EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. JANUÁR 14. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2016. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. január 14-én 17:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. kérelme
1/2016.(I.14.) sz. határozat
2./ Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. kérelmében döntés
2/2016.(I.14.) sz. határozat
3./ Döntés a gyermekjóléti és családsegítő feladatok 2016. évi ellátásának módjáról és
forrásáról
3/2016.(I.14.) sz. határozattól - 5/2016.(I.14.) sz. határozatig
4./ Fonyódi ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés
6/2016.(I.14.) sz. határozat
5./ Az Önkormányzati Tűzoltóság további működtetésével kapcsolatos egyeztetés
7/2016.(I.14.) sz. határozat
6./ Egyebek
1./ Nyomravezetői díj felajánlása
8/2016.(I.14.) sz. határozat
2./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tulajdonába lévő két gépjármű értékesítéséről döntés
9/2016.(I.14.) sz. határozat
10/2016.(I.14.) sz. határozat
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Elmondja, hogy a
napirendekkel kapcsolatban folytatott egyeztetések miatt kezdik később az ülést. Megállapítja,
hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 6
képviselő jelen van. Ecsedi János alpolgármester, Gál-Szalai Erika képviselő és Soltész Gábor
képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Hajduné Holló Katalin és Tardi Kálmán
képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
-

Nyomravezetői díj felajánlása
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tulajdonába lévő két gépjármű értékesítéséről döntés

Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
3./ Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ők elmondják, hogy 2015. január 1-től nem fizeti meg senki az ohati vízellátás szivattyújának
villanyszámláját. Az ellátás működtetéséhez szükséges a szivattyú, annak működéséhez
villamos energiára van szükség. Korábban a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezt
megtérítette a Génmegőrző Nonprofit Kft-nek. Tavaly január 1-től viszont a Tiszamenti
Regionális Vízművek, az új szolgáltató ezt elutasítja arra hivatkozással, hogy erre neki nincs
szerződése. Ha a Képviselő-testület nem vállalja ennek a költségnek a fedezetét, akkor a
szivattyú ki lesz kapcsolva és megszűnik ott a vízellátás.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés terhére vállalja be a vízszámla
kifizetését és keressenek pályázati lehetőséget, hogy az elkészült tervek alapján Telekháza és
Ohat között az ivóvíz távvezetéket minél hamarabb építsék ki, de legkésőbb a jövő évi
közmunkaprogramban ezt meg kell valósítani.
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Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy a 2015. évi költségeket fizessék ki, de 2016-ra és az következő évekre
mindaddig, míg nem valósul meg a beruházás csak az elektromos számlát az ott lakók
fizessék ki. Mivel nem tudják, hogy mikor valósul meg ez a beruházás, csak az elektromos
költségeket térítsék meg az ott lakók.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás és más javaslat nincs, kéri, hogy aki Tardi Kálmán képviselő
javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen 1 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem
kapta meg a szükséges szavazatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy ameddig a távvezetéket nem építik ki, az önkormányzat vállalja át ezt a
villanyszámla költséget, ami évente kb. 6-700 ezer forint. Kéri, hogy aki a javaslatot
támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (I.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (4071
Hortobágy, Czinege J. u. 1.) kérelmét támogatja, és az ohati ivóvízellátás
biztosítása érdekében az önkormányzat a Kft. telephelyén üzemelő fúrott
ivóvíz kút elektromos áramfelhasználásának költségét átvállalja 2015. január
1-től visszamenőleg, és a 631.160 Ft összeget a 2016. évi költségvetés terhére
biztosítja.
A kút elektromos áramfelhasználásának költségét külön megállapodás alapján
mindaddig átvállalja a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Kft-től, amíg nem építik ki Telekháza és Ohat között az ivóvíz
távvezetéket.
Felhatalmazza a Polgármester a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát az önkormányzat átvállalja ezt a költséget és törekszenek arra, hogy ez a távvezeték
minél hamarabb megépüljön, mert ez nagyon áldatlan állapot az önkormányzatnak is és az ott
lakóknak is.
