de a többiek is így látják. Valószínű, hogy az árverezés le lesz állítva. Tehát onnan
nem lehet járműre számítani. Viszont ahogy a Polgárőrség nyerte a Skoda Yeti-t, úgy tudja,
hogy jövőre újra lesz ilyen pályázati kiírás és akkor a gyepmesteri teleppel pályázni fognak.
Vagy ha az étterem pályázni fog egy ételszállító kocsira, akkor a régi járművet átadnák a
gyepmesteri telepre.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Elkezdi ismertetni a javaslatokat. Az egyik, a tűzoltóság intézményi formájában történő
fenntartása.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Átvilágítják, és utána konkrétan döntenek benne.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A költségvetésig lehetőleg dolgozzanak ki egy verziót, hogy hogy tudják az önkormányzati
tűzoltóságot intézményesíteni, törekedve arra, hogy az előírt szakmai minimum szint
teljesítve legyen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a többi javaslatot: A díszkivilágításra 1 000 000 Ft-ot tervezzenek. A DebrecenNyíregyházi Egyházmegyének átadandó összeg 158.000 Ft+járulékkal való megemelése.
300.000 Ft támogatás a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Háznak a népdalkörre.
100 000 Ft egyéb civil szervezeteknek.
Felmerült még a gyepmesteri kocsi, de arra azt mondták, hogy majd adnak be pályázatot.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A Polgárőrség támogatása 1.200.000 Ft legyen, a tavalyi szinten. Ha muszáj, úgy is hozzá kell
nyúlni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tavaly nem annyi volt.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nél a középvezetőkkel mi a helyzet? Egységekre lesz
bontva vagy nem ilyen formában?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Kft-nél volt a 2 dolgozó, ez a pénzügyi tervben benne van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Várná a javaslatokat. Az is nagydolog, hogy 2 embert tudnak felvenni. Akit tudnak,
közmunkásként alkalmazzanak, inkább fogalmazzanak meg célokat, és adhatnak nekik
célprémiumot, jutalmat. Az kell, hogy legyen a háttérlogika, amit Zsólyomi Zsolt bizottsági
tag mondott, hogy termeljék ki a saját bérüket. Például, ha valahová tesznek egy telepvezetőt,
akkor mérhető legyen a hatékonyságba és a bevételekbe, hogy jobban működjön a dolog.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azt mondták, hogy azért a középvezetői réteget erősítik, hogy ne fizessenek ki ügyvezetői
bérre 300 000 Ft-ot, ha most két embert pluszba beállítanak a két új dolgozón kívül, akkor
bőven oda van a 300 000 Ft, tehát attól többet költenek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Inkább jutalmazás formájába kell terelni a dolgokat, ahol lehet. A munkagépnél azért mondta,
hogy vegyék fel a 2 embert, mert ők sokmilliós gépeken ülnek és ott a felelősség
közmunkásként nehezen fogható.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Polgármester a Jegyző és Tardi Kálmán képviselő által összefoglalt
módosításokkal együtt elfogadja, a 2016. évi költségvetés készítését megalapozó döntéseit,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
246/2015.(XII.15.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2016. évi költségvetési
tervezési irányelveit, a költségvetési tervezés fő irányait az előterjesztett
tervezési szempontok alapján.
Javasolja a bizottság, hogy a költségvetés tárgyalásáig lehetőleg dolgozzák ki,
hogyan tudják az önkormányzati tűzoltóságot intézményesíteni, törekedve arra,
hogy az előírt szakmai minimum szint legyen teljesítve.
Díszkivilágításra tervezzenek be 1 000 000 Ft összeget.
A Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyének átadandó pénzeszközt emeljék
meg 158.000 Ft plusz járulékai összeggel.
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház támogatására a népdalkör
részére tervezzenek be 300 000 Ft összeget.
Egyéb civil szervezetek támogatására tervezzenek be 100 000 Ft összeget.
A Polgárőrség részére tervezett támogatás összege 1.200.000 Ft legyen.
