EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. FEBRUÁR 11. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2016. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. február 11-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Az 1./ napirend a közmeghallgatás anyaga is
2/2016.(II.12.) sz. rendelet
2./ Tájékoztató a temető üzemeltetéséről
Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető
34/2016.(II.12.) sz. határozat
3./ Polgármesteri jelentés
35/2016.(II.12.) sz. határozat
4./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
3/2016.(II.12.) sz. rendelet
5./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
36/2016.(II.12.) sz. határozat
6./ Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
37/2016.(II.12.) sz. határozattól - 38/2016.(II.12.) sz. határozatig
7./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság
39/2016.(II.12.) sz. határozat
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8./ 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
4/2016.(II.12.) sz. rendelet
9./ A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
5/2016.(II.12.) sz. rendelet
10./ A települési adóról szóló 30/2015.(X.29.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
6/2016.(II.12.) sz. rendelet
11./ Kérdések, interpellációk
12./ Egyebek
1./ Előirányzat módosítás
40/2016.(II.12.) sz. határozat
2./ Közvilágítás ajánlattételi felhívásának elfogadása
41/2016.(II.12.) sz. határozat
3./ TOP-os pályázati szándékok priorizálása
42/2016.(II.12.) sz. határozat
4./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
43/2016.(II.12.) sz. határozattól - 45/2016.(II.12.) sz. határozatig
5./ Kérelem az Egyek, Domb u. 14. sz. alatti ingatlan ingyenes használatára
46/2016.(II.12.) sz. határozat
6./ Kérelem a Fasor úton lévő kanális part ingyenes használatára
47/2016.(II.12.) sz. határozattól - 48/2016.(II.12.) sz. határozatig
7./ Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének támogatási kérelme
49/2016.(II.12.) sz. határozat
8./ Döntés az oktatási intézmény részére átadott tanyabusz javítási költségének
biztosításáról
50/2016.(II.12.) sz. határozat
9./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12) számú rendelet
módosítása
7/2016.(II.12.) sz. rendelet
10./ Közvilágítás közbeszerzési eljárásához ajánlattevők meghívása
51/2016.(II.12.) sz. határozattól - 54/2016.(II.12.) sz. határozatig
11./ Dr. Gaál Gyula Péter háziorvos kérelme
55/2016.(II.12.) sz. határozat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 7 képviselő
jelen van. Czinege Zoltán képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt, Vitéz Zsolt képviselő pedig
betegség miatt nem tud részt venni az ülésen.
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Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István és Hajduné Holló Katalin
képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendi pontok tárgyalásánál a szokott szabályt követik, a messzebbről érkezett vendégek
napirendjeit tárgyalják elsőként. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon
túl az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a Képviselő-testület:
-

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12) számú rendelet
módosítása
Közvilágítás közbeszerzési eljárásához ajánlattevők meghívása
Dr. Gaál Gyula Péter háziorvos kérelme