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4./ Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. kérelmében döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ők az kérik, hogy a bérleti díjat évi 7 millió forintban állapítsák meg. Megkéri Szekeres
Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt, ismertesse, hogy mi szerepel az önkormányzat és a
Vízmű között most hatályban lévő szolgáltatói szerződésben.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A szolgáltatási szerződés két részre bontja a bérleti díj megállapítását. A rendszer független
vízi közmű elemek bérleti díját egy külön bérleti szerződésben kellett volna szabályozni, ami
még a mai napig sem készült el a TRV részéről. A rendszerfüggő vízi közmű elemek éves
bérleti díja pedig a tárgyévre eső vízi közmű elemek amortizációjának összegével kell, hogy
megegyezzen. Tehát a jelenleg érvényben lévő szolgáltatási szerződés szerint nem határozat
formájában, hanem ebben két pontban meghatározottak szerint kellene megállapítani a bérleti
díjat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a rendszerfüggő vízi közmű elemek esetében összegszerűen mekkora összeg?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez a rendszerfüggő vízi közmű elemek esetében kb. 14 millió forint. A rendszer független
elemek esetében pedig nem tudják, mivel nincs kidolgozva a bérleti díj kidolgozására
vonatkozó szerződés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt pedig írásban megkérik a Tiszamenti Regionális Vízművet, hogy küldjék el a szerződés
kiegészítését, a szükséges mellékleteket, ahhoz hogy számlázni tudjanak. A rendszerfüggő az
tisztasor, a rendszer független esetében pedig, ahogy elmondták.
Javasolja, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nek üzemeltetésre átadott
rendszerfüggő vízi közmű elemek használatáért fizetendő bérleti díj összegét az
önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között jelenleg érvényben lévő
bérleti-üzemeltetési szerződés II/2.2 pontjában foglaltaknak megfelelően állapítsák meg.
Kérjék meg a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-ét, hogy a rendszer független vízi közmű
elemek használatáért fizetendő bérleti díj összegére vonatkozó szerződést, amely az
érvényben lévő bérleti-üzemeltetési szerződés 5. melléklete, küldje meg az önkormányzata
részére.
Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (I.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nek (5000 Szolnok, Kossuth
Lajos u. 5.) üzemeltetésre átadott rendszerfüggő vízi közmű elemek
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használatáért fizetendő bérleti díj összegét az Egyek Nagyközség
Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között jelenleg
érvényben lévő bérleti-üzemeltetési szerződés II/2.2 pontjában foglaltaknak
megfelelően állapítja meg.
Kérik a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-ét, hogy a rendszer független vízi
közmű elemek használatáért fizetendő bérleti díj összegére vonatkozó
szerződést, amely az érvényben lévő bérleti-üzemeltetési szerződés 5.
melléklete, küldje meg Egyek Nagyközség Önkormányzata részére.
Határidő: 2016. január 20.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkéri Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt, hogy a rendszerfüggő vízi közmű
elemek esetében a bérleti díjat még határidőn belül számlázza ki.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem tudja kiszámlázni, mert annak alapja a vagyonértékelés, ami megint csak nem jutott el
az önkormányzathoz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor hogy tudta kiszámolni, ha nincs vagyonértékelés?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Amikor megszületett a szerződés, akkor a tavalyi évben megkérték az adatokat innen a
rendszerfüggő vízi közmű elemeknek az értékére, de ez az óta változott. Ezért kellene a
vagyonértékelés. A megállapításnál azt vette figyelembe, ami ebben az évben volt változás, a
fejlesztés pl., ami minden évben volt, illetve a selejtezések pedig ki vannak vezetve. Tehát
ehhez még a vagyonértékelés is kellene.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy közelítsék meg máshogy, a végén az lesz, hogy nem számláztak.
