EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. FEBRUÁR 9. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

2/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2016. február
9. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1./ Tájékoztató a temető üzemeltetéséről
Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető
18/2016.(II.09.) sz. határozat
2./ TOP-os pályázati szándékok priorizálása
19/2016.(II.09.) sz. határozat
3./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
20/2016.(II.09.) sz. határozattól - 21/2016.(II.09.) sz. határozatig
4./ Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
22/2016.(II.09.) sz. határozattól - 23/2016.(II.09.) sz. határozatig
5./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
24/2016.(II.09.) sz. határozat
6./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
25/2016.(II.09.) sz. határozat
Az 5./ napirend a közmeghallgatás anyaga is
6./ Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
26/2016.(II.09.) sz. határozat
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7./ A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
27/2016.(II.09.) sz. határozat
8./ A települési adóról szóló 30/2015.(X.29.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
28/2016.(II.09.) sz. határozat
9./ Egyebek
1./ Előirányzat módosítás
29/2016.(II.09.) sz. határozat
2./ Közvilágítás ajánlattételi felhívásának elfogadása
30/2016.(II.09.) sz. határozat
3./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
31/2016.(II.09.) sz. határozattól - 33/2016.(II.09.) sz. határozatig
4./ Kérelem az Egyek, Domb u. 14. sz. alatti ingatlan ingyenes használatára
34/2016.(II.09.) sz. határozat
5./ Kérelem a Fasor úton lévő kanális part ingyenes használatára
35/2016.(II.09.) sz. határozat
6./ Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének támogatási kérelme
36/2016.(II.09.) sz. határozat
7./ Döntés az oktatási intézmény részére átadott tanyabusz javítási költségének
biztosításáról
37/2016.(II.09.) sz. határozat
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból 7 fő jelen van. Czinege Zoltán bizottsági tag
munkahelyi elfoglaltság miatt, Vitéz Zsolt képviselő pedig betegség miatt nem tud részt venni
az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Zsólyomi Zsolt bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 6 igen 1 tartózkodás igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság azzal a
módosítással, hogy a Tájékoztató a temető üzemeltetéséről című napirendi pontot vegyék
előre, kézfelemeléssel jelezze.
Kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
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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./ Tájékoztató a temető üzemeltetéséről
Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Meddig szól a szerződésük?
Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője:
2019.02.15-ig szól a szerződésük.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez alatt az idő alatt fel kell készülniük, hogy utána is üzemeltetni kell.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Elég áldatlan állapotok vannak a ravatalozó előtt, főleg amikor esik az eső, akkor a
hozzátartozók ott állnak a pocsolyába. Polgármester úr említette, hogy tavasszal ezt kulturális
mederbe tudják terelni, zúzott kővel vagy térkővel kirakják. Ez a temető üzemeltető vagy az
önkormányzat feladata?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte Hegyi Elemérék nem fogják megcsinálni, ezért kezdte el erőltetni ezeket a dolgokat.
Amit befizetnek, az egy elkülönített számlán van, ez kb. 3 millió Ft. Az, hogy mikortól tudják
kulturált mederbe terelni függ attól is, hogy a járdáknál és az utaknál milyen prioritású
sorrend lesz. Addig, amíg az emberek háza előtt járhatatlan utak vannak, nem biztos, hogy a
temetőbe kell a legnagyobb energiát fektetni. Az is egy teljesen elfogadható feladat, hogy a
temetőnél is meg kell csinálni, de ezt még nagyon sok más helyen is meg kell tenni. Tavasszal
az első feladat, amit csinálnak, amire már az engedélyek is megvannak a Kuruc utca és vasúti
sorompó között egy járdát fognak építeni. Az első, hogy amit a közmunkaprogramba
beterveztek, azokat teljesíteni kell, de ha a bizottság azt mondja, hogy a temető a
legfontosabb, akkor oda fognak koncentrálni. Nagyon sok helyen kellene munkát végezni.
Erről külön napirendi pontnál meg kell beszélni, hogy mi legyen a sorrend.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Azért hozta fel, mert mindenki volt már sajnos temetésen és látta, hogy hogyan néz ki.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Terv van erre a feladatra, ez nem engedély köteles terv. Azonnal tudják az embereket kifele
küldeni, ha ez lesz a döntés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Elkészült a terv térkőből, csak idő kérdése és a beton üzem kapacitásától is függ.
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Fiatal László bizottsági tag:
Kérdezi, hogy van-e drótfonatuk, mert a temetőben hátul rossz a kerítés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van.
Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője:
A kerítést kijavították, de állandóan kivágják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Oda nagyon kellene egy térfigyelő kamera is.
Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője:
Sok mindenre szükség lenne. Az összegyűlt 3 millió Ft egy részét próbálják a temetőre
fordítani. Valamennyi temető fenntartási költséget kap az önkormányzat, és ha ezt a kettőt
összetennék, ez segítene. A temetőben több ezer ember fordul meg. Az utóbbi 20 évben csak
elfele vették ezeket az összegeket és nem lett ráfordítva. Ha jól tudja, akkor az önkormányzat
kap ilyen költséget az államtól?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
100 000 Ft-ot kapnak rá.
Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője:
Polgáron 5 millió Ft-ot kapnak, a lakossághoz viszonyítva azt gondolta, hogy itt is kapnak 2-3
millió Ft-ot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kérdezi Nagy Csaba könyvvizsgálót, hogy miért kapnak csak 100.000 Ft-ot?
Nagy Csaba könyvvizsgáló:
Ennyi van a KOFOG-ra könyvelve. Polgáron valószínűleg nem olyan fenntartásban van a
temető, mint itt. Itt, akinek ki van adva szerződésben nála jelennek meg a költségek. Ha
önkormányzati üzemeltetésben van, akkor az önkormányzat szedi a bevételeit és nála jelenik
meg mindenfajta költség.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A temető fenntartásra, erre a KOFOG-ra a vagyonbiztosítást, szokták könyvelni, illetve ha
valamilyen működtetésével kapcsolatos kiadás merül fel, de elvileg nem is merül fel, mert az
üzemeltető működteti, van egy szerződés. Polgáron valószínűnek tartja, hogy a Kft-vel
számláznak és azt fizetik ki és ez jelenik meg nála kiadásként.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát, ha itt az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. lenne a működtetője, akkor lehet, hogy ők is
5 millió Ft-ot kapnának?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha kifizetnék az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek 5 millió Ft-ot havi bontásban. A Kft, az
áfáját befizetné az államnak. Ez a mostani jogszabály szerint van.
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Nagy Csaba könyvvizsgáló:
Az állam nem ingyen adja, Polgáron ezek a kiadások ténylegesen megjelennek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor megjelentetik ők is. Ha átadják az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek, Hegyi
Elemérné lesz a Kft. alvállalkozója és az önkormányzat pedig a Kft-nek adja a pénzt.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Egy megvizsgálást megér a dolog.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ahhoz az önkormányzatnak kellene üzemeltetnie. Itt 2009-ben úgy döntött a Képviselőtestület, hogy Hegyi Elemérné üzemelteti.
Nagy Csaba könyvvizsgáló:
Ott valószínűleg nem az a konstrukció, hogy a Kft. üzemelteti, hanem a Kft. végzi a
munkákat. Effektíve a kiadási költségként az önkormányzatnál jelenik meg. Az önkormányzat
megrendel egy munkát, a Kft. pedig elvégzi.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Vállalja, hogy ennek utánajár, hogy Polgáron hogyan kapnak a temető üzemeltetésére 5 millió
Ft-ot, mert ha van ilyen lehetőség, amit ők nem ismernek, akkor használják ki.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
18/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásul vételre
javasolja a Képviselő-testületnek a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag szóba hozta a térkövezést. Ő pedig a mellékhelyiség kialakítását
erőlteti évek óta. Kérdezi Hegyi Elemért, hogy ő, mint üzemeltető, mit látna legfontosabbnak
a temető vonatkozásában?
Hegyi Elemér temető üzemeltető képviselője:
A mellékhelyiséget is többen szóvá tették. Legelsőnek a térkövezést javasolja és utána a
mellékhelyiség rendbetételét. Ő a hagyományos mellékhelyiség kialakítását javasolná, mert a
gázfűtés megoldása problémás. A mellékhelyiség áthelyezését közmunkaprogramban meg
lehetne oldani. A térburkolat nagyon lényeges lenne, mert többnapos esős időben nem lehet a
temetőben közlekedni.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A hagyományos WC fölött már eljárt az idő, ha már csinálnak, akkor angol WC-t kell
csinálni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A gazdasági épülethez kell tenni a mellékhelyiséget, mert ott úgy is tüzelnek és akkor nem
fagy el a rendszer.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Először ha tudnak, térkövezzenek.
2./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Február 15-ig kell első körben tárgyalnia Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet
tervezetet, ezáltal ennek a törvényi előírásnak eleget tesz a Képviselő-testület. Viszont ez a
költségvetési rendelet tervezet elfogadásra nem alkalmas, ugyanis 98.431.000 Ft-os hiány
található a költségvetésben. Az Mötv. szerint nem lehet hiánnyal elfogadni.
A most kiosztott táblázat 10. sz. mellékletben szereplő összegekről mondana pár szót. Ebben
látható a működési bevételek és kiadások egyenlege, ez mínusz 57.781.000 Ft. Tehát ez az
jelenti, hogy a működési kiadás 472 millió Ft, ezzel szemben a működési bevétel 414 millió
Ft. Nem csak erről kell beszélniük, hanem a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegéről
is. Ez mínusz 40.650.000 Ft. Mivel az önkormányzatnak nincs felhalmozási bevétele,
működési bevételekből von el. Szerinte ez nagyon nagy probléma, mert 40.650.000 Ft-os
hitelt, a még betervezett 126.619.000 Ft-hoz felvenni nem érdemes. Holott a felhalmozási
kiadásokat, jó lenne felhalmozási bevételekből fedezni, de mivel nincs felhalmozási bevétele
az önkormányzatnak, támogatások nélkül nem lehet megoldani. Ez a két szám is okozza a 98
millió Ft-os hiányt.
A költségvetési rendelet tervezetben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok az élő
rendeletek, jogszabályok, illetve az önkormányzat által hozott döntéseknek megfelelően van
tervezve. Gondol pl. a decemberi ülésen született 398.sz. határozatra. Ez már egyszer felül
volt vizsgálva a fejlesztések tekintetében. A személyi jellegű kiadásoknál a jogszabály által
előírt cafeteria rendszer, üdülési támogatás van tervezve. Részletesen ismerteti, hogy kiknek
van tervezve.
A munkaadókat terhelő járulékokat jogszabály szerint be kell tervezni.
közmunkaprogramok tekintetében van tervezve 30 millió Ft-os önkormányzati önerő.