Napirendről kéri levenni a Fonyódligeti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntést. Ezt
elhalasztják a költségvetési rendelet megalkotásáig, amit a mai napon nem tudnak megalkotni.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze, és a távolabbról érkezők napirendjének tárgyalását előrevenni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Az 1./ napirend a közmeghallgatás anyaga is
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti Vendel Zsoltot az NHSZ Tisza Kft. ügyvezetőjét. Tájékoztatásul elmondja, hogy ez a
napirendi pont a közmeghallgatás anyaga is. A napirendet tárgyalta az Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi Bizottság. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja 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
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) sz. rendelet módosítását az Ügyrendi Bizottság
által ismertetett módosító javaslatokkal.
Dr. Tóth Sándor:
Az egyeki lakosok nevében Vendel Zsolt ügyvezetőt kérdezi, hogy hogyan áll a 60 l-es, a 80 l-es
és a 120 l-es kuka ügye, mert nyáron írta a Hajdú-Bihari napló is, hogy akinek kevesebb a
szemete az kevesebbet fizessen.
Vendel Zsolt ügyvezető:
Ki jött egy kormányrendelet, ami lehetővé teszi azt, hogy 60 illetve 80 l edényzetet is
biztosítsanak, illetve ennek függvényében történjen a számlázás a településeken. De az NHSZ
Tisza Nonprofit Kft. a szolgáltatási körzetében ezt már korábban bevezette, és már a szolgáltatás
elejétől kezdve lehet választani 60 illetve 120 l-es edényzetet. Ez a kormányrendelet azokra
vonatkozik, ahol eddig ez nem volt. Ezen a településen is lehetett választani 60 l-es edényzetet,
ami ez után is választható, ezért nem vonatkozott rájuk ilyen értelemben ez a rendelet.
Dr. Tóth Sándor:
Azért kérdezi, mert 5 000 Ft-ot fizetnek 60 l-es edény után is. Majdnem annyit fizetnek, mint a
120 l-esek.
Vendel Zsolt ügyvezető:
A díjszabály alapján 60 l-es kevesebbet fizet, mint a 120 l-es. Legalább is ennek így kell lennie.
Aki úgy gondolja, hogy ezzel problémája van, az ügyfélszolgálatot felkeresve, vagy levelet ír,
annak le fogják írni, hogy ilyen van. Ezzel megelőzték a korukat, mert itt már rég be van vezetve.
Itt még jobb a helyzet, mert a kormányrendelet úgy szól, hogy 60 l-es annak jár, aki egyedül
vezeti a háztartást, viszont ezen a településen előzőleg is és ezen túl is bárki igényelhet 60 l-est.
Dr. Tóth Sándor:
A Naplóban Debrecen jegyzője pl. azt ígérte tavaly nyáron, hogy lesznek 80 l-es kukák is, ahol
ketten vannak. Tehát egyedülálló 60 le-es, 80 l-es, és összegszerűen úgy gondolják a lakosok,
hogy 120 l-es volt eddig, és a 60 l-esnek csak a felét fizeti. Mondta nekik, hogy ezt biztosan nem
így van.
Vendel Zsolt ügyvezető:
Ez nem így van. A 80 l-est azért nem vezetik be a településen, mert úgy mondja a
kormányrendelet, hogy a fajlagos hulladékmennyiség alapján 80 l-es edényzetet is lehet kérni.
Tehát legalább 80 l-eset biztosítani kell. A 60 l-es legalább 80 l, tehát ők kedvezőbbet
biztosítanak, mint 80, ők 60-at biztosítanak mindenkinek. Ha egy idős házaspár úgy gondolja,
hogy belefér 60 l-be, akkor ők igényelhetik. A 60 l-esnek biztos, hogy kevesebbe kell kerülnie.
Akinek ilyen problémája van, az írjon levelet, vagy menjen be az ügyfélszolgálatra és elmondják
neki, hogy van a díjszabás.
Tájékoztatásul elmondja, hogy bevezetik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Minden
háztartásba bedobtak egy borítékot, amely tartalmazza a szállítási ütemtervet, illetve két zsákot,
és abban kell kihelyezni a szelektíven gyűjtött hulladékot. Mind két zsákon rajta van, hogy mi
gyűjthető benne, és mi nem helyezhető bele.
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Az előbb hallotta, hogy az egyik bizottság javasolja, hogy ne legyen kevert csomagolás. Ez azért
hagyná benne a rendeletben, mert a kevertbe tartozik az italos doboz, beleértve tejes dobozt, a
tetra pak csomagolásokat. Szerinte ne vegyék el a lakosoktól ezt a lehetőséget. Ha betelik a
szolgáltató által biztosított zsák, akkor, ha bármilyen más zsákba gyűjtik, azt is elviszik, és
helyette kettőt adnak vissza.
A házhoz menő szelektív gyűjtésért külön díjat nem számolnak fel, ingyenesen végzik. Ez egy
pluszszolgáltatás, ami ingyen van, a lakosság kényelmét szolgálja. Függetlenül ettől a szelektív
szigetek is megmaradnak. A későbbiek folyamán majd egyeztetnek a település vezetésével, és azt
a szigetet, ami már nem annyira működik, vagy nem jó helyen van, vagy más dobálnak vele, azt
megszüntetik. A házhoz menő szelektív gyűjtés lényege, hogy felváltsa a szigetes szelektív
gyűjtést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az ügyfélszolgálat egyelőre szünetel a településen. Havonta 2-3 fő
jelent meg az ügyfélszolgálaton. Azt el kell fogadniuk, hogy van gazdaságosság is a világon, 2-3
fő vonatkozásában el tudja fogadni, hogy szüneteltetik az ügyfélfogadást. A TSZ irodában tervezi
egy szolgáltatóház kialakítását, és szeretné megnyerni a közüzemi szolgáltatókat, a Hajdú Volánt,
vagy a MÁV-ot, hogy ott alkalmanként tartsanak ügyfélfogadást.
Soltész Gábor képviselő:
A zöld hulladék elszállítása is be fog indulni a településen Tiszafüredhez hasonlóan?
Vendel Zsolt ügyvezető:
A zöld hulladékot nem kötelező szelektíven szállítani. Ezt egyelőre azért sem tudják felvállalni,
mert jelenleg nincs rá megfelelő kapacitásuk. Ha lesz rá kapacitásuk, akkor tudják bevonni a
települést a zöld hulladék szállításába.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A bizottsági javaslatokban megfogalmazott vélemények tőle származtak, ugyanis egy előzetes
kontrollra küldte meg a rendeletet, és a kormányhivatal a kevert megfogalmazást nem preferálja,
mivel állítása szerint a rendelet csak csomagolási hulladékot említ. Ezért kérte, hogy a kevert szó
ne szerepeljen benne. Biztos benne, hogy ha a rendeletben benne marad, akkor jelzés érkezik rá.
Ettől függetlenül úgy gondolja, hogy ahogy Vendel Zsolt ügyvezető elmondta, az teljesen logikus
a szállítást illetően. A zöld hulladékkal kapcsolatban a bizottságok azért javasolták a 17.
bekezdésben a gyakoriság meghatározását, hogy hogyan is fog ez történni. Most ügyvezető úrral
egyeztetve a következőket fogalmaznák meg. Mivel a közszolgáltató zöld hulladék elszállítását
nem biztosítja a településen, és amennyiben az ingatlan használó a zöld hulladékot nem
komposztálja, akkor azt a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben kell elhelyezni,
mely edényzetet a szolgáltató heti rendszerességgel üríti.
Vendel Zsolt ügyvezető:
Így van, ezt vegyes települési hulladékként szállítják el. Nem kerül hasznosításra, mert nem
tudják belőle kiválogatni, de ilyen formában elszállítják és ártalmatlanítják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Csepreginé Kocsis Nóra jegyző által most
ismertetett módosítással a bizottságok javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló
6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában
és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1)Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
3.§ (1) A közszolgáltató az alábbiakban felsorolt gyűjtőedényeket biztosítja:
a) 60 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 12 kg hulladék helyezhető el,
b) 120 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 25 kg hulladék helyezhető el,
c) 1100 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 230 kg hulladék helyezhető el,
d)közületi és eseti közszolgáltatás esetén 5 m3-es gyűjtőedény, melyben legfeljebb 900 kg
hulladék helyezhető el,
e) többlethulladék esetén 120 literes gyűjtőzsák, melyben legfeljebb 20 kg hulladék helyezhető
el
2. §
A Rendelet 9.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép
9.§ Elkülönítetten gyűjtött hulladék és a zöldhulladék gyűjtése, szállítása
Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
b) gyűjtőszigetek működtetésével,
vagy ezek kombinációjával biztosítja.
(2)
Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém- és
csomagolási hulladékot a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott átlátszó és kék
színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes szelektív hulladékgyűjtő zsákba
(1)
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gyűjti és a Közszolgáltatótól kapott éves ürítési ütemterv szerint a szállítás napján az
ingatlan elé helyezi.
(3)
Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg,- fém
és csomagolási hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is
elhelyezheti.
(4)
A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak
azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.
(5)
Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat valamint csomagolási
hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy
alkalom.
(6)
Az üveg csomagolási hulladékot tilos a szelektív zsákokban gyűjteni, azokat csak a
szelektív szigeteken található konténerekbe lehet elhelyezni.
(7 )A szelektív hulladék a Közszolgáltató és az Önkormányzat által létesített és a
Közszolgáltató – az Önkormányzat által kijelölt területen – és a Közszolgáltató által
üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekhez történő szállításáról az ingatlanhasználó
gondoskodik.
(8) A gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára a
közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.
(9 )A közszolgáltatás területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek
gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes üveg, papír, műanyag,
fém- és csomagolási hulladék helyezhető el.
(10 )A gyűjtőszigeteken csak a települési hulladék hasznosítható összetevőinek (elkülönítetten
gyűjtött hulladék) begyűjtése történhet.
(11 )Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató
előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet ne
szennyezzék.
(12) A hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.
(13) A szigeteken lévő gyűjtőedényeket a közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal,
rendszeresen üríti.
(14) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a települési hulladéktól
elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a kezelő,
hasznosító telephelyre a Tisza-Tavi Regionális Hulladékkezelő Központba.
(15 )Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és
környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.
(16) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat
válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja.