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére a Kft. 2016. évi pénzügyi tervnek
megfelelő összeg kerüljön tervezésre. A mennyiben a Kft. szervezeti
felépítésében többletforrást igénylő változás következik be a költségvetési
rendelet tervezet elkészültéig, úgy annak megfelelően változzon az előirányzat
összege.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A tájékoztatót kiküldte, a rendelet tervezet kiosztásra került. Az egyik jelzés az volt, hogy
meg kellett vizsgálni, hogy a szolgáltató rendelkezik-e minősítési engedéllyel. A szolgáltató
rendelkezik minősítési engedéllyel. Ez a része rendben van. A másik dolog, hogy a
szolgáltatónak biztosítani kell 120-l-es gyűjtőedénytől kisebbet. Olyan formában, hogy
egyedülállónak 60 l-t meg nem haladó, nem egyedülálló esetében 80 l-t meg nem haladó
gyűjtőedény. Tulajdonképpen a rendeletben, az ő szolgáltatójuk már eddig is biztosította, mert
a 120 l gyűjtőedény mellett volt 60 l-es gyűjtőedény is. Tehát ez által a 60l-t és 80 l-t meg
nem haladónak, a 60 l-es is megfelel. Most van egy ilyen álláspont kialakulóban. A
tájékoztatót megküldte a szolgáltatónak is és kért tőle információt, hogy ő ezt hogyan
gondolja megoldani. A szolgáltató annyit válaszolt, hogy kisebb gyűjtőedényt is biztosít.
Nyílván a 120 l-től a 60 l-es kisebb. Megkérdezte tőle, hogy akkor 80 l-es gyűjtőedényt
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biztosít-e majd, de erre még válasz nem érkezett. A rendeletben ez van átvezetve, annyi
módosítással, hogy a szolgáltató ennek az előírásnak 2 féleképpen tud eleget tenni. Vagy a 60
l-es mellé tesz még egy 80 l-es gyűjtőedény lehetőséget, vagy marad a 120 l-es gyűjtőedény
és 80 l-esnek megfelelő összegű szolgáltatást végez el benne. Tehát ha valaki nem rakja tele a
120 l-s, ami elvileg 25 kg-val terhelhető, hanem 17 kg-val terheli meg. Ennek megfelelő díjat
fog számlázni a lakosnak. Erre még nem kapott választ a szolgáltatótól. Még az egyedüli és
életvitelszerű lakáshasználatot kellett még leszabályozni. Ezt ő úgy szabályozta le, hogy ahol
se állandó, se tartózkodási hely nincs bejelentve, ott tanú nyilatkozat alapján hatósági
bizonyítványt adnak ki ehhez a szolgáltató részére, mert az is előfordulhat, hogy nincs
bejelentkezve mégis laknak ott. Aki ezzel élni akar, az hozzon 2 tanút, aki lenyilatkozza, hogy
egyedül él a lakásban és akkor lesz jogosult a 60l-t meg nem haladó gyűjtőedényre. Most ez a
rendelettervezet van előttük, de az is lehet, hogy ez még csütörtökön módosulni fog, de az is
lehet, hogy ebben a formában végleges lesz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
247/2015.(XII.15.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet
módosítását.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnökhelyettes

5./ Egyebek
1./ Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az elmúlt évben és előtte sem emeltek díjat. Az Egyeki Hírmondó éves díja 620 Ft,
lapszámonként 75 Ft. A DVD melléklet 260 Ft megjelenésenként, évente pedig 2600 Ft.
Akarnak-e változtatni rajta?
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ez az összeg fedezi?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem fedezi.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Akkor valamennyit emeljenek rajta.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Mennyire befolyásolnák az előfizetők számát, ha 100 Ft-ra emelnék?
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Bódi István bizottsági tag:
Ő is annyira gondolt, 100 Ft-ra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolják 100 Ft-ra emelni?
Bódi István bizottsági tag:
Ő 100 Ft-ra gondolt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Lapszámonként 100 Ft-ot javasolnak, éves díjként 1000 Ft-ot. Kéri, hogy aki ezt támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
248/2015.(XII.15.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy amennyiben az Egyeki Hírmondóból befolyó
bevétel fedezi az újság költségeit, az előfizetési díjat nem módosítsa,
amennyiben a bevétel nem fedezi a költségeket
az Egyeki Hírmondó 2016. évi éves díját 1 000 Ft-ban állapítsa meg.