A

A következő, amiről mondana pár szót, az ellátottak pénzbeli juttatásai. Ez a K4.-es soron
szerepel, a 10. sz. mellékletben. Ez 41.145.000 Ft-os összeg. Az előterjesztésben erről írt egy
külön táblázatban, hogy milyen szociális jellegű kiadások vannak. Ide tartozik a rendkívüli
települési támogatás, lakhatási támogatás, Arany János tehetséggondozó, temetési kölcsön,
krízistámogatás, iskolai buszbérlet térítés, köztemetés, Bursa és a gyógyszertámogatás. Erre
az állam 55 millió Ft-os támogatást ad. A szociális kiadásokon felül, ezt a közmunka
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önerejére is lehet használni. Tehát ebből a 30 millió Ft-ból biztosítva van az 55 millió Ft és a
41 millió Ft közötti különbség, a 14 millió Ft.
Ismerteti az egyéb működési célú kiadásokat, amit a 4. sz. melléklet tartalmaz. Ez 88 millió
Ft, ebből 10 millió Ft-tal szerepel az általános működési tartalék. Majd eldöntik, de ez egy
hiánycsökkentő javaslat lehetne, hogy a 10 millió Ft egy részét töröljék vagy zárolák.
Valamennyi tartalék legyen a költségvetésben, de 10 millió Ft nem szokott benne lenni.
A következő a beruházások, a kiadási előirányzatok. A beruházás nagymértékű 2.630.361.000
Ft. Ennek az az oka, hogy 1.951.000.000 Ft-os előirányzattal van tervezve a
szennyvízcsatorna 4. ütem, illetve a szennyvíztisztító áthelyezésének a pályázata. Ami
egyrészt áfa visszaigényléssel lesz fedezve a támogatása és 106.936.000 Ft hitellel az önerő.
Bízik benne, hogy mindenképpen EU önerő alapra lehet pályázni, de problémát fog jelenteni,
hogy utófinanszírozású. Ahhoz, hogy megkapják az EU önerő alapot, ki kell fizetni minden
tételt. Szerinte egy támogatást megelőlegező hitelt fel kell venni hozzá. Ezt nem tervezte,
mert még nem tudja, hogy hogyan fog megvalósulni a pályázaton belül. Egyébként az összes
felhalmozási kiadás az 5. sz. mellékletben található. Elmondja, hogy az 5. sz. mellékletben
szerepelnek a felújítások is. Az idősek otthona felújítás, Széchenyi Program keretében
vásárolt lakások felújítása, foglalkoztató terem felújítása és itt szerepel a viziközmű vagyon
felújítás 32.183.000 Ft-os összeggel. Ez egy problémás tétel.
Ugyanis tavaly, amikor az önkormányzat megkapta a Vízmű Zrt-től a bérleti díjak egy részét,
a működésről szóló szerződésben le van fektetve, hogy ezt a bérleti díjat az önkormányzatnak
egy elkülönített számlán kellene kezelni. Volt, amikor így kezelte az önkormányzat, de mivel
sajnos a bevételeik elmaradtak, ezért ez a pénz fel lett használva a tavalyi évnek a
gazdálkodására. Tehát most be van tervezve felújításként viszont ennek egy részét az
önkormányzat a működési bevételeiből fedezné, 22.470.000 Ft-ról van szó.
Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 millió Ft-tal szerepelnek. Ez a műfüves pályának az
önereje, amihez hitelt kell felvenni és ez hitelfelvételként be is van tervezve. A finanszírozási
kiadás 6.574.000 Ft-tal szerepel a kiadások között. Ez a felhalmozási célú hiteleknek a
törlesztése kamat nélkül. Ez összesen 3.162.515.000 Ft. Sajnos ezzel szemben a bevétel 98
millió Ft-tal kevesebb.
Ismerteti, hogy a 10. sz. mellékletben milyen működési és felhalmozási bevételek
szerepelnek. Ez összesen 414.672.000 Ft működési bevétel. A felhalmozási bevételeknél
tervezésre került, amit az előbb említett, hogy a szociális feladatokból a közmunkára lehet
fordítani, 19 millió Ft. Felhalmozási célú támogatás 2.054.000.000 Ft.
Az 5. sz. mellékletben láthatják a felhalmozási kiadásokat. Sokat úgy tervezett, hogy pályázati
úton fogja megvalósítani az önkormányzat, nem fognak hozzá hitelt felvenni, hanem
támogatásból. Úgy gondolja, hogy amikor a TOP-os listán végig mennek, akkor biztos, hogy
változni fog. Tehát az 5. sz. melléklet ebben a formában nem lesz helytálló, ha a TOP-os listát
kiválogatják és döntenek, hogy milyen fejlesztési feladatokat helyeznek előtérbe és azok
lesznek tervezve a költségvetési rendeletben.
A működési bevételek összege 424 millió Ft, amit fejlesztésre lehet felhasználni. Ez a
szennyvizes beruházás áfa visszaigénylése, illetve a TRV Zrt-től és a Vízmű Zrt-től befolyó
bérleti díj. Van egy 514.000 Ft-os felhalmozási célú átvett pénzeszköz, ezzel a SBSE fogja a
Sportcentrumot támogatni, erről testületi határozat is van.
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A finanszírozási bevételeknél szerepel a 106.936.000 Ft-os hitelfelvétel. Illetve egyes
fejlesztési kiadások hitelből lesznek fedezve, erről nem volt döntés, de lehet rajta változtatni.
Például van egy testületi döntés arról, hogy 2 millió Ft-ért a Gyalázka Bt. földterületeit
megveszi az önkormányzat. Ezt is hitelből tervezte. Ilyen pl. az 5. sz. mellékletben szereplő
kamerarendszer a horgásztóhoz, ez is egy 2 millió Ft-os tétel. Ha ezen végig mennek, ezeket
pontosítani kell. Ez összesen 126.619.000 Ft-os hitelfelvételét jelenti. Illetve 23.922.000 Ft-os
pénzmaradvány, ami kötött felhasználással maradt meg a számlán és ezt fejlesztésre kell
használni. Ilyen pl. a sírhelymegváltásból származó összeg, amit külön számlán kezelnek, ez
3.497.000 Ft.
Mínusz 40.650.000 Ft a felhalmozási egyenleg, ami nincs bevétellel fedezve.
Nagy Csaba könyvvizsgáló:
A módosított táblázatot ő is most kapta meg. Szeretne irányt mutatni a Képviselő-testületnek.
A módosított számok alapján közel 50 millió Ft-tal kell a működési kiadásokat csökkenteni,
vagy a bevételeket növelni, erre általában kevesebb szokott lenni a reális esély. A 98 millió
Ft-ot, illetve ennek durván a felével, szintén a felhalmozási kiadásokat kell csökkenteni. Az
előző változatban úgy nézett ki, hogy a működésből finanszíroz az önkormányzat
felhalmozási kiadásokat. Mivel már tételek kerültek át a felhalmozási bevételek közé, így
változott ez az egyenleg. Az Mötv. szerint működési hiánnyal nem tervezhető a költségvetés,
ezért szükséges annak a kiadásnak a lecsökkentése, esetleg a bevételek átrendezése. Viszont
akkor teljes egészében a felhalmozásban marad a 98 millió Ft. Nyílván azért kerültek
átcsoportosításra a működési oldalon a bevételek, hogy azok felhalmozási kiadásokat
célozzanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az az elképzelése, hogy Hajduné Holló Katalin, Tardi Kálmán és Soltész Gábor képviselők
javaslatokat tesznek, hogy hogyan tudják megoldani a helyzetet. A tűzoltóság közgyűlésén
elmondta, hogy nincs pénz, és tájékoztatta őket arról, hogy milyen irányba kellene
elmozdulni. Ők gyengítik az üzenetét, hogy igenis önkéntességet kell bevonni a tűzoltóság
működtetésébe. Hogy lehet, hogy a Polgárőrségnél 7-10 ezer önkéntes órát mutatnak ki egy
évben, a tűzoltóságnál meg semmit? Megbeszélték, hogy 1 évet kapnak a működésre.
Hajduné Holló Katalin képviselő elmondta, hogy nincs határ szabva, mert szerette volna az
indulatokat csillapítani.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azt mondta, hogy nincs határidő írva a határozati javaslatban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tardi Kálmán képviselő elmondta, hogy nem szabad ebből a színvonalból engedni, Soltész
Gábor képviselő pedig, hogy milyen fontos munkát végeznek. Igen fontos munkát végeznek,
ezt nem is vitatja. A végén Soltész Gábor képviselő hozzáfűzte, hogy ehhez pénzt kell adni.
Egyedül maradt az üzenetével. A tagságáról le fog mondani. Kifele nem mutatnak egységes
képet. Visszavonul, hátradől és várja a javaslatokat. Ő is megtudja tenni a javaslatait de csak
akkor, ha támogatják. Így nem tudja megoldani az önkormányzat költségvetését. Az általa
elmondott példák más településeken működő példák. Helyben például a polgárőrségnél az
önkéntességen kívül csak a közmunkások lennének. Ha tűzoltóság nem tudja az önkéntességet
megtalálni és ő egyedül marad ezzel az üzenetével, akkor öntsék oda a pénzt és javasolja is,
hogy a tűzoltóságnak még plusz 15 millió Ft-ot tervezzenek be, mert Tiszacsege és
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Újszentmargita nem fognak fizetni. Igaz, hogy a két településnek hozzá kell járulniuk, de azt
kell elfogadniuk, hogy korlátolt a teherbírási képességük. Amit elmondott a tűzoltósággal
kapcsolatban azt érzi, teljesen süket fülekre talált. Majd ha egységes képet mutatnak kifele,
akkor átgondolja még egyszer ezt a költségvetést. Úgy ítéli meg, fölösleges tételek nincsenek
benne, csak halaszthatóak.
Ha komolyan gondolják, hogy a tűzoltóságot működtetni akarják, fel kell készülniük arra,
hogy Újszentmargita és Tiszacsege akkor fognak fizetni, ha a bírósági pert megnyerik.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető elmondta, hogy a 10 millió Ft tartalék sok, de
ő inkább azt javasolja, hogy 15 millió Ft-ot tegyenek tartalékba, mert ha nem tudják a
tűzoltók a bért kifizetni, akkor „rájuk lesz égve az egész téma”.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem jó irányba vitte el a Polgármester a költségvetés tárgyalását. A sértődöttség beszél
belőle, ami nem ehhez a témához tartozó dolog. Ő átmeneti időszakról beszélt és ebben az
időszakban a működést mindenképpen tartsák fent. Beszéltek róla, hogy ki kell képezni a jövő
nemzedékét, ehhez idő kell. A tűzoltóság kötelező feladat, erre állami normatívát kapnak. Ezt
nem lehet összehasonlítani a polgárőrséggel, a polgárőrség nem kötelező feladat. A
polgárőrségnél 130 ember vesz részt és úgy, ahogy a szabadideje, ereje engedi. Ott nincs 8
perces vonulás, nincs állandó felügyelet. A tűzoltóságnál napra kész, precíz ügyeletről van
szó. Nem jó a hasonlat. Amit a Polgármester elmondott csak részlegesen érinti a
költségvetést, a sértődés nem előrefele húz, hanem hátrafele. Ez nem kötődik szorosan ehhez
a témához.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Sőt, ha az 1 évről beszélnek, amire ígéretet tett a Polgármester is és ebben egységesek voltak,
hogy ebben az évben változatlan formában támogatják a tűzoltóságot, akkor semmilyen
formában nem érinti az idei év költségvetését. Tehát a tűzoltóságtól eltekintve van még
előttük feladat. Ha ezen túl néznek, akkor is van még mit csökkenteni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem volt célja a Polgármestert gyengíteni vagy lejáratni, az ott kialakult helyzetet kívánta
előrefele alakítani.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A tűzoltóság esetében konstruktívvá kell tenni ezt a párbeszédet. A háborgásnak véget kell
vetni, mert addig nem tudják a tűzoltóság ügyét előre lendíteni, míg ez a párbeszéd nem lesz
kétoldalú és előremutató. Gondolja, hogy ebben egységesek. Ezt a kiélezett feszült helyzetet
nem lehet tovább konzerválni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerinte konszolidálódik már a helyzet, feláll az új elnökség, az új vezetés. A
költségvetésükből látniuk kell, hogy akarnak-e takarékoskodni vagy nem akarnak. Adjanak
nekik időt, lehetőséget, hogy bizonyítsanak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Úgy látja, hogy akarnak. Tárgyaló partnernek kell őket tekinteni. Összességégben az a
véleménye, hogy amíg a költségvetésben olyan kiadások szerepelnek, amelyek
nélkülözhetőek, addig nem a tűzoltóság az, ahol a spórolást el kell kezdeni. Tardi Kálmán
képviselő kötelező feladat ellátásról beszélt, van még egyéb kötelező feladat ellátás a
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településen, ahol ugyanannyit hozzátesznek a költségvetéshez, mint amennyit az államtól le
tudnak hívni és erről a feladatról még nem beszéltek. Nem nagy tétel, kb. 6-7 millió Ft, de
szerinte ez is ugyanúgy kiadás pluszba, mint a tűzoltóság esete.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az, hogy próbálják jó irányba terelni a dolgokat, ezek tiszteletreméltó törekvések, de ez nem
mehet annak a terhére, hogy a saját működésüket ellehetetlenítik. Azt gondolja, hogy most
ebbe az irányba mentek el. Várja a jó javaslatokat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha az önkormányzat működőképessége veszélybe kerül annak nem egyszerűen a tűzoltóság
lesz az oka. Ez nagyon sok összetevős dolog. Voltak egységesek olyan döntés tekintetében,
amit a Polgármester kért, hogy legyenek egységesek és hosszú távon ez gyakorlatilag
veszélyezteti a költségvetést. Tavaly érdekes módon senkinek nem tűnt fel, hogy hány milliót
tesznek a tűzoltósághoz, ez nem volt téma. Annyi van tervezve, mint tavaly 9 millió Ft,
viszont ígéret szintjén elhangzott több fórumon a 25 millió Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök azt mondja, hogy tavaly még jó volt a
költségvetésük, akkor menjenek végig soronként rajta és gondolják át.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha jól értette a működésiből csoportosítottak át a felhalmozásiba?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Igen.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tehát ha a felhalmozásiból szedegetnek le, akkor egyenesbe jöhetnek?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Vannak fejlesztéssel kapcsolatos döntések. Például, hogy 1 millió Ft-ért vesznek világító
testeket, a karácsonyi díszkivilágításhoz, ennek nincs fedezete. Ez egy felhalmozási kiadás
lesz, nincs felhalmozási bevétele az önkormányzatnak, jelenleg nincs rá pályázat, ezért ha ez a
felhalmozási kiadás megvalósul, akkor a működésből kell elvonni. Vagy lehet olyan, hogy
minden olyan felhalmozási kiadást, aminek nincs felhalmozási bevétele, hitelből legyen
finanszírozva. Csak akkor megint jön az a veszély, hogy mivel 126.619.000 Ft van
hitelfelvételként tervezve és meg kell felelniük a stabilitási törvénynek, hogy a saját bevétel
50%-nál nem lehet több a tárgyévre eső adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési
kötelezettség, ez a hitel tőkéje és a kamata. Így is minden hitelfelvétel 10 évre el van húzva.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tehát ha az 5. sz. mellékletben találnak olyan tételt, ami mellőzhető, akkor közelebb kerülnek
a célhoz. Ezt már a múltkor a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
ülésén kigyomlálták, csak a Képviselő-testület még is visszarakta azokat a tételeket, amit ők
mellőzhetőnek gondoltak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért tették vissza, mert a tételeket annak tudatában kell kivenni vagy benne hagyni, hogy a
TOP-os pályázatokból mit céloznak meg. Úgy, hogy még nem is döntött róla a Képviselő-
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testület, hogy mire fognak pályázni, érdekes, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási
és Sport Bizottság eldönti, hogy mit vegyenek ki. Van a TOP-os lista, van kb. 1 milliárd Ft,
amiben gondolkozhatnak. Meg kell határozniuk, mi az, amit akarnak, ha meghatározták,
akkor kell ezt a gyomlálást elvégezni.
Bóta Barbara aljegyző:
Ha jól tudja a TOP-os pályázatok 100% támogatási intenzitásúak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor is elő kell őket készíteni és kell tanulmánytervet készíttetni. Nem mindegyik 100%-os.
A sorrendiségnél jobb lett volna, ha először végig mennek a TOP-os táblázaton és utána
ennek függvényében a változásokat átvinni az említett táblázatba.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor vegyék előre a TOP-os pályázati szándékok priorizálása című napirendi pontot.
-