(17) A közszolgáltató zöld hulladék elszállítását nem biztosítja a településen, és
amennyiben az ingatlan használó a zöld hulladékot nem komposztálja, akkor azt a vegyes
hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben kell elhelyezni, mely edényzetet a szolgáltató
heti rendszerességgel üríti.
3.§
Ez a rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba.
Egyek, 2016. február 11.
_____________________________
Dr. Miluczky Attila

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
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polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.
_______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Vendel Zsolt ügyvezető ajándékozott az önkormányzatnak 3 szelektív hulladékgyűjtő edényt, és
egy palacktömörítőt is, ami az adócsoport melletti átjáróban van felépítve.
2./ Tájékoztató a temető üzemeltetéséről
Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal tudomásul
vételre javasolja a Képviselő-testületnek a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megjelent az Egyeki Hírmondó. Kicsit megdöbbent rajta, hogy az idei Tárkányi Béla díjat az
megyei egyházközség Szincsák Ferenc úrnak ítélte oda, mert amikor 2012-ben az
önkormányzat támogatta, hogy az oktatási intézmény fenntartója a katolikus egyház legyen,
Szincsák úr ezt ellenezte. Szerinte ez a folyamat igazolta magát, hogy helyes döntés volt. A
díj odaítélésének indoklásában benne van, hogy ő annak idején a Fő tér pályázatának
tervezője, megalkotója és anyagi fedezetének megteremtője, és elindítója volt. Szerinte ez
addig igaz, hogy ő volt az elindítója és részese volt a pályázati folyamatnak, de nem tudja,
hogy arról miért nem írnak, hogy olyan anyagi viszonyok voltak, hogy 3 év kellett ahhoz,
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hogy az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges önrészt fel tudja venni hitelbe.
Illetve, hogy a pályázat megvalósításához szükséges összeget a pályázat megelőlegezéséhez
szintén csak a katolikus egyház segítségével tudják megvalósítani, mert az önkormányzat,
ahogy ő hátrahagyta teljesen hitelképtelen volt, és nem adott hitelt senki, csak az egyház. Az
egyház is azért adott hitelt, mert az ő temploma körül a templom partot rakták rendbe. Ezen
megdöbben, de ez is egy jeles eseménye volt az elmúlt két hétnek.
Február 5-én volt a tűzoltóság közgyűlése. A Képviselő-testület részéről 7-en jelen voltak.
Leírta az Egyeki Hírmondóban, hogy az önkormányzat rekord összegű támogatást kíván
biztosítani ebben az évben a tűzoltóság működéséhez, ott mégis elhangzott, hogy ennek a
tűzoltóságnak nem elnököt kell választani, hanem felszámolót. Ezt is megdöbbentőnek találja.
Ugyanakkor nagyon egyértelműen mindenki megfogalmazta, hogy mindenki azért dolgozik,
hogy ez a tűzoltóság fennmaradjon. De ha a tűzoltó társadalomnak mindenre csak az a
válasza, hogy az önkormányzat fel akarja őket számolni, és felszámolják magukat, azt
gondolja, hogy egy tárgyalásos eljáráshoz nem így kellene hozzáállni.
Folyamatosan zajlik a közmunkaprogramban a brigádvezetők kiválasztása. Kb. két héten
belül ki fogják választani a brigádvezetőkkel és a csoportvezetőkkel közösen a brigádok
összetételét. Talán így hatékonyabb lesz a brigádok összeállítása. A megbeszélésekre szívesen
látják a Képviselő-testület tagjait is. A megbeszélések pénteken szoktak lenni, 9 órától van a
vezetői megbeszélés, 10 órától pedig a közmunkaprogrammal kapcsolatos megbeszélés.
Dr. Kovács Tibor ügyvéd jelezte, hogy a bíró berekesztette a tárgyalást a Dorogmai úttal
kapcsolatos per vonatkozásában, és kitűzte az ítélethirdetés napját, ami február 22-én lesz,
amire személyesen el fog menni.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
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2015. évi költségvetési rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságokkal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 3/2016.(II.11.) sz. rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §.
A költségvetési rendelet 3.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése az alábbi:
Költségvetési bevételek összesen:
1 276 406 eFt
Költségvetési kiadások összesen:
1 635 475 eFt
Tárgyévi költségvetési hiány:
359 069 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
- működési célra:
79 171 eFt
- felhalmozási célra:
2 000 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozást meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Hitelek:
- Felhalmozási célú hitel felvétele: 494 409 eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:
216 511 eFt
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I. Költségvetési bevételek
2. §