- Az Egyeki Hírmondó havonta történő megvásárlása esetén az újság díja
100 Ft legyen.
- Az Egyeki Hírmondó DVD mellékletének díját az alábbiak szerint állapítsa
meg:
- DVD melléklet alkalmankénti vásárlása 260 Ft/megjelenés
- 2016. évi éves előfizetés
2 600 Ft/év
A Képviselő-testület nem támogatja az összevont lapszámok megjelenését.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Javasolja, hogy kérdezzék meg Murvai Ferencné ügyvezetőt, fedezi-e vagy nem, ha fedezi a
bevétel az újság költségeit, akkor maradjon a díj, ha nem akkor javasolják 100 Ft-ra emelni.
2./ Gyepmesteri telep működési szabályzatának jóváhagyása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az Ügyrendi Bizottság tegnap továbbtárgyalásra javasolta. Azt beszélték, hogy január elején
leülnek, és szűk körben átbeszélik.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Továbbtárgyalásra javasolják januárra, egy munkacsoportot létrehozva.
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Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
249/2015.(XII.15.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság továbbtárgyalásra
javasolja a Képviselő-testületnek egy munkacsoportot létrehozva a gyepmesteri
telep működési szabályzatát.
Határidő: 2016.01.28.
Felelős: Gál-Szalai Erika képviselő
3./ Előirányzat módosítások
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismerteti az előirányzat módosításokat. Az egyik módosítás, hogy a gyepmesteri telepen a
villanybekötésnél kellene egy kapcsolószekrényt csinálni, ami 112.000 Ft-ba kerül. A
katasztrófavédelemnek volt betervezve 100.000 Ft, ebből lenne 80.000 Ft átcsoportosítva, a
többi összeg pedig a tartalékból.
A másik a KEHOP pályázathoz kapcsolódik, a telep engedélyeztetési hiánypótlásáért kell
még fizetni 83.000 Ft-ot.
691.000 Ft kerül át a közmunka önerejéből a Kft-nek, mint pénzeszköz átadás.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja az ismertetett előirányzat módosításokat, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
250/2015.(XII.15.) 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 teleppel kapcsolatos beruházási
kiadások előirányzatát megemeli 112 ezer forint előirányzattal. A Tűzés katasztrófavédelmi tevékenységek /032020/ Kormányzati funkción
az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási
előirányzatát csökkenti 80 ezer forint előirányzattal, valamint a Fejezeti
és általános tartalék elszámolása /900070/ Kormányzati funkción a
működési tartalék kiadási előirányzatát csökkenti 20 ezer forint
előirányzattal.
b.) Az Építőipar támogatása /044320/ Kormányzati funkción a KEHOP
Egyek település szennyvízelvezetési – és tisztítás pályázattal
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kapcsolatos beruházási kiadások előirányzatát megemeli 83 ezer forint
előirányzattal. A Fejezeti és általános tartalék elszámolása /900070/
Kormányzati funkción a működési tartalék kiadási előirányzatát
csökkenti 83 ezer forint előirányzattal.
c.) A Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások /066020/
Kormányzati funkción az egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre kiadási előirányzatot megemeli 691 ezer forint
előirányzattal. A Közfoglalkoztatási mintaprogram /041237/
Kormányzati funkción a személyi jellegű kiadásokra betervezett önerő
előirányzatát csökkenti 260 ezer forint előirányzattal, valamint
ugyanezen kormányzati funkción a dologi kiadások önerejére
betervezett kiadási előirányzatot csökkenti 431 ezer forint
előirányzattal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
4./ Együttműködési szándéknyilatkozatok az EFOP-3.3.1-15 „Tanoda programok
támogatása” c. pályázathoz
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az egyik szándéknyilatkozat a plébánia és az önkormányzat közötti, a másik pedig az
Egyekiek Jövőjéért Egyesülettel kapcsolatos, ami utólagos jóváhagyásra hozták be, mert már
aláírásra került.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja az Egyek Nagyközség Önkormányzata és a Szent József Plébánia
között megkötendő együttműködési szándéknyilatkozatot, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
251/2015.(XII.15.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az EFOP-3.3.1-15 „Tanoda programok
támogatása” c. pályázathoz Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek,
Fő u. 3.) és a Szent József Plébánia (4069 Egyek, Fő tér 26.) között
megkötendő együttműködési szándéknyilatkozatot.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyekiek Jövőjéért
Egyesület között megkötött együttműködési szándéknyilatkozatot, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
252/2015.(XII.15.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az EFOP-3.3.1-15 „Tanoda programok
támogatása” c. pályázathoz Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek,
Fő u. 3.) és az Egyekiek Jövőjéért Egyesület (4069 Egyek, Dózsa György u.
30.) között megkötött együttműködési szándéknyilatkozatot.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5./ Egyeki Mentőállomás dolgozóinak támogatási kérelme (Szóbeli előterjesztés)
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
20.000 Ft-ról van szó, amit a Szociális bizottság tárgyalt, de itt ugyanaz a szabály, mint az
átadott pénzeszköznél. A Szociális Bizottság nem adhat kifelé támogatást, ez testületi döntést
igényel.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Lesz egy támogatási szerződés és számlával kell majd elszámolniuk.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szeretnének egy évzáró főzést és ehhez alapanyagokat szeretnének vásárolni 20.000 Ft-ért. A
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság nem adhat és
nekik kell dönteni róla.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A katasztrófavédelemnél a 100.000 Ft-ból csak 80.000 Ft került átcsoportosításra, tehát itt
lesz a 20.000 Ft fedezet.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerencsésebb volna, ha nem bulira kérnék.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Közösségfejlesztési célra kérték.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy az Egyeki Mentőállomás dolgozói részére 20.000 Ft
támogatást biztosítsanak, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
253/2015.(XII.15.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Mentőállomás dolgozói részére 20.000
Ft támogatást biztosítson közösségfejlesztési célra a katasztrófavédelmi
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feladatokra tervezett előirányzat terhére. A támogatás az államháztartáson
kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló
26/2014.(IX.25.) sz. önkormányzati rendelet alapján kerüljön átadásra és
elszámolásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
-

Szív u. 8.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket. Javasolja, hogy fogadják el az ingatlant,
amennyiben nem hátrányos az önkormányzatra nézve.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, hogy a Szív u. 8. szám alatti térítésmentesen felajánlott
ingatlant fogadják el, amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az
önkormányzatra nézve nem hátrányos, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
254/2015.(XII.15.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Szív u. 8. szám alatti
térítésmentesen felajánlott ingatlant fogadja el, amennyiben a tulajdoni lapon
lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az önkormányzatra nézve nem
hátrányos.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

-

Toldi u. 9.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Balogh Csabáné a felajánló. Ez egy tiszta tulajdoni lap. Ez elfogadható.
Fiatal László bizottsági tag:
Akkor ott együtt 3 portája lesz az önkormányzatnak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja elfogadni az ingatlant. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Toldi u. 9. szám alatti
térítésmentesen felajánlott ingatlant fogadják el, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
255/2015.(XII.15.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Toldi u. 9. szám alatti
térítésmentesen felajánlott ingatlant fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7./ Döntés a Csokonai u. 32. sz. alatti cserére felajánlott ingatlanról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy támogassák. Elmondta a felajánlónak, hogy pénzre ne nagyon számítsanak,
mert ezekért nem szoktak fizetni, ő azt mondta, hogy ők inkább térkőben gondolkodtak.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
100 m2 térkő és 60 m szegélykőre cserélnék?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen. Ez is közel 300.000 Ft, de a Csokonai úton az egy jó porta.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez teljesen a felajánlóé, rendben van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Csokonai u. 32. sz. alatti cserére felajánlott ingatlant
fogadják el, és az ingatlanért cserébe biztosítsanak az egyeki betonelemgyártó
üzemcsarnokban gyártott 100 m2 területű járólapot és 60 méternek megfelelő szegélykövet,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
256/2015.(XII.15.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Csokonai u. 32. sz. alatti cserére
felajánlott ingatlant fogadja el, és az ingatlanért cserébe biztosítsa az egyeki
betonelemgyártó üzemcsarnokban gyártott 100 m2 területű járólapot és 60
méternek megfelelő szegélykövet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Csokonai úton van egy ház, amin a nádtető kezd megbomlani. Most bejött a tulajdonos, és
elmondta, hogy ő 1,5 millió Ft-ért jutott hozzá. Tudja, hogy annyit nem fog érte kapni, de
750.000 Ft-ért eladná. Ez egy dupla porta. Nem most kell róla döntetni, csak emésszék a
gondolatot, és ha arra járnak, nézzenek rá az épületre, mert szerinte február körül itt lesz a
bizottság előtt a kérdés és valamit mondani kell rá. Bent van az ipari áram, az is egy érték
valamilyen szinten. Majd jövőre döntenek róla.

Mivel több napirend nem volt 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

__________________________
Kiss Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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