TOP-os pályázati szándékok priorizálása (Egyebek 3./ napirend)

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A legnagyobb tétel benne az ipari gazdasági terület kialakítása a Kétöklűben. Amit elfogadott
a Képviselő-testület a C verziót, ez bruttó 550.545.000 Ft. Ehhez ragaszkodik, mert a
munkahelyteremtést ez szolgálja az egyik legjobban. Fontosnak tartja a bölcsődét, ezt 86
millió Ft-tal kalkulálta.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A bölcsődét 150 millió Ft-tal kellene, ez 100%-ban támogatott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A csapadékvízre kellene 200 millió Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A Gyvtv. szerint 2018.12.31-ig a bölcsődei ellátásról minden településnek gondoskodnia kell
valamilyen formában. Az egységes óvoda-bölcsőde, ami jelenleg működik, az 5 férőhelyes
intézménytípus, 2017.09.01-ig a törvény erejénél fogva megszűnik. Tehát 2017.09.01-től, ha
nem építenek bölcsődét, akkor Egyek település ellátatlan marad. 2018.12.31-ig pedig meg
kell oldani, ha nem pályázati forrásból, akkor bármilyen más formában, de kötelező
önkormányzati feladat lesz. A 86 millió Ft két csoportos egy egységes új telephely építése 24
férőhellyel, aminek többszörösére van igény jelenleg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért írt 86 millió Ft-ot, mert az egyház által elkészített terv és költségvetés 86 millió Ft volt.
Mi változott az óta?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Semmi, vannak még más dolgok, amik elszámolhatóak még a pályázatban, pl. a közbeszerzés,
tervezés, eszközbeszerzés. A 86 millió Ft csak az építési költség, de a projekt nem csak az
építési költségből áll.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Törvényi kötelezettsége lesz az önkormányzatnak gondoskodni erről az ellátásról. A 24
férőhely Egyek tekintetében semmi, ugyanis fel kell venni a közmunkaprogramban
foglalkoztatottak gyerekeit is és akkor háromszor ekkora bölcsőde sem lesz elég, ha ilyen
közmunkaprogramot működtetnek Egyeken.
Ecsedi János alpolgármester:
Olyan információja van, hogy olyan nagy az igény más településeken is a bölcsőde építésével
kapcsolatban, hogy minimális az esély arra, hogy az ő listájukból ez a tétel nyerni fog.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A pályázatot be kell adni. Pályázatból még mindig jobb, mint önerőből.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Meg kell próbálni. Ha részlegesen támogatják, az is több mint semmi, de valamilyen
formában ezt meg kell oldani.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ha nem nyer ez a pályázat, akkor elbukják a kvótát is vele?
Ecsedi János alpolgármester:
Ezért kellene kisebb dolgokat mellé tenni. Például a buszmegállók rendbetétele 50-100 millió
Ft-os tételekkel. Kell, hogy tegyenek mellé többet, mert ha ezt a lehetőséget elveszítik, akkor,
ha nincs beadva annyi, akkor nincs tovább. Kb. 1-1,1 milliárd Ft-tal kell beadni.
Bóta Barbara aljegyző:
Egy biztos, hogy a csapadékvizes projektre mindenképpen pályázni kell. 2016.12.31-ig a
településen meg kell oldani a csapadékvíz elvezetést, ezzel is csak részben oldódna meg.
Ecsedi János alpolgármester:
Prioritásban az első az ipari park, a második a csapadékvíz elvezetés és a
munkahelyteremtéssel, képzéssel kapcsolatos dolog. Ez milyen összeg körülbelül?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
60 millió Ft.
Elmondja, hogy ő, hogyan gondolta és akkor ezen lehet módosítani. Az ipari gazdasági terület
kialakítása 551 millió Ft. A bölcsődénél 86 millió Ft-ot írt, de most elmondták, hogy 150
millió Ft-ig kellene elmenni. A csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására 200 millió Ft-ot
írt. Szeretné, ha a gazdasági ipari területen, amikor a Kétöklűben elkészülnek ezek a
telephelyek, az egyik telephelyre szeretne egy kb. 2000 m2-es inkubátor csarnokot, ezt 200
millió Ft-tal számolta. A cél az, hogy itt munkahelyeket hozzanak létre. A Medicor az egyeki
telephelyre és a debreceni központba összesen 50 embert tud felvenni, ehhez ki kell képezni
az embereket, hogy alkalmasak legyenek az itteni munkavégzésre.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A cél, hogy nagyobb fejlesztést akarnak létszámban tenni Egyekre, mint Debrecenbe. Ahhoz,
hogy ezt a tevékenységet valaki elsajátítsa, legalább dupla mennyiségű embert kell képezni.
Ismerteti, hogy mennyi költségbe került tavaly egy képzés.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A mostani termékprofilról, a már meglévő 70 dolgozót is szeretné átállítani egy magasabb
feldolgozottsági szintet képviselő termékprofilra. A Medicor Kéziműszer Rt. Egyeken a
legnagyobb adó fizető. Ha ezt megvalósítja és 2-3-szor akkora értéket fog előállítani, mint
eddig, akkor az önkormányzat arra számíthat, hogy helyi iparűzési adó kötelezettsége is 2szer 3-szor akkora lesz, mint most. A végcél nem az, hogy legyen egy gazdag önkormányzat
és egy szegény lakosság, hanem a lakosság összérdekét kell figyelembe venni. Az a cél, hogy
helyben legyenek minőségi munkahelyek. Ezen a településen 50 munkahely szerinte nagyon
komoly tétel. Éppen ezért azt javasolja, hogy a Medicornak a megyei foglalkoztatási paktum
keretében 60 millió Ft-ot tervezzenek be.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Vezérigazgató úr azt is említette, hogy ez nem a Medicor vagyonát fogja növelni, hanem az
egyeki dolgozók zsebében marad, mert ezt mind a betanulásra és a mentori díjra költenék.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát felsorolja a további javaslatait és elmondja, hogy nem 1 évről beszélnek, hanem 2020ig tartó időszakról.
-