A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei
bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkciónként a 2.1, 2.1)a,
2.1)b, 2.2, 2.2)a, 2.3, 2.3)a, számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások
3.§

A költségvetési rendelet 5.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási
előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:








Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Finanszírozási kiadások:

1 210 112 e Ft
644 456 e Ft
98 760 e Ft
175 477 e Ft
63 460 e Ft
86 429 e Ft
141 530 e Ft

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen:
 Beruházások
 Felújítások
 Egyéb felhalmozási célú kiadások

451 913 e Ft
413 231 e Ft
20 325 e Ft
18 357 e Ft

11/41

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. FEBRUÁR 11. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

(4)Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzat
szerinti bontásban feladatonként a 3.1, 3.1)a, 3.1)b, 3.2, 3.2)a, 3.3, 3.3)a számú
melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai kiemelt előirányzatonként a
4. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként,
felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
Tartalékok
4.§

A költségvetési rendelet 6.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet
szerint:
Általános tartalék
446 eFt, előre nem látható működési kiadások.
Felhalmozási tartalék
106 565 eFt,
106 565 eFt KEhOP pályázat: szennyvíztisztító-telep
áthelyezés, szennyvízcsatorna IV. ütem kiépítés (önerő)

A költségvetési rendelet 2, 2.1, 2.1)a, 2.1)b, 2.2, 2.2)a, 2.3, 2.3)a, 2.4., 3, 3.1, 3.1)a, 3.1)b,
3.2, 3.2)a, 3.3, 3.3)a, 4, 5, 7, 8, 10, 11. számú mellékletei helyére e rendelet 2, 2.1, 2.1)a,
2.1)b, 2.2, 2.2)a, 2.3, 2.3)a, 2.4., 3, 3.1, 3.1)a, 3.1)b, 3.2, 3.2)a, 3.3, 3.3)a, 4, 5, 7, 8, 10,
számú mellékletei lépnek.
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(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Egyek, 2015.február 11.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Dr. Miluczky Attila
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015.február 11.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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5./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta,
kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának
rendjéről szóló rendeletet.
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletet
azzal, hogy a lakhatási támogatást egységesen havi 2 500 Ft/lakás összegben állapítsák meg.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
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 csarnok, horgásztó)
2 000 000 Ft
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 Ft törlése
Karácsonyi díszkivilágító testek beszerzése 1 000 000 Ft törlése
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-