Számlázzák ki, és utána majd vitatják a számla összegét.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Másik számlában majd korrigálják az eltérést.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Legfeljebb visszaküldik, hogy nem jó. Ráadásul a szerződésben még a számlázás módja is
benne van. Az átadó, tehát az önkormányzat a bérleti díjról a számlák alapján ÁFÁ-s számlát
állít ki tárgyévet követő év január 20-ig.
5./ Döntés a gyermekjóléti és családsegítő feladatok 2016. évi ellátásának módjáról és
forrásáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:

5/13

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. JANUÁR 14. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Az írásbeli előterjesztést a Képviselő-testület tagjai megkapták. Arról van szó, hogy az állam
csökkenti a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátásához szükséges normatív támogatás
összegét. Az eddigi 3 fő helyett most már 1 főt tudnak foglalkoztatni. Az önkormányzat eddig
is adott plusztámogatást a feladatellátásra. Most, ha ezt a szolgáltatást az önkormányzat nem
akarja a továbbiakban támogatni, akkor csak 1 főt tudnak foglalkoztatni február 1-től, de
január 30-ig akkor is mind 3 fő bérét meg kell fizetni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A kiosztott határozati javaslatot vegyék alapul.
Vitéz Zsolt képviselő:
Javasolja, hogy amennyiben a jelenlegi dolgozók közül vállalja két fő, akkor az
önkormányzat annyi forrást tegyen az állami támogatáshoz, hogy két 6 órás álláshelyet be
tudjanak tölteni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha ők ezt nem vállalnák, akkor az a javaslata, hogy egy 8 órás állást hirdessenek meg?
Vitéz Zsolt képviselő:
Akkor igen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az előterjesztés onnan indult, hogy 1 főállású dolgozó maradjon. Először Vitéz Zsolt
képviselő módosító indítványáról szavaznak. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy két 6 órás
munkaviszonyú dolgozó lássa el a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (I.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-a által
meghatározott jogkörében eljárva úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy
a Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató Központban a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat, valamint a családsegítő és gyermekjóléti központ
működéséhez szükséges szakmai létszámot a jelenlegi 21 főben állapítsák meg
2016. január 31. napjáig.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a fenti
szakmai létszám továbbfoglalkoztatásából származó többletköltségek
finanszírozását 2016. január 31. napjáig.
2016. február 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait két fő
6 órás munkaviszonyú dolgozó lássa el Egyek vonatkozásában. Amennyiben a
jelenlegi dolgozók a 6 órás munkaviszonyt nem vállalják, akkor a költségvetési
törvényben finanszírozott 1 főt támogatja a Képviselő-testület.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az eredeti javaslattal ért egyet, hogy 1 fő 8 órás munkavállaló lássa el ezeket a
feladatokat, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem kapta
meg a szükséges szavazatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Képviselő-testület 2 fő a 6 órás munkavállalóról döntött, de ha ők ezt nem vállalják, akkor
egy 8 órás állást fognak meghirdetni, illetve így is egy főtől mindenképpen meg kell válni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez a költségvetési törvény szerinti minimum létszám, és kéri a társulás is, hogy amennyiben
van többlet, akkor a testület határozzon róla, hogy a többletforrást biztosítja hozzá. Tehát ez
legyen a határozat része, mert ez már pénzeszköz átadással jár.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Jegyző Asszony javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (I.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy amennyiben a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait két 6
órás munkaviszonyú dolgozó látja el a szükséges többletforrást biztosítja a
költségvetési törvény által nyújtott finanszírozáshoz.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mindannyian tudják, hogy elindult az a folyamat, hogy a telephely a Hunyadi u. 61 sz. alatti