Turisztikai tevékenység keretében étterem felújítása, sátortető, 80 millió Ft.
Rendezvények szervezésére 50 millió Ft-ot tervezett.
Közlekedés vonatkozásában, helyi buszmegállók rendbetétele 50 millió Ft.
Közétkeztetés, házi segítségnyújtás fejlesztésére: 25 millió Ft.

Összesen, amit elmondott 1 302 000 000 Ft. Ebből majd megmondják, mit húzzanak ki. Azt
gondolja, hogy 1 milliárd Ft körül reális a cél, de mondhatják azt is, hogy 1,3 milliárd Ft-tal
nekiszaladnak, úgyis lesz olyan, amit lehet el fognak utasítani.
A bölcsődénél a 86 millió Ft-tal 100%, hogy támogatni fogják. Nincs rá erkölcsi alap, hogy
elutasítják. Ha beadnak egy lényegesen nagyobb igényt, 150 millió Ft-ra akkor kicsit
veszélybe kerül a történet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem mindegy, hogy a 86 millió Ft mit takar. Az építés lehet, hogy annyiba kerül, de a
pályázat nem annyiból áll. A költségvetés alapján az építési soron az egyházi tervezés alapján
a 86 millió Ft-ot be lehet írni. Ezen kívül van még közbeszerzés, tervezés, engedélyezés,
eszközbeszerzés, projektmenedzsment.
Bóta Barbara aljegyző:
Ezen kívül még lehet kerítés, parkoló és pancsoló kialakítására pályázni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a táblázatot 2014-ben kiküldte mindenkinek, akkor kellett volna ezeket elmondani. Ha
most ezen a tételen emelnek, akkor tudatában kell lenni annak, hogy rizikót vállalnak.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Most jelent meg a pályázati kiírás.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Most változtattak a törvényen. Illetve egy pályázatba rakták az óvodafejlesztéssel, a
férőhelybővítéssel. Nem lesz olyan település, aki nem ad be ilyen pályázatot. Ez egy összetett
pályázat, nem bölcsődeépítési pályázat. Ha ezen nem nyernek, akkor is meg kell csinálni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az egyház annak idején meg akarta csinálni saját költségből. Az önkormányzat átadta neki az
önkormányzati vagyonukat fenntartásra, az iskolát, óvodát mindennel együtt üzemeltetésre. A
közoktatási szerződés 10 évre szól, és ha egyházi pénzből építenek oda egy óvodát, az
alapterület az önkormányzaté, de az épület rajta az egyházé lesz. Ezért mondta, hogy legyen
minden az önkormányzaté. Bárhogy oldják meg a feladatot, szerinte ennek önkormányzati
tulajdonba kell maradnia. Nem bánja, ha megcsinálja az egyház, de nyilatkozzon, hogy
átengedi önkormányzati kézbe ezt a vagyont. Nem jó ezt a vagyont keverni és az utódaik
kezét megfogni. Ez a szerződés 2022-ben lesz felülvizsgálva. Ha szabad döntést akarnak
engedni az utódaiknak, akkor ennek a tulajdoni viszonynak homogénnek kell maradnia.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az egyházi intézményekben mindig színvonalas intézmények voltak. Amit Polgármester
elmond, hogy ne legyen vegyes tulajdon, az jó dolog, de ha megengedték volna, akkor 5
millió Ft-ot adott volna oda az önkormányzat. 5 millió Ft-ot könnyebb odaadni, mint 150
millió Ft-ot. Ha ez az intézmény felépül, ezt Egyekről senki el nem viszi. Ha nem pályázati
pénzből, akkor saját erőből kell megépíteni. Mindenképp csinálni kell. Megpróbálhatják
lenyilatkoztatni az egyházat, hogy saját erőből megcsinálják-e, hogy a TOP-os keretüket ne
terheljék.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az egyház már egyszer állást foglalt, vállalta, hogy felépíti, az önkormányzat nem kérte. Nem
hiszi, hogy elegáns lenne még egyszer odamenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egy szóval sem mondta, hogy nem kéri. Annyit mondott, hogy a megyei közgyűlés elnöke
maga mondta el, hogy a bölcsődés pályázatot támogatni fogják. Ha az egyháznak van szabad
forrása és azt ide hozza Egyekre, azt nagyon szívesen veszi, de ha lehet választani, hogy
pályázati pénzből oldják meg, akkor ő ezt választja. Annyi lehetőség van az egyházi
szerepvállalásra.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja, hogy 150 millió Ft-tal tegyék bele.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy ha 86 millió Ft az építés, ezt kell felturbózni, hogy ami újonnan jött, azt
hozzá kell adni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Amit lehetett beleképzeltek a pályázatba.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte a rendezvény az bizonytalan. Inkább kevesebb tételre menjenek rá, de az legyen tuti
befutó. Szerinte a bölcsődénél és az ipari parknál, a munkahelyteremtésnél és csapadékvíz
elvezetésnél van esély.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő az inkubátor csarnokot tenné a 4. helyre.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az inkubátor csarnokot mindenképpen tegyék bele, mert ha Egyeken nem lesz munkahely,
tovább csúsznak lefele. Az inkubátor csarnokkal megnőnének az esélyeik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő az alábbiak szerint rangsorolna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ipari park
Bölcsőde
Csapadékvíz elvezetése
Inkubátor csarnok
Medicor
Turisztika: étterem tető és belső felépítés
Buszmegállók 50 millió Ft-tal
Házi segítségnyújtás, közétkeztetés
Rendezvények

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez a prioritás számára vállalható.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A végösszeg 1 302 000 000 Ft, szerinte ebből valamit el fognak utasítani. Felsorolja a
javaslatokat összegekkel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ipari gazdasági terület 551 millió Ft
Bölcsőde építése 150 millió Ft
Csapadékvíz elvezetés 200 millió Ft
Inkubátorcsarnok 200 millió Ft
Medicor 60 millió Ft
Étterem felújítása turisztikába 80 millió Ft
Buszmegállók közlekedési célú felújítása 50 millió Ft
Házi segítségnyújtás és közétkeztetés fejlesztése 25 millió Ft
Rendezvények 50 millió Ft

Több tételt önkényesen kihagyott a TOP-os táblázatból. Ismerteti a kihagyott tételeket.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ennek ismeretében kezdhetik az 5. sz. táblázat átvizsgálását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor, ha elfogadja a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság prioritási
sorrendet.
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Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Az étterem felújításában gondolkodik az önkormányzat. Kérdezi, hogy a parkolóval nem lehet
valamit csinálni? A falu központi része szépül, de az borzasztó, hogy nem lehet alacsonyabb
fekvésű autóval beállni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt pályázaton kívül is meg lehet oldani, amikor odaérnek a térkövezéssel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy ez idő kérdése lesz.
A betonelem gyártó üzemcsarnok területének első részéhez vannak látványtervek, oda lehetne
tenni az új piaccsarnokot. Kellene egy új színvonalas piaccsarnok. Itt van a lehetőség,
javasolhatta volna valaki, hogy valamit húzzanak ki és kapaszkodjanak abba, hogy legyen egy
új piaccsarnok. Ennek lenne egy 150 millió Ft-os költségvetése.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy felezzék meg a rendezvények összegét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nincs ellene, akkor felezzék meg.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte a különbözetet az étteremhez kellene tenni vagy valamelyik másikhoz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem kell sehova tenni, mert így is meghaladták adott összeget, még lehet mondani mást is,
hogy csökkentsenek. A rendezvényekre elfogadja a 25 millió Ft-ot.
Két éve várnak a TOP-os pályázatokra. Most decemberben és januárban kijöttek és március
elejei beadási határidők vannak. Ezért kell gyorsan és ügyesen intézkedniük.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Így 1 341 000 000 Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt biztos, hogy nem fogják megkapni.
Bóta Barbara aljegyző:
Már az első három pályázattal 900 millió Ft-nál tartanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezekbe a pályázatokba munkát, energiát, költségeket, tanulmánytervet kell tenniük. Ha
1 341 000 000 Ft-tal fogadják el, akkor azt gondolja, hogy vállalhatatlanul sok plusz munkát
nem végeznek. Inkább tervezzenek több költséget, mint hogy az legyen a vége, hogy ezt-azt
kihúzták és nem merítették ki a kb. 900 millió Ft-os keretet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor hagyják így. Kéri, hogy aki az elhangzott formában, a prioritási sorrenddel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
19/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a TOP-os pályázatokat az alábbiak szerint
priorizálják:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ipari gazdasági terület kialakítása: 551 millió forint
Bölcsődei intézmény kialakítása: 150 millió forint
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések: 200 millió forint
Inkubátor csarnok kialakítása: 200 millió forint
Medicor Kéziműszer Zrt. képzési támogatása: 60 millió forint
Étterem épületének felújítása: 80 millió forint
Buszmegállók közlekedési célú felújítása: 50 millió forint
Házi segítségnyújtás és közétkeztetés fejlesztése: 25 millió forint
Rendezvények: 25 millió forint

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Jól gondolja, amit ő a költségvetési rendelettervezetben az 5.sz mellékletben szerepeltetett
fejlesztéseket, akkor azok most törlődnek?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem, mert abban olyan fejlesztések is vannak, aminek a TOP-hoz nincs köze.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Viszont akkor rosszabb lesz a helyzet, mert ezekhez a fejlesztésekhez lesznek
tanulmánytervek. Viszont akkor arra tervezni kell kiadási és bevételi előirányzatot. Erről
kellene egy döntés, hogy ezeknek a fedezetét hitelből gondolják?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem muszáj mindet ebben az évben csinálni. Lehet ezt ütemezni is.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Javasolja, hogy soronként menjenek végig az 5. sz. mellékleten. Soronként ismerteti és
megbeszélik az 5. sz. mellékletet és azoknak a fedezetét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja törölni a gyepmesteri telep, egyéb tárgyi eszköz beszerzés 470 000 Ft-ot. Ez az autó
beszerzés, megveszik más forrásból.
Javasolja törölni az étterem: tetőszerkezet, belső ép-i átalakítás, fűtéskorszerűsítés, tervek
készítése 5 millió Ft-ot. Helyette javasolja tanulmánytervek készítésére betervezni 2 millió Ftot célmegjelölés nélkül.