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 csökkentsék 100 000 Ftra
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 Ftal
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

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tekintettel arra, hogy a költségvetés ezzel nem kerül olyan állapotba, hogy elfogadja a
Képviselő-testület, mivel hiány még mindig marad, éppen ezért a bizottsági ülésen is
szavaztak róla, és mehet egyben ez a szavazás, ugyanakkor ez nem módosítja a rendeletet,
mert ahhoz egyenként kellene, mint módosító javaslatokról szavazni, ugyanaz az a rendelet
megy ki a következő testületi ülésre, ami most. Azt már nyilván figyelembe veszi mindenki,
hogy ez miben módosítja a költségvetést, és majd a soron következő testületi ülésen minden
módosító javaslatról külön fognak szavazni, nyilván sokkal több javaslattal kiegészítve,
hiszen még mindig van hiány a költségvetésben.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezeknek a tételeknek megfelelően, amit a Pénzügyi Bizottság illetve a Szociális Bizottság
javasolt a hiány 72 691 000 Ft-ra csökken a 98 731 000 Ft-ról.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Látják, hogy még elég messzire vannak a céltól, de most nem tudják a megoldást megtalálni.
Kb. március 3-án fogják újra tárgyalni a napirendet. Addig megkéri a Képviselő-testület
tagjait, hogy minden költséget gondoljanak át még egyszer a kiadások és a bevételek
vonatkozásában is. A Hajdú-Bihari Napló akar egy cikket írni a települési adó
vonatkozásában. Elmondta, hogy itt mi volt, és azt is nyilatkozta, hogy a Képviselő-testület
megfontolja a mezőőri járulék emelésének lehetőségét. Erről is beszélni kell majd a
közeljövőben. Illetve a költségvetésnek két oldala van, a bevétel és a kiadás. El kell rajta
gondolkodni, hogy tudják ezt annyira egyensúlyba hozni, hogy elfogadható legyen. Tavaly 38
millió forint körül volt a hiány, most sem javasolja, hogy ez több legyen, mert ez akár komoly
veszélyt is okozhat a működésben. A Pénzügyi Bizottság javaslatában több olyan van, amivel
nem ért egyet. Nem akarja részletezni, az idő kímélése miatt a javaslatokat elfogadja azzal a
gondolattal, hogy ezt úgy is mindannyian közösen át fogják tekinteni, és ezen még kb. 30-40
milliót faragni kell.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetését az alábbi
módosításokkal továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja.
-

-

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 horgásztó 2 000 000 Ft
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
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-

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: 2016.03.16.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
6./ Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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 közterülethasználati díjakat ne módosítsa.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a napirend első része, erről külön szavaznak. Kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi
Bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a
- 384/2014.(IX.25.) sz. határozatban megállapított Önkormányzat tulajdonát
képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját nem módosítja
- a 46/2015.(II.12.) sz. határozatban megállapított piaci és vásári helypénz
díjszabását és a mérlegelési díjakat nem módosítja
- 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 nem módosítja.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 384/2014.(IX.25.) sz. határozat 4.) bekezdéséből kerüljön
törlésre:
Művelődési Ház
Nagyterem:
3.100.- Ft./megkezdett óra
Kiállító terem
1.860.- Ft./megkezdett óra
Kisterem
1.860.- Ft./megkezdett óra
Teljes épület bérbe vétele esetén 69.725.- Ft/megkezdett nap
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 384/2014.(IX.25.) sz. határozat 4.) bekezdéséből kerüljön törlésre:
Művelődési Ház
Nagyterem:
Kiállító terem
Kisterem
Teljes épület bérbe vétele esetén

3.100.- Ft./megkezdett óra
1.860.- Ft./megkezdett óra
1.860.- Ft./megkezdett óra
69.725.- Ft/megkezdett nap