ingatlanhoz kerül át. Folyamatban van az alapdokumentumok módosítása és ehhez is kérne
még egy pluszdöntést, hogy az ingatlant a rendelkezésükre bocsátják. Nem az egész épületet,
hanem a szolgálat ellátásához szükséges irodahelyiségek illetve közös helyiségekről van szó.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kér, hogy aki egyetért a Hunyadi u. 61. szám alatti ingatlannal, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (I.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásához szükséges
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irodahelyiségeket illetve közös helyiségeket az Egyek, Hunyadi u. 61. szám
alatti ingatlanban a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
rendelkezésére bocsátja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6./ Fonyódi ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kb. 5,5 millió forint + áfa összegért megvásárolhatnák az ingatlan 12%-os tulajdonjogát,
vagy ennek valamely részösszegét is választhatnák. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak
most vannak fontosabb feladatai, ahová most pénzt kell tennie. Javasolja, hogy a költségvetés
tárgyalásakor térjenek vissza erre a napirendi pontra. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (I.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Fonyódi ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntésre a 2016. évi
költségvetés tárgyalásakor tér vissza.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7./ Az Önkormányzati Tűzoltóság további működtetésével kapcsolatos egyeztetés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért kérte, hogy tárgyalják ezt a napirendi pontot, mert Fazekas Sándor megkérdezte, hogy
vállalja-e az elnökséget. Elmondta neki, hogy csak akkor vállalja, ha a hosszú távú
fenntarthatóságot biztosítva látja. Ezt szerette volna elmondani a Képviselő-testületnek is. Azt
támogatja, hogy az önkormányzati tűzoltóság maradjon fenn, az állami támogatást
mindenképpen hívják le, ezzel is segítve az egyeki emberek foglalkoztatását. Ugyanakkor
nem látja biztosíthatónak, hogy az önkormányzat évente 20-25 millió forintot adjon oda az
önkormányzati tűzoltóság működtetéséhez. 2011-ben az egyeki önkormányzat 4,5 millió
forintot adott át a működtetéshez, és akkor is mindenki dicsérte a tűzoltóságot, akkor is
mindenki azt mondta, hogy jól működik. Akkor azért tudott így működni a tűzoltóság, mert az
ott dolgozó tűzoltók havonta 15 nap készenlétet vállaltak, ami a 3 szolgálati csoport
bevezetésével havi 10 napra csökkent, tehát a munkavégzésük 1/3-ával csökkent. Miután
értesültek róla, hogy közmunkások nem foglalkoztathatók, ennek a 3 szolgálati csoportnak
gazdaságilag hosszú távon nem látja a fenntartási lehetőségét. Ezt jelezte Tiszacsege Város
Polgármestere is. Miután ők kifejtették, hogy nem tudnak ehhez támogatást adni, ők is
ragaszkodnak hozzá, hogy a feltétlenül szükséges szakmai minimum feltételek
megteremtésére törekedjenek, és ők ehhez vállalják az anyagi hozzájárulást. Nagyjából
Újszentmargitának is ez az álláspontja.
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Javasolja az egyeki Képviselő-testületnek is, hogy ideiglenesen, ameddig a költségcsökkentés
lehetősége nem teremtődik meg, szükség van emberek, tűzoltók képzésére, és önkéntesek
felkutatására, akik itt szolgálatot vállalnak, ameddig a feltételrendszer nem áll össze, addig
ideiglenes jelleggel ezt a tűzoltóságot az önkormányzat számára szinte elviselhetetlen áron is,
a teljesítőképességük fölötti anyagi hozzájárulással is támogassák, ameddig a
költségcsökkentés feltételrendszere nem teremtődik meg. De törekedjenek a lehető
legköltséghatékonyabb önkormányzati tűzoltóság működtetésére. Ha ebben a Képviselőtestület egyetért vele, és elfogadja azt, hogy hosszú távon az a cél, hogy a szolgálatvállalás a
mostani nap 10 napról visszaálljon a 15 napra, mert gazdaságilag csak ezt tudják vállalni,
akkor kéri, hogy majd a szavazatával ezt erősítse meg. Ha ez nem történik meg, akkor a
tűzoltóság működésében nem tud szerepet vállalni, nem tud sem elnökségi tag lenni, sem