17/43

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. FEBRUÁR 9. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Javasolja még a további törléseket:
- Étterem: tetőszerkezet cseréje 10 000 000 Ft
- Étterem: belső építészeti átalakítás 40 000 000 Ft
- Étterem: fűtéskorszerűsítés 3 000 000 Ft
- Étterem: hangtechnika 1 000 000 Ft
Az előbb felsoroltak helyett javasolja az Étterem épületének felújítása 80 000 000 Ft-tal.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy az Önkormányzati Tűzoltóság garázs fűtéskorszerűsítésre térjenek vissza,
vizsgálják meg a tűzoltóság költségvetését, hogy lehet-e belőle megtakarításuk.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja törölni a savanyító üzem terv készítését 3 millió Ft-tal.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja törölni a Polgármesteri Hivatal ügyfélváró kialakítás terv és megvalósítás
22 000 000 Ft-ot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja még törölni az alábbiakat:
- Biomassza feldolgozó üzem tervének készítése 5 000 000 Ft
- Mezőgazd-i termelő és feldolgozó üzem építéséhez terv készítés 5 000 000 Ft
- Vágópont kialakításához terv készítés 2 000 000 Ft
- Napelem-park telepítéséhez terv készítés 5 000 000 Ft
- Piac-csarnok (Új) kialakításához terv készítés 3 000 000 Ft
- Tisza-parti kikötő kiépítéséhez terv készítés 5 000 000 Ft
- Külterületi ipari területek közművesítéséhez terv készítés 5 000 000 Ft
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Bölcsődeépítés 86 000 000 Ft helyett 150 000 000 Ft lesz tervezve. Az Inkubátor csarnokok
kialakítása 100 000 000 Ft helyett 200 000 000 Ft lesz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja még törölni az alábbiakat:
- Mg-i termékek logisztikai központjának létesítése 100 000 000 Ft
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja törölni a Kerékpár út a Meggyes-csárdához, terv készítés 5 000 000 Ft-tal.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja törölni a Karácsonyi díszkivilágító testek beszerzése 1 000 000 Ft-tal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja még törölni az alábbiakat:
- 25 személyes busz beszerzés 20 000 000 Ft
- Buszmegállók építése, terv készítés 3 000 000 Ft
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A földterület vásárlására majd visszatérnek. Ez a Gyalázka Bt. földterületeire vonatkozik, fel
kell venni a felszámolóval a kapcsolatot.
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy a Hunyadi u. 61. sz. alatti ingatlanhoz riasztó rendszer kiépítésére tervezzenek
2-300 ezer Ft-ot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Erre a célra 200.000 Ft-ot javasol.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor a Hunyadi u. 61. irodabútor beszerzés 381 000 Ft helyett 581 000 Ft-ot tervezzenek.
Összesíti, hogy a javaslatok alapján mi változott. Igazából túl sok minden nem változott. Az
lett volna a lényeg, hogy a 40.650.000 Ft-ból azok a tételek kerüljenek ki, ami a működésből
lesz elvonva. Például ilyen a sportcentrum műszaki ellenőr, foglalkoztató szoba felújítása,
tanulmánytervek, könyvtárnál hangfal beszerzés, a hivatalnál és az önkormányzatnál az
eszközök beszerzése, a vízi közmű vagyon felújítás. Így 1.270.000 Ft-ot spóroltak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ilyenkor szoktak az adható juttatásokhoz, a nem kötelező feladatokhoz nyúlni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottságnak volt
egy javaslata a lakhatási támogatással kapcsolatban.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Támogatja az ellátás megszüntetését, ez 34 millió Ft.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság nem a
teljes támogatás megszűntetését javasolta.
Bóta Barbara aljegyző:
1 évre állapítják meg az ellátást. Ha most dönt róla a Képviselő-testület, hogy ez az ellátási
forma március 1-től megszűnik, az áthúzódó hatások miatt, még majdnem 20 millió Ft-ba fog
idén kerülni. Semmiképp nem javasolja megszüntetni a lakhatási támogatást. Nagyon sok
családnak nagy szüksége van erre a pénzre, így is sok helyen problémát okoz, hogy
felhalmozzák az E.ON-os számlákat, rengeteg családnál fennáll a veszély, hogy kikapcsolják
az áramot. Nagyon sok család és kisnyugdíjas kapja. Ez nagy segítséget jelent.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ebben a körben idős kisnyugdíjasok is vannak.
Bóta Barbara aljegyző:
Két csökkentésre vonatkozó javaslatot dolgozott ki. Az egyik javaslat szerint 4 000 Ft/hó-ra
csökkenne a maximális mértéke a támogatásnak. Ezzel kb. 4 millió Ft-ot spórolna az
önkormányzat. A másik javaslat szerint 2.500 Ft/hó/családra mérsékelnék a maximális
mértéket, ebben az esetben közel 7,5 millió Ft megtakarítás lenne a költségvetésben.
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Mióta megszűnt a lakásfenntartási támogatás és más támogatások, a szociális törvény szerint
minden önkormányzat a saját belátása és fizető képessége szerint dönt az ellátásokról. Van
olyan önkormányzat, ahol semmi nincs.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja csökkenteni.
Bóta Barbara aljegyző:
Erre a célra 55 millió Ft-ot kap az önkormányzat az államtól. Így, hogy ezt az összeget a
közfoglalkoztatás önerejére is fel lehet használni és ebből 34 millió Ft a lakhatási támogatás,
ő is azt mondja, hogy ez már meghaladja az önkormányzat teherbíró képességét, de
semmiképpen nem javasolja, hogy ezt teljesen elvegyék. Irtózatos sokkot fog jelenteni a
lakosságnak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Amit ebből az 55 millió Ft-ból önerőre odatesznek, a fennmaradó összeg erejéig adják ezt a
támogatást.
Bóta Barbara aljegyző:
Nem tudják úgy megoldani.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem csak a lakhatási támogatás tartozik bele. Idetartozik még a rendkívüli települési
támogatás, az Arany János tehetséggondozó, a temetési kölcsön, a krízis támogatás, az iskolai
buszbérlet térítés, a köztemetés, a BURSA és a gyógyszer támogatás.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez a 34 millió Ft nagyon sok.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amit Jegyző Asszony elmond, hogy ezt az idős nyugdíjasok is kapják, ez igaz, de mivel a
közmunkaprogram önerejét is támogatják, ezért aki a közmunkaprogramban dolgozik, azt
ugyanúgy támogatják. Szerinte ez is a szociális ellátás egy formája és ők ugyanúgy kapják 6-7
ezer Ft-tal ezt a lakhatási támogatást, mint a kisnyugdíjas. Valahogy ezen kellene
elgondolkozni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Így duplán vannak támogatva.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Saját rendeletben lehet ezt szűrni.
Bóta Barbara aljegyző:
Szerinte ez alkotmányossági kérdést is felvet, ha pont azt zárja ki, aki szociálisan a
legrászorultabb, mert a közfoglalkoztatásban résztvevők a legrászorultabb körben vannak,
szerinte ez súlyosan alkotmánysértő. Szerinte ilyen rendeletet nem szabad alkotni.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kössék életkorhoz, a nyugdíjasokat már úgy sem vonják be a közmunkába. A kommunális
adókedvezmény is életkorhoz kötött, és ez nem alkotmánysértő.
Bóta Barbara aljegyző:
Csak 70 év fölöttiek kapják ezt az ellátást?
Ecsedi János alpolgármester:
Ebből az ellátási forrásból maximálni, és ha esetleg valaki már kap a közfoglalkoztatáson
keresztül, akkor egyéb támogatásban ne részesüljön.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Úgy, hogy egy valaki csak egy támogatásban részesüljön, ilyen támogatásnak minősül pl., aki
a közmunkaprogramban részt vesz? Ez lesz alkotmányellenes?
Bóta Barbara aljegyző:
Szerinte igen. A munkabérért meg kell dolgozni, az nem támogatás.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A bér 100%-át támogatja az állam.
Bóta Barbara aljegyző:
Így van, tehát ezt nem is az önkormányzattól kapja.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Amit Bóta Barbara aljegyző felvázolt javaslatokat, abból a szigorúbbat javasolja.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez 7 435 000 Ft megtakarítást jelent.
Bóta Barbara aljegyző:
A jövő évben megint át lehet gondolni a havi támogatás mértékét. Vagy lehet rajta emelni,
vagy ha szinten tartják, akkor jóval több megtakarítást fog jelenteni a jövő évben. Most az
áthúzódó támogatások miatt ekkora ez az összeg.
Hajduné Holló Katalin bizottsági tag:
Akkor ez 2.500 Ft/lakást jelent havonta.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az a réteg, akit segíteni akarnak, az úgy beosztja a javakat, hogy ő ezzel is boldogul.
Bóta Barbara aljegyző:
Minden megszorítás valamilyen szinten vissza fog ütni az önkormányzaton. Ha most azt
mondják, hogy elveszik vagy jelentősen csökkentik ezt az ellátást, biztos, hogy több rászoruló
lesz, több krízis segélyt fognak kérni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Muszáj krízis segélyt adni?