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Gábor Istvánné könyvtárvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkereste a héten a Suliszervíz Kft. Ők a kompetencia alapú képzést fogják a településen
szervezni és megvalósítani. Elmondták, hogy megkezdett óránként 1.200 Ft forintjuk van a
bérleti díjra. Kérték, hogy ha odaengedik őket a TSZ irodába, akkor ennyiért engedjék oda
őket. Ez most nem a napirend témája, csak tájékoztatásként mondta el, majd a következő
ülésen napirendre veszik.
5./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
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Előadó: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a szociális bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7./ 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
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal 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.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Soltész Gábor képviselő:
Két észrevétele van. Ha van egy család 3 gyerekkel, az miért fizessen több albérletet, mint ha
valakinek 1 gyereke van, és életvitelszerűen laknak ebben a lakásban? A másik, ami számára
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megdöbbentő, hogy az illegális bérbeadók a település számára egy problémát generálnak.
Ideköltöztetnek mindenféle kétes egyént. Nem tudják az előéletüket, de elég csak rájuk nézni.
Ezt a problémát nem megoldani akarják, azzal, hogy azonnali hatállyal megszüntetik ezeket a
bérleti szerződéseket, hanem konzerválni azzal, hogy fizessenek egy kicsivel többet. Ezek az
emberek a rendes lakbért sem akarják megfizetni, ha a 10%-ot hozzá teszik, azt főleg nem
fogják megfizetni. Ezt a problémát nem konzerválni kell, hogy itt maradhassanak azok az
emberek, akik jogszerűtlenül foglalják el a lakást. Aki itt bérlakásba jogszerűtlenül betelepít
valakit az engedélyük nélkül, annak nem megemelni kell 10%-al a bérleti díját, hanem ki kell
költöztetni azonnal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Olyan is van, aki nem akar jogszerűtlenül eljárni. Van, aki bejött, elmondta, hogy elhagyta a
felesége, egyedül neveli a 3 gyerekét, de most összejött valakivel, akinek szintén 3 gyereke
van, és szeretné őket odaköltöztetni. Ez összesen két felnőtt és hat gyerek. A kérelmezőt egy
jóravaló embernek ismeri, aki tősgyökeres egyeki ember. Az, hogy bejött, megkérdezte előre,
máshogy kell kezelniük, mint azt az esetet, amit Soltész Gábor képviselő mond. Ez a
módosítás elsősorban erre az esetre van kidolgozva. Azt pedig el kell fogadni, hogy egy lakás
nem úgy kopik, ha abban nyolcan laknak, vagy ha egyedül.
Ezt a javaslatot jónak tartja, de azt is elfogadja, amit Soltész Gábor képviselő mond, hogy
egészítsék ki azzal, hogy ha valaki illegálisan befogad magához akár csak 1 főt is, nem teheti
meg, de ez benne is van a rendeletben. Jöjjön be, kérjen engedélyt, de az engedélyadásnak is
szabályozva legyenek a körülményei.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A rendeletben szerepel is, hogy előzetes bejelentés nélkül a gyerek, a szülő, a mostoha, nevelt
gyerek, nevelő szülő, illetve házastárs vagy élettárs az, aki külön engedély nélkül beköltözhet
az adott ingatlanba. Itt az volt a probléma, hogy egy élettárs jött és azzal volt gond, hogy ő
még hozott plusz három gyereket. Aki ezen a körön kívül enged be valakit, annál alkalmazni
kell, mert az már egy illegális beköltöző. Annál kell alkalmazni a szerződés felbontását, és
kilakoltatni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha már legelőször odaadják valakinek az ingatlant, akkor sem mindegy, hogy egy
egyedülállónak adják oda, egy 3 fős családnak, vagy egy 8 gyerekes nagycsaládnak, aki még
viszi a nagyszülőket is. Főleg ezt kívánja a rendeletmódosítás kezelni.
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottságok javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)
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pontja alapján valamint a lakások és a helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény /továbbiakban: Ltv./ 2. számú
mellékletében felsorolt felhatalmazó rendelkezések alapján a következőket rendeli el:
1.§
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú
bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással
kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: rendelet) 2. melléklete helyébe a jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet lép.
2.§
Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.
Egyek, 2016. február 11.