elnök, mert ha nem látja a hosszú távú fenntarthatóságot. A személyes jelenlétével nem akarja
az emberekben azt a hamis illúziót kelteni, hogy legyenek nyugodtak, mert itt több éven
keresztül munkájuk van, mert akkor hónapokon belül el fog jönni az a helyzet, amikor a
tűzoltók nem fogják a havi fizetésüket sem időben megkapni. Ezt ő nem akarja. Szavazhatnak
arról, amit elmondott?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ez így határozatnak sok.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Várja a javaslatokat.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szedjék pontokba a fő irányokat.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Törekedjenek hosszú távon a lehető legköltséghatékonyabb működtetés feltételrendszerének
megteremtésére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez benne van a javaslatában.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ami sarkalatos az legyen a határozat része vagy ne?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ne legyen, úgy is tuja mindenki, hogy ez az ára a költséghatékonyságnak. Nem kell azt
határozatba foglalni, mindenki tisztában van vele.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát Hajduné Holló Katalin képviselő azt mondja, hogy a határozatban ne szerepeljen szó
szerint, hogy a 10 napról vissza kell állni a 15 napra.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Így van. Az nem az önkormányzat feladata, hogy a szolgálati rendet meghatározza. Az
önkormányzatra annyi tartozik, hogy a lehető legköltséghatékonyabban működtesse a
tűzoltóságot. Ha ez az egy rész kimarad, akkor szerinte mindenki el tudja fogadni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Nem az önkormányzat feladata egészséges viszonyok között, de most bele kell szólniuk,
hiszen ez nem egy hivatásos tűzoltóság, ez a hivatalos megnevezés szerint Egyek
Önkormányzati Tűzoltóság. Most Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületi
ülésén vannak, nagy valószínűséggel ez a Képviselő-testület fogja delegálni az elnökségi
tagokat is, az elnököt is, és ez a Képviselő-testület fogja mellé tenni az anyagiakat is. Azt
gondolja, hogy ha nem is a feladatuk, de javaslatokat fogalmazhatnak meg, mert neki szerepet
kell vállalni. Ő ezt egyértelműsíteni fogja.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Nem azt mondta, hogy nem szólhatnak bele, javaslatokat fogalmazhatnak meg, és bele is
szólhatnak, csak ne szerepeljen a határozatba.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát ne írják bel, hogy 15 nap.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Így van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a 15 nap konkrét megfogalmazása nélkül, egyetért az általa
megfogalmazottakkal, és a 15 napnál mindig olyan szófordulatot kell használni, hogy
költséghatékonyan, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (I.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy, ameddig a költségcsökkentés lehetősége nem teremtődik meg, szükség
van emberek, tűzoltók képzésére, és önkéntesek felkutatására, akik itt
szolgálatot vállalnak, ameddig a feltételrendszer nem áll össze, addig
ideiglenes jelleggel ezt a tűzoltóságot az önkormányzat számára szinte
elviselhetetlen áron is, a teljesítőképességük fölötti anyagi hozzájárulással is
támogassák, ameddig a költségcsökkentés feltételrendszere nem teremtődik
meg. Törekedjenek a lehető legköltséghatékonyabb önkormányzati tűzoltóság
működtetésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Feltételezi, hogy Czinege Zoltán képviselő a személyes érintettsége miatt tartózkodott.
Czinege Zoltán képviselő:
Nem csak azért, a lehető legköltséghatékonyabb, az egy tág fogalom.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
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Czinege Zoltán képviselőnek nem kell személyes érintettséget bejelentenie, mert nem róla
szavaztak.
Tardi Kálmán képviselő:
Arra gondoltak, hogy az eddigi támogatást arányában ne kelljen növelni, lehetőség szerint
csökkenteni. A költséghatékonyság az önkormányzat részéről ebben nyilvánul meg, hogy
nem kíván 25 milliót oda tenni, mert az, az önkormányzat költségvetését tarthatatlanná teszi.
Nem tudnak odatenni 25 milliót, egy forinttal sem tudnak többet odatenni, mint az elmúlt
évek gyakorlata, de ha a működés szervezése lehetőséget ad rá, hogy csökkenjen, akkor az, az
elvárás, hogy csökkenjen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A 2011-es szint, nem volt rossz, nem szidta senki a tűzoltóságot, mindenki azt mondta, hogy
jó. Amiről ő beszél, hogy ide a gyökerekhez visszatérnének. Szerinte a napirendi pontot
lezárhatják.

8./ Egyebek
1./ Nyomravezetői díj felajánlása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mindannyian értesültek róla, hogy a plébániára valaki betört, és a plébánia, a Katolikus Egyház
tulajdonában lévő közösségi értékeket tulajdonított el.
Javasolja, hogy a 2016. évi költségvetés terhére ajánljanak fel 100 000 Ft nyomravezetői díjat,
annak, aki elősegíti az elkövetők kézre kerítését. Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (I.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Szent József Plébániára betörő elkövetők kézre kerítésére 100 000 Ft
nyomravezetői díjat ajánlj fel a 2016. évi költségvetés terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2./ Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tulajdonában lévő két gépjármű értékesítéséről
döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Seat Inca ételszállító a végét járja, a Mazda álláspontjuk szerint szintén, bár kis pénzzel és
munkával bármit meg lehet javítani. Azt gondolja, hogy ez a két gépjármű annyira amortizálódva
van, hogy nem érdemes rájuk költeni. Nem egyezik a véleményük. Előzetesen beszéltek erről a
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témáról, és van, aki úgy gondolja, hogy a Mazdát még meg lehet menteni. Ő főleg Balogh Gábor
véleményére támaszkodik, aki éveken keresztül vezette ezt az autót. Ő elmondta, hogy ez annyira
le van pukkanva, hogy nem nagyon éri meg rá költeni. Éppen ezért azt gondolja, hogy jobb lenne
mind a két járművet értékesíteni. Ezeket a járműveket az Egyeki Hírmondóban meg is hirdették.
Javasolja, hogy a legtöbbet ígérő vevőnek adják el mind a két járművet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Megkérdezi, hogy a gépjárművek tulajdonjoga az önkormányzaté vagy a Kft-é.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A tulajdonjog a Szöghatár Kft-é, de nyilván ezt javasolni fogják Murvai Ferencné ügyvezetőnek,
mert ő ahhoz is az önkormányzat beleegyezését kéri, hogy ezeket a járműveket eladhassa, de
ahhoz is, több százezer forintért valamelyiket felújítsa. Fel tudják újítani, van is egy ilyen
javaslat.
Tardi Kálmán képviselő:
Az önkormányzat annyi célprogramot működtet, az elmúlt évek során a közmunkaprogram adta
lehetőségekkel élve, hogy a Mazda teherautó univerzitására nagy szükség volna szerinte ezekben
a célprogramokban. Ő még adna lehetőséget ennek az autónak. A következő soros testületi ülésre
vélhetően konkrét árajánlatot is tud hozni a javítására. Kéri, hogy akkor döntsenek a Mazdával
kapcsolatban, addig halasszák el a döntést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Tardi Kálmán képviselő javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (I.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Mazda E220 GXH-457 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítéséről a döntést
2016. január 28. napján tartandó soros Képviselő-testületi ülésre halasztja.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tardi Kálmán képviselő
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az eredeti javaslattal ért, hogy mind két gépjárművet értékesítsék, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Seat Inca gépjárművért 2016. január 15-én a meghirdetés
utolsó napján legtöbbet ajánlónak, Murvai Ferencné ügyvezető értékesítheti.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (I.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. a Seat Inca GKA-191 forgalmi rendszámú
gépjárművet 2016. január 15-én a meghirdetés utolsó napján legtöbbet ajánló
részére értékesítheti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Murvai Ferencné ügyvezető

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 17:25 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Tardi Kálmán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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