21/43

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. FEBRUÁR 9. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Bóta Barbara aljegyző:
Nem. A rendkívüli települési támogatást, amiről a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi,
Közrend és Közbiztonsági Bizottság dönt, azt kötelező adni. Ez az egyfajta kötelezés van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mindig problémát okoz ez a krízissegély. Vannak krízis helyzetek, de nem csak
krízishelyzetekre kérik.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 100 000 Ft-os nyomravezetői díjat törölhetnék.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem javasolja, szerinte tartsák meg.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Krízis segélyre 950.000 Ft-os keretösszeg van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte krízis segélyre 300 000 Ft elég.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Annyi már majdnem ki van fizetve.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerinte csak felezzék meg, 450.000 Ft maradjon.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A szociális étkeztetést is nagyon sokan igénybe veszik.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
3.210.000 Ft-ot adnak oda a kistérségnek éves szinten a szociális étkeztetésre pluszba.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ezt limitálni kellene.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A 2 500 Ft-os verzió mellett maradnak egyelőre.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Így 8 642 000 Ft megtakarításnál tartanak. Még van 89 millió Ft hiány.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor a krízis segély keretet felezhetik?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Felezhetik.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Valamennyi összeg kell, hogy ha krízis helyzet adódik. Lehet 900 ezer Ft is csak meg kell
válogatni, hogy ki kapjon.
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Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ő is inkább ezt javasolná.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy indokolatlanul senkinek sem adott.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor maradjon, javasolják tovább, hogy honnan vegyenek még el összegeket.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismerteti, hogy tavaly milyen tételeket zároltak.
A bevételeknél bruttó 5 millió Ft van tervezve a mezőgazdasági termék értékesítésére, a
földalapú támogatásra 2,5 millió Ft van tervezve.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az elbirtoklást fel kellene gyorsítani, mert szerinte a miatt áll a földalapú támogatás
kifizetése.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem is biztos, hogy idén ki fogják utalni?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Valamit utalni fognak. Kiszámolja és kb. 750 000 Ft lesz a földalapú támogatás.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A tavaly megigényelt támogatás mennyi lesz?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem tudja, mennyi van a támogatási szerződésben. Szerinte 2,5 millió Ft-nak jönni kell.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A közkifolyókra tervezett vízdíj összegét zárolják vagy töröljék?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez vitatott, ezt nem húzhatják ki.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A bruttó 5 millió Ft-os mezőgazdasági bevételhez Tardi Kálmán képviselő mit szól?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerinte kb. 20 millió Ft körül kellene lenni a bevételi oldalnak.
Bóta Barbara aljegyző:
Nettóba?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A papírokból többet tudna mondani. Nettó 15 millió Ft-nak jönni kell.
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Bóta Barbara aljegyző:
A pályázatot azzal a feltétellel adhatták be támogatásra, hogy javarészt megtakarítást érnek el,
nem pedig bevételt. A megtakarítás azon keresztül jelentkezik, hogy a Kft-n keresztül
értékesítenek, ezért van minimálisra tervezve. Ebből 3 millió Ft a Kft-én keresztül, 2 millió Ft
egyéb bevétel. Ha ezt jóval felülteljesítik, akkor a jövő évi mezőgazdasági projektet
veszélyeztetik, hogy ez a projekt már saját lábra tud állni és a továbbiakban nem adnak rá
támogatást. Egyébként is a hosszú távú cél az, hogy amit idén létrehoznak Szociális
Szövetkezetet, a mezőgazdasági projektnek vegye át a szerepét. Nem tudja a 15 millió Ft-os
bevétel mennyire fog realizálódni. Ismerteti, hogy az első évben mit fognak átadni a Szociális
Szövetkezetnek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy a 3.3)a táblázaton menjenek végig.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismereti a 3.3)a táblázatot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte a néptánc tanár díját, a népdalkört és a tábort meg kell oldani helyben költségek
nélkül. Itt is bejöhetne az önkéntesség, nem csak más területen.
A gyepmesteri telep hol van tervezve a kiadások között?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 3.1) a táblázatban van egy olyan sor, hogy állategészségügyi tevékenység. 1,5 millió Ft van
betervezve a bolti árukészletre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ki fog oda kimenni, vásárolni?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Oda nem fognak kimenni. 3 helyen árulnak a településen ilyen jellegű dolgokat. Még, ha 0
árréssel árulnának, szerinte akkor se mennének oda.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A gyepmesteri telep kiadása 6,7 millió Ft, a bevétele 356 ezer Ft.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tervezni biztos, hogy kell erre a célra. Az épület már megépült, működtetni kell, csak meg
kell nézni, hogy mennyivel.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A bolt indulókészletére elég 500.000 Ft, csökkenteni kellene 1 millió Ft-tal.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerinte meg sem kellene nyitni azt a boltot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte se kellene.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Hagyják az egész boltot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Hagyják az egész boltot. Javasolja a gyepmesteri telep árukészletet és a pénztárgépet húzzák
ki.
Bóta Barbara aljegyző:
Az együttműködési megállapodás magára a telepre vonatkozik.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Akkor így 1.700 000 Ft-ot kivettek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azt mondja, hogy ebben a helyzetben a 13. havi juttatás is luxus, és az adható juttatások egy
része.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Először mutassák meg a tűzoltók, hogy hogyan tudnak takarékoskodni. Ha ők megmutatják,
hogy tudnak takarékoskodni, akkor ő is mellé teszi az ő részét.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A tűzoltóság egy meddő vita, mert egy forinttal sem adnak többet a tűzoltóságnak, mint amit
terveznek.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Csak akkor nem tudnak működni, azt is be kell látni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Fölösleges vita, amit folytatnak, mert ígéretet kaptak Polgármester úrtól, hogy idén 25 millió
Ft-tal támogatják őket. Másrészt, ha ezt elvonnák a tűzoltóságtól, az sem oldaná meg a
költségvetés jelenlegi problémáját.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A két civil szervezeten kívül még 300 000 Ft van egyéb civil szervezetekre betervezve.
Kérdezi, hogy szükséges-e egyéb civil szervezeteket támogatni?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A Polgárőrség elnökeként lemond 300 000 Ft támogatásról.
Hajduné Holló Katalin bizottsági tag:
Megnézett egy esettanulmányt könyvtári és közművelődési szolgáltatás tekintetében.
Elmondja, hogy 25 településből 18 településen nem működött nyilvános könyvtár.
Közművelődési szolgáltatás tekintetében maximum közösségi színtér volt biztosított. A nem
nyilvános könyvtárak esetében szolgáltatás vásárlásával látták el a kötelező feladatot. Ahol
nyilvános könyvtár működött, csak 10.000 fő fölött nagyvárosban volt 40 órás nyitva tartás.
Nem akarta elmondani, de akkor nézzenek végig minden területet.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nél mennyit tudnak zárolni?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
43.502.000 Ft van betervezve. Tavaly 29.436.000 Ft volt zárolás után. Szerinte be kellene
tervezni a 43.502.000 Ft, és ebből 14 millió Ft tudnak zárolni. Ehhez kellene Murvai Ferencné
ügyvezető is.
Amennyi tétel a kiadási oldalon zárolva lesz, a bevételi oldalon annyi lesz tervezve a REKIbe.
Kérdezi, hogy a mezőgazdasági termék értékesítés bevételének összegét megemeljék-e?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja, hogy a mezőgazdasági termék értékesítés bevételét 5 millió Ft-ról 10 millió Ft-ra
emeljék.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A tűzoltóság szívesen megválna a Dacia Dustertől, hogy ne az ő költségvetésüket terhelje.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Először nézzék meg a költségvetésüket, addig szerinte felesleges belemenni bármilyen
javaslatba. A képzést kellene nagyon erősíteni. Ismerteti milyen lehetőségek vannak a
közmunkások foglalkoztatására a tűzoltóságon belül. A tűzoltóság problémáját nem teljes
mértékben a közmunkásoknak kell megoldani. Oda kell tenni magukat azoknak is, akik
főállásban vannak.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
10 millió Ft lett lefaragva, plusz 5 millió Ft-tal emelték a bevételt és így 15 millió Ft-nál
tartanak.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Benne van a Kft. pénzösszeg zárolása?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nincs. Most a 98 millió Ft-os hiányt csökkentik. Jó lenne lecsökkenteni legalább 38 millió Ftra és annyit a REKI-be betervezni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A hivatali két álláshelyet is zárolhatják.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez 3.300.000 lesz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Gábor Istvánné könyvtárvezetőt kérdezi, hogy ő miről tud lemondani?
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Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Arról, hogy mondhatna le, amit a Képviselő-testület szavazott meg. A Népdalkör 100.000 Ftját nem ő kérte, testületi határozat van róla. Van 100.000 Ft a kluboknak, szerinte ezt le lehet
venni.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Felveti, hogy a néptánccsoport tanításáért miért kell bért tervezniük? Tavaly is volt bérezése
és az Egyeki Vigasságokon díjazásért a tiszafüredi néptánccsoport lépett fel. Duplán ne
fizessenek már egy-egy dologért. Az egyeki néptánccsoportot nem is látták egész évben
fellépni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A rendezvények 5 millió Ft-jához mit szólnak? Tavaly 2 millió Ft volt zárolva.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte ebből 3 millió Ft-ot zároljanak, most nagyobb baj van.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Gábor Istvánné könyvtárvezető:
A néptánccsoporttal azért vannak bajban, mert még ebben az évben a néptánccsoportot tartani
kell, és akkor ki fogja őket tanítani.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ebből a 6+6 millió Ft-ból, amit a Könyvtár kap fele személyi jellegű. 6 millió Ft-ot kapnak és
6 millió Ft-ot tesz mellé az önkormányzat.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
11.675.000 Ft az egyenlege. Ebből 5.455.000 Ft-ot tesz hozzá az önkormányzat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte a 3 főt a táborral kapcsolatban is ki lehetne venni. Nincs 3 fő, aki megbízási díj
nélkül vállalná? A fenntartási kötelezettség nem megbízási díjfizetési kötelezettség.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A népdalkört nem lehet kihúzni?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ő azt mondja, hogy akkor ne csak a népdalkört vegyék le, hanem a néptánc tanár megbízási
díját, a tábor megbízási díját és minden ilyen egyéb dolgot. Van művelődésszervező, vannak
ott emberek, akik megoldották eddig is a rendezvényeket.
Ezek a csoportok rendszeresen fordulnak az Egyek Fejlesztéséért Alapítványhoz
támogatásért.
Az egyéb civil szervezetekkel együtt, ez már együtt több mint 1 millió Ft megtakarítás.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Népdalkör, néptánctanár és a TÁMOP-os tábor járulékkal együtt 855.000 Ft.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja, hogy a környezetvédelmi alap összegét 500 000 Ft-ról 100 000 Ft-ra csökkenteni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja 855 000 Ft összeggel csökkenteni a könyvtár személyi jellegű kiadásait.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kérdezi, hogy a káralap 300.000 Ft-tal maradjon-e? Soltész Gábor képviselő javaslata volt,
amikor az E.ON-os autó kárt csinált.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte ezt a 300 000 Ft-os káralapot törölhetik.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismerteti a Könyvtár Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének dologi
kiadásait.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Összességét tekintve a Könyvtár a dologi kiadásaiból, a 3.790.000 Ft-ból vehetnek le
valamennyit?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Amiről volt szó a 86 ezer + áfa az étkeztetés és 78 ezer + áfa a kluboknak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház dologi kiadásait csökkentsék
150 000 Ft-tal.
Bódi István bizottsági tag távozott az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Ecsedi János alpolgármester:
Nagyon sok földterület ki van adva díjmentes használatra.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Díjmentes használatra semmit sem szabadna kiadni. Ez összességében nem fog jelenteni csak
kb. 300 000 Ft-ot.
Fiatal László bizottsági tag:
A szétszórt földeket nem lehetne eladni? Mert azt úgy sem használja az önkormányzat. Elég
jó ára van, 1 millió Ft hektáronként. Ez van vagy 4 hektár.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A könyvtár itt nem kötelező és kötelező feladatként tolják maguk előtt. Ezt a luxust itt nem
engedhetik meg maguknak. Ha azt a rendező elvet követik, amit Polgármester úr mondott és
szeretne egységes lenni a szakmai minimum tekintetben, akkor mindenütt ezt nézzék, ne csak
1-1 szervezetnél.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismerteti 2010 óta, hogyan emelkedett a tűzoltóság támogatása.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Minimum 2-3 millió Ft-tal túl volt tervezve a tűzoltóság költségvetése.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha nincs ez a kialakult helyzet a tűzoltóságnál, akkor is hozzá kellett volna nyúlniuk a
költségvetésükhöz, mert nem jöhetnek ide mindig kölcsönért.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
22 647 000 Ft-ot spóroltak, plusz bevétel a mezőgazdasági programban 5 millió Ft.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A következő megbeszélésre jobban átnézi a dolgokat a mezőgazdasági programmal
kapcsolatban és lehet, hogy azt javasolja, hogy 10 millió Ft legyen a bevétel.
Soltész Gábor képviselő:
Sok olyan önkormányzati vagyon van, amit lehet értékesíteni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel nem tudják, hogy sikerül-e eladni vagy nem, így ez annyira nem tervezhető bevétel.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Fiatal László bizottsági tagnak abban igaza van, hogy a zsebkendőnyi területű földeket lehet
értékesíteni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Most hangzottak el javaslatok. A következő ülésig mindenki nézze át a költségvetést és az
intézmények is a sajátjukat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Minden intézmény hozzon egy csökkentett összegű költségvetést.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Még 32 300 000 Ft-ot kellene megspórolni. Ismerteti, hogy eddig milyen költségeket
takarítottak meg.
Soltész Gábor képviselő:
A könyvtár működését át kellene nézni. Véleménye szerint pazarlóan működik, nagyon kicsi
kihasználtsággal, nagyon sok pénzt és energiát fektetek oda.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezért nem kell heti 40 órás nyitva tartás, máshol 9 és 30 óra közötti nyitva tartások vannak
egy héten. 40 órás nyitva tartás csak a 10 ezer fő fölötti nagyvárosokban van.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Zárolásnál eddig 2 tétel volt. A rendezvényekre tervezett 5 000 000 Ft-ból 3 000 000 Ft került
zárolásra, és még a Kft-nél beszéltek a zárolásról.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A rendezvényekből ő inkább törölne, nem zárolna.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Jobb, ha benne marad és zárolva van. Ha elérik a 38 millió Ft-os hiányt, utána kellenek a
javaslatok, hogy mit zároljanak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tavaly a Kistérség részéből is zároltak.
Ecsedi János alpolgármester:
Az orvosi ügyeletből is lehetne zárolni.
Soltész Gábor képviselő:
Zárolhatják, de akkor nem fizetnek bért a dolgozóknak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök kiment az ülésről.
Jelen van 5 fő bizottsági tag.