____________________________

____________________________

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.

___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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1. számú melléklet

A rendeletben költségelven meghatározott lakbérű bérlakások bérleti díjai:
I.
kategóriás bérlakások:
310.- Ft/m2/hó
II.
kategóriás és szolgálati jellegű bérlakások:
265.- Ft/m2/hó
III. kategóriás bérlakások:
220.- Ft/m2/hó
IV.
kategóriás bérlakások (szükséglakások) :
110.- Ft/m2/hó
V.
kategóriás szociális-egészségügyi szükséglakás:
30.- Ft/m2/hó
A szociális alapú önkormányzati lakások havi lakbérének mértéke a lakás
alapterülete, komfortfokozata után:
-

összkomfortos
komfortos
félkomfortos
komfort nélküli

225.- Ft/m2/hó
95.- Ft/m2/hó
80.- Ft/m2/hó
45.- Ft/m2/hó

A lakásbérleti szerződésben meghatározott bérleti díj maximum 4 fő/ ingatlan
díjmeghatározásból indul ki.
Amennyiben a bérlakásban élők száma a 4 főt meghaladja úgy a lakbér mértéke
személyenként 10%-kal emelkedik minden ott élő személy után.
Fenti rendelkezések csak a 2016.03.01. után kötött szerződésekre
( hosszabbításra nem) vagy ezen dátum utáni újabb beköltözőkre vonatkozik.
Vonatkozik továbbá azokra is akik fenti időpont előtt jogszerűtlenül költöztek be
de a személyenkénti 10%-ot ők is csak ezen időpont után kötelesek megfizetni.
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8./ A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) sz. rendelet
módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottságok javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló
2/2005. (I.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a talajterhelési díjról szóló
2/2005. (I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a
következőket rendeli el:
1.§
Az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
2/2005.(I.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)4.§ (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
4.§(2) A talajterhelési díj alapja (A):
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a
szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve:
 külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett
vízmennyiséggel.
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2.§
A Rendelet 7.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§(1) 2015-évi bevallási és befizetési kötelezettséget illetően:
a.) a 70.életévén felüli személy 90%-os díjfizetési kedvezményben részesül
b.) a 70.életéven aluli személy 70%-os díjfizetési kedvezményben részesül
c.) aki 2015.évben a közcsatornára rákötött és azt az adóhatóságnál igazolja az 90%-os
díjfizetési kedvezményben részesül
d.) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a
szolgáltatott víz mennyisége csökkenthető az ivóvíz meghibásodása következtében a
szolgáltató által igazoltan elszivárgott vízmennyiséggel

3.§
A Rendelet 8.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
8.§ (1) A szennyvíz- csatorna mű üzemeltetője által megtett adatszolgáltatás alapján a jegyző
bevallás benyújtására hívja fel az ügyfelet (kibocsátó) . A talajterhelési díjat kibocsátónak a
tárgyévet követő év március 31-ig kell megállapítani,bevallani és megfizetni. A bevallást az
1.sz. függelék szerinti nyomtatványon kell teljesíteni.
4.§

A Rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
11.§ Mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége 1m3/fő/hó.
5.§
Ez a rendelet 2016. február 15-én lép hatályba
Egyek, 2016.február 11.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Dr. Miluczky Attila
Polgármester

Rendelet kihirdetve: 2016.
Csepreginé Kocsis Nóra
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jegyző
9./ A települési adóról szóló 30/2015.(X.29.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
települési adóról szóló 30/2015.(X.29.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló rendeletet.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a települési adóról szóló 30/2015.(X.29.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A kormányhivatal által korábban küldött törvényességi észrevétel módosításra hívja fel a
figyelmet, és ez maradt a meghívóban is, ugyanakkor mindannyian tudják, hogy egy olyan
konszenzus alakult ki a Képviselő-testületben, hogy ha nem érnek célt a rendelettel, akkor
hatályon kívül helyezik. Ezért készült el a hatályon kívