EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
Tisztelt Képviselő‐testület!
Adminisztrációs hiba miatt az alábbi határozati javaslat, valamint az Alpolgármesternek
tervezendő 1 havi juttatás nem került rögzítésre a jegyzőkönyvben. Kérjük ezeket elfogadni!

Határozati javaslat:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő‐testülete az Önkormányzat 2015. évi
költségvetési koncepcióját, a költségvetési tervezés fő irányait az előterjesztett tervezési
szempontok alapján a következők szerint fogadja el:
1. A 2015. évi bevételek tervezési szempontjai:
 bevételek teljes körű felmérése,
 pályázati lehetőségek és kistérségi források teljes körű kihasználása,
 helyi adóbevétel tervezése a 2014. évi teljesítés szintjén,
 bérleti díjbevételek infláció mértékével történő emelése,
 kintlévőségek behajtása.
2. A személyi‐, és járulék előirányzatok terén a kötelező illetmény‐, illetve
bérnövekedésen túl illetménykiegészítés 20%‐ban tervezhető. A tervezés során a
megváltozott összegű garantált bérminimum figyelembevételével kell megvalósítani
a tervezést. A tervezés során a jubileumi jutalomra való jogosultságot figyelembe kell
venni.
3. A személyi‐, és járulék előirányzatok terén tervezni szükséges 1 fő
továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos kiadások előirányzatát a Könyvtár és
Művelődési Ház tekintetében.
4. A személyi‐, és járulék előirányzatok terén tervezni szükséges a Gyepmesteri telep
működtetésével megbízott munkavállaló bérét vagy megbízási díját.
5. A polgármester és a köztisztviselők tekintetében a cafeteria rendszerrel kapcsolatos
kiadás a 2014. évhez hasonlóan a minimális szinten kerüljön tervezésre.
6. A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokhoz szükséges önerőt biztosítani
szükséges a 2015. évi költségvetési rendelettervezetben.
7. A dologi kiadások az infláció mértékével emelkedésével növelten tervezhetők,
elhagyva a 2014. évben felmerülő egyszeri kiadásokat.
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8. A dologi kiadások között kell megtervezni az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal
festésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat.
9. A 2015. évi költségvetésben előirányzatot kell biztosítani az Egészségház
eszközpótlására.
10. A dologi kiadások között kell megtervezni 1 905 ezer forint összegű honorárium
előirányzatát, amely fedezetet nyújt az Egyek Nagyközség várossá nyilvánítási
pályázati dokumentáció elkészítésének díjára.
11. Beruházás, felújítás tervezése során az alábbiakban felsorolt felhalmozási kiadásokat
szükséges tervezni. Amennyiben felhalmozási kiadások fedezeteként hitelfelvétel
szükséges ‐ a hitelfelvételi korlát szabályainak és a stabilitási törvény előírásainak
betartásával lehet tervezni.
1. Önkormányzati lakásfelújítások
2. Járda felújítás,
3. Önkormányzati belterületi utak stabilizálása,
4. Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
5. Polgármesteri Hivatal klimatizálása,
6. Belterületi bel‐ és csapadékvíz‐védelmi fejlesztések,
7. Gyepmesteri telep megépítése
8. Műfüves pálya létrehozatal,
9. Horgászturizmushoz kapcsolódó fejlesztés (Vályogos‐tó)
10. „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám alatti
ingatlanon”
11. „Egyek, Tisza u. 6. sz. alatti ingatlanon lévő Idősek Otthona épületenergetikai fejlesztése”
12. Az önkormányzat folytatja a 2014. évben megkezdett alacsony vételáru ingatlanok
vásárlását, a még rendelkezésre álló hitelkeret erejéig.
13. Szennyvízcsatorna hálózat bővítés IV. ütem, szennyvíztisztító‐telep áthelyezése
14. Lap‐top beszerzés
15. Egyek, Fő u. 1. sz. alatt lévő Kazánház és kémény építési engedélyezési terv készítés
16. Felhalmozási célú hiteltörlesztés

12. A 2015. évi költségvetési rendelet tervezetben 2 000 ezer forint általános tartalékot
szükséges megtervezni, valamint céltartalék tervezése szükséges a már benyújtott,
de még támogatói döntéssel nem rendelkező pályázatok önerejének megfelelően.
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13. A működési célú pénzeszközök vonatkozásában a 2014. évben pénzügyileg realizált
kiadási szinten szükséges tervezni, kiszűrve a 2014. évi eseti jelleggel felmerülő
kiadásokat, az alábbiak szerint:
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
Önkéntes Tűzoltóság:
Katasztrófavédelem
Polgárőrség
Egyeki Sportbarátok Sport Egyesülete
Tiszacsegei Központi Ügyelet
Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás
Debrecen‐Nyíregyházi Egyházmegye

33 656 ezer forint
8 482 ezer forint
100 ezer forint
658 ezer forint
1 200 ezer forint
5 562 ezer forint
15 762 ezer forint
2 660 ezer forint

14. Szociális támogatásokra tervezett összeg csak jogszabályi kötelezettség alapján
tervezhető.

Határidő: A 2015. évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését
követő negyvenötödik nap.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
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