Soltész Gábor képviselő:
A műfüves pálya 12 millió Ft. Ezt nem lehet csúsztatni?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök visszajött az ülésre.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez nem csökkenti a hiányt, mert az hitelből megy.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ennyit töröltek és további 32 millió Ft-ot tovább tárgyalásra javasolja. Ez volt a Szociális,
Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság javaslata is. Úgy is
mindenki látja, hogy ez még egy forduló lesz. Javasolja, hogy mindenki hozzon javaslatokat,
képviselők, bizottsági tagok, intézmények.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 32 millió Ft tekintetében tovább tárgyalják a
költségvetést és mindenki hozza a javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
20/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság továbbtárgyalásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016.
évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletet.
Határidő: 2016.02.11.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

30/43

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. FEBRUÁR 9. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy a korábbi javaslatokat szavazzák meg.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szavazzanak egyben.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A zárolásról akarnak most döntetni? Szerinte az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-vel
kapcsolatban először Murvai Ferencné ügyvezetővel kellene beszélni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Arról a 2 tételről, amiről beszéltek.
Soltész Gábor képviselő:
Amit tegnap beszéltek Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság ülésén, a vonuló tűzoltók kommunális adójáról volt szó?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez a dolog úgy is átcsúszik 2017-re, ez a 2016. évet nem oldja meg.
Soltész Gábor képviselő:
Tegnap javasolta a kommunális adó emelését, mert 14 éve nem volt emelve. A környező
településeken is több a kommunális adó. Előbb-utóbb ezt meg kell lépni. Szerinte 10 000 Ftra emelhetnék.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Maximum 21 000 Ft lehetne.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy a javaslatokról együtt szavazzanak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a csökkentési elképzelésekkel, javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
21/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság továbbtárgyalásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletet az alábbi
módosításokkal:
-

A gyepmesteri telep, pénztárgép beszerzés 200 000 Ft törlése
A gyepmesteri telep árukészlet 1 500 000 Ft törlése
Gyepmesteri telep, egyéb tárgyi eszköz beszerzés 470 000 Ft törlése
Kamerarendszer kiépítés (gyepmesteri-telep, betonelemgyártó
horgásztó) 2 000 000 Ft
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-

-

Étterem: tetőszerkezet, belső ép-i átalakítás, fűtéskorszerűsítés, tervek kész.
5 000 000 Ft törlése
Helyette: Tanulmánytervek készítése 2 000 000 Ft
Étterem: tetőszerkezet cseréje 10 000 000 Ft törlése
Étterem: belső építészeti átalakítás 40 000 000 Ft törlése
Étterem: fűtéskorszerűsítés 3 000 000 Ft törlése
Étterem: hangtechnika 1 000 000 Ft törlése
Helyette: Étterem épületének felújítása 80 000 000 Ft
Polgármesteri Hivatal ügyfélváró kialakítás terv és megvalósítás 22 000 000 Ft
törlése
Biomassza feldolgozó üzem tervének készítése 5 000 000 Ft törlése
Mezőgazd-i termelő és feldolgozó üzem építéséhez terv készítés 5 000 000 Ft
törlése
Vágópont kialakításához terv készítés 2 000 000 Ft törlése
Napelem-park telepítéséhez terv készítés 5 000 000 Ft törlése
Piac-csarnok (Új) kialakításához terv készítés 3 000 000 Ft törlése
Tisza-parti kikötő kiépítéséhez terv készítés 5 000 000 Ft törlése
Külterületi ipari területek közművesítéséhez terv készítés 5 000 000 Ft törlése
Bölcsőde építés 86 000 000 Ft helyett
150 000 000 Ft
Inkubátor csarnokok kialakítása 100 000 000 Ft helyett
200 000 000 Ft
Mg-i termékek logisztikai központjának létesítése 100 000 000 Ft törlése
Kerékpár út a Meggyes-csárdához, terv készítés 5 000 000 törlése
Karácsonyi díszkivilágító testek beszerzése 1 000 000 Ft törlése
25 személyes busz beszerzés 20 000 000 Ft törlése
Buszmegállók építése, terv készítés 3 000 000 Ft törlése
Hunyadi u 61. irodabútor beszerzés 381 000 Ft helyett
581 000 Ft
A lakhatási támogatást egységesen havi 2 500 Ft/lakás összegben állapítsák
meg, ami 7 435 000 Ft megtakarítást eredményez
A működési tartalék 10 000 000 Ft helyett 3 000 000 Ft összegben kerüljön
tervezésre
Polgárőrség részére 1 200 000 Ft helyett 900 000 Ft kerüljön átadásra
A környezetvédelmi alapra pályázható összeg 500 000 Ft-ról csökkentség
100 000 Ft-ra
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház személyi jellegű kiadásait
csökkentsék 885 000 Ft-al
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház dologi kiadásait csökkentsék
150 000 Ft-al
Káralap 300 000 Ft törlése
A mezőgazdasági program bevételére 5 millió Ft helyett 10 millió Ft-ot
tervezzenek
Polgármesteri Hivatalnál két álláshelyet zároljanak 3 300 000 Ft összegben
A rendezvényekre tervezett 5 000 000 Ft-ból 3 000 000 Ft kerüljön zárolásra

Határidő: 2016.02.11.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
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3./ Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Olyan kicsi az infláció, hogy nem javasolnak díjemelést.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a díjtételek ne
változzanak az infláció minimális mértéke miatt, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
22/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy
a 384/2014.(IX.25.) sz. határozatban megállapított Önkormányzat
tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját
- a 46/2015.(II.12.) sz. határozatban megállapított piaci és vásári helypénz
díjszabását és a mérlegelési díjakat
- a 11/2014.(III.13.) sz. rendelettel módosított közterületek használatáról és
a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11) sz. rendeletben megállapított
közterület-használati díjakat ne módosítsa.

-

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy a Művelődési házat vegyék ki, aktualizálják a határozatot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Művelődési Ház kerüljön törlésre, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
23/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 384/2014.(IX.25.) sz. határozat 4.) bekezdéséből
kerüljön törlésre:
Művelődési Ház
Nagyterem:

3.100.- Ft./megkezdett óra
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Kiállító terem
1.860.- Ft./megkezdett óra
Kisterem
1.860.- Ft./megkezdett óra
Teljes épület bérbe vétele esetén
69.725.- Ft/megkezdett nap
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Gábor Istvánné könyvtárvezető
4./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a 2015.évi költségvetési rendelet
módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
24/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési rendelet
módosítását.
Határidő: 2016.02.11.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
5./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Az 5./ napirend a közmeghallgatás anyaga is
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez tulajdonképpen a gyűjtőedényeket és a szelektív gyűjtést szabályozása. A rendeletben
helytelenül kevert csomagolási hulladék szerepel, ez törlésre kerül majd a rendeletből. Illetve
még a szállítási gyakoriságot kellene meghatározni, az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. megkapta
a testületi meghívót, jönnek a testületi ülésre és még ezzel lesz kiegészítve.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendeletet a módosításokkal együtt elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
25/2016.(II.09.) 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 az alábbiakkal:
- A kevert csomagolási hulladék helyett csomagolási hulladék
szerepeljen a rendeletben
- A 17. bekezdésben található szállítási gyakoriságot határozza meg a
szolgáltató
Határidő: 2016.02.11.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
10./ Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Múltkor másképpen értelmezte Polgármester úr szándékát. Múlt alkalommal az
alapszerződéshez képest írta bele a plusz 10 %-ot fejenként. Polgármester úr azt mondta, hogy
egy 4 tagú családot vegyenek alapul. Március 1. a rendelet hatályba lépése. A megállapított
bérleti díjak 4 tagú családot feltételeznek. Amennyiben a bérlakásban élők száma a 4 főt
meghaladja úgy a lakbér mértéke személyenként 10%-kal emelkedik minden ott élő személy
után. A március 1. előtt megkötött szerződések esetében is fennáll ez a helyzet, azokra is
vonatkozik a plusz 10%.
Soltész Gábor képviselő:
Ez nem diszkriminatív, mi van, ha valakinek van 4 gyereke? Szerinte az lenne a
legegyszerűbb, hogy ha valaki jogalap nélkül beköltözik valahova, tőle meg kell vonni a
bérleti jogot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez a rendeletben benne van. Javasolja elfogadni a rendeletet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról,
béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
26/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a
helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással
kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2016.02.11.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
11./ A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A rendeletet minden évben módosítják a kedvezmények miatt. Illetve bevallási nyomtatvány
került a rendelet mellé. Valamint átalány megállapítása került bele és a kedvezményekhez
került át, hogy a szolgáltató által figyelembe lehet venni az igazoltan elszivárgott
vízmennyiséget.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítását,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
27/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz.
rendelet módosítását.
Határidő: 2016.02.11.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
12./ A települési adóról szóló 30/2015.(X.29.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tulajdonképpen módosítást használt a meghívóban, a törvényességi észrevétel is erre szólítja
fel a Képviselő-testületet, de ha a módosítást átvezetik, akkor nem érik el a céljukat, hiszen
nem az a kör adózik, akit szerettek volna. Ha a rendeletet abban a formában hatályba tartják,
akkor azt a réteget adóztatják, akit nem akarnak. Polgármester úrral egyeztetett és ezért is
javasolják a rendelet hatályon kívül helyezését.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadásra javasolja a települési adóról szóló 30/2015.(X.29.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
28/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a települési adóról szóló 30/2015.(X.29.)
számú önkormányzat rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet.
Határidő: 2016.02.11.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
13./ Egyebek
1./ Előirányzat módosítás
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez még a 2015. évi költségvetést érinti, pluszforrás bevonást nem érint. Ismerteti az
előirányzat módosításokat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja az előirányzat módosítást, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
29/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az alábbi előirányzat módosításokat hagyja jóvá:
a.) A Háziorvosi alapellátás (072111) Kormányzati funkción betervezett személyi jellegű
kiadások előirányzatát megemeli 14 ezer forint előirányzattal, ugyanezen,
Kormányzati funkción a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát
csökkenti 14 ezer forint előirányzattal.
b.) Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010) Kormányzati funkción
betervezett dologi kiadások kiadási előirányzatából átcsoportosításra kerül 40 ezer
forint ugyanezen kormányfunkció beruházási kiadások előirányzatára. Ezen
előirányzat módosítás az Önkormányzati tulajdonú lakóépületeken végzett beruházási
kiadásokra nyújt fedezetet.
c.) Lakóépület építése (061020) Kormányzati funkción betervezett felújítási kiadások
előirányzatát csökkenti, 408 ezer forint előirányzattal ugyanezen kormányzati funkció
dologi kiadásait megemeli 212 ezer forint előirányzattal, beruházási kiadásait
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megemeli 196 ezer forint előirányzattal. Ezen előirányzat módosítás a Széchenyi
program keretein belül vásárolt Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzett
beruházási és karbantartási munkálatokra nyújt fedezetet.
d.) A Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Kormányzati funkción önerőre
betervezett dologi kiadások előirányzatát csökkenti 66 ezer forint előirányzattal,
ugyanezen kormányzati funkción a beruházási kiadások előirányzatát megemeli 66
ezer forint előirányzattal. Valamint az önerőre betervezett felújítási kiadások
előirányzatát megemeli 297 ezer forint kiadási előirányzattal ugyanezen, kormányzati
funkción a beruházási kiadások előirányzatát csökkenti 297 ezer forint előirányzattal.
e.) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtári szolgáltatások (082044)
Kormányzati funkción betervezett dologi kiadások előirányzatát csökkenti 14 ezer
forint előirányzattal, ugyanezen, kormányzati funkción a beruházási kiadások
előirányzatát megemeli 14 ezer forint előirányzattal.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2./ Közvilágítás ajánlattételi felhívásának elfogadása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Múlt héten itt volt Ügyvéd Úr és átbeszélték a felhívást. Abban maradtak, hogy a felhívás így
kimenne és felhatalmaznák a Polgármestert, hogy a fenti dokumentumokban foglalt
időpontokat a legoptimálisabban Dr. Kovács Tibor ügyvéd javaslatának megfelelően állítsa
össze.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a közvilágítás ajánlattételi felhívását, az ajánlattételi dokumentációt
és az építési-szerelési tevékenységre valamint a közvilágítási hálózat aktív elemeinek
üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó vállalkozási szerződést, és a Polgármestert
felhatalmazza, hogy dokumentumokban foglalt időpontokat a legoptimálisabban Dr. Kovács
Tibor ügyvéd javaslatának megfelelően állítsa össze, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
30/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek, a „Települési közvilágítási rendszer aktív
elemeinek a korszerűsítése és építése Egyeken” c. beruházás ajánlattételi
felhívását, az ajánlattételi dokumentációt és az építési-szerelési tevékenységre
valamint a közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére és
karbantartására vonatkozó vállalkozási szerződést.
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Hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a fenti dokumentumokban foglalt
időpontokat a legoptimálisabban Dr. Kovács Tibor ügyvéd javaslatának
megfelelően állítsa össze.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Kovács Tibor ügyvéd
- Fonyódligeti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Arról volt szó, hogy költségvetés elfogadása után tárgyalják, ha lesz rá pénz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy vegyék le napirendről. Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pont levétel,
kézfelnyújtással jelezze.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal levette
napirendről.
3./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
- Fasor u. 23.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a felajánlást és a tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy forrás hiány miatt ne vásárolják meg. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a
Fasor u. 23. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt ne vásárolják meg, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
31/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Fasor u. 23. sz. alatti ingatlant
forráshiány miatt ne vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

-

Teleki u. 58.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a felajánlást és a tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Teleki u. 23. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt ne
vásárolják meg, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
32/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek-Telekháza, Teleki u. 23. sz. alatti
ingatlant forráshiány miatt ne vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
- Toldi u. 42.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a kérelmet és a tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Toldi u. 42. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt ne
vásárolják meg, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
33/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Toldi u. 42. szám alatti ingatlant
forráshiány miatt ne vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4./ Kérelem az Egyek, Domb u. 14. sz. alatti ingatlan ingyenes használatára
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Major Imre azzal a kéréssel fordul az önkormányzat felé, hogy a Domb u. 14. sz. alatti
ingatlant ingyenesen használja, mivel eddig is tisztán tartotta. Van egy pár ilyen terület, amit
rendben és tisztán tartásért odaadnak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja, hogy a Domb u. 14. sz. alatti
ingatlant ingyenes használatba adják, kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
34/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa Major Imre 4069 Egyek, Domb u. 12.
szám alatti lakos 772/2016. számú kérelmében foglaltakat és a 4069 Egyek,
Domb u. 14. sz. alatti ingatlant adja részére ingyenes használatba.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Petruska Lászlóné pénzügyi ügyintéző
5./ Kérelem a Fasor úton lévő kanális part ingyenes használatára
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A kanális part vonatkozásában ugyanaz a kérés, mint az előző napirendnél volt.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Azt a területet az önkormányzat megszántotta, nehogy már a megszántott területet odaadják.
Azt nem adják oda.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte a helyszínen nézzék meg, akik arra járnak. Javasolja, hogy helyszínbejárást követően
tárgyalják újra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a napirendet helyszínbejárást követően tárgyalják újra,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
35/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Major Imre 4069 Egyek, Domb u. 12. szám alatti
lakos 771/2016. számú kérelmét helyszínbejárást követően tárgyalja újra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tardi Kálmán képviselő
6./ Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének támogatási kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ismerteti a kérelmet.
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Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Az egyéb civil szervezeteknél a látássérültek és a mozgáskorlátozottak szoktak beadni
kérelmet, csak jó lenne, ha valamennyit tudnának adni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Akkor viszont a költségvetés tárgyalásáig halasztani kell.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2016. évi költségvetés elfogadáskor tárgyalják újra,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
36/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei
Egyesületének támogatási kérelmét a 2016. évi költségvetés elfogadáskor
tárgyalja újra.
Határidő: 2016.03.16.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Egyéb civil szervezeteknél van 300.000 Ft.
7./ Döntés az oktatási intézmény részére átadott tanyabusz javítási költségének
biztosításáról
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Bruttó 250 ezer Ft-ot kérnek biztosítani, de a tényleges költség lesz kifizetve, számla
ellenében. Tehát, ha nem kerül ennyibe, akkor annyival kevesebbet adnak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az autószerelő adott árajánlatot bruttó 221.000 Ft összegben, de közben még merült fel
költség, ezért bruttó 250.000 Ft a javaslat. Most úgy lenne kivitelezve, hogy megcsináltatná
az intézmény, de az önkormányzat a költségvetés után tudná ezt az összeget átadni.
Milyen formában adják át ezt az összeget?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Lesz egy támogatási szerződés, amiben konkrétan ez a javítás lesz támogatva.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Citroen Jumpy típusú LMA-682 frsz-ú tanyabusz javítási
költségeire biztosítsanak bruttó 250 000 Ft összeget a 2016. évi költségvetésben,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
37/2016.(II.09.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az oktatási intézmény részére átadott Citroen
Jumpy típusú LMA-682 frsz-ú tanyabusz javítási költségeire biztosítson bruttó
250 000 Ft összeget a 2016. évi költségvetésben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 19:00
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Zsólyomi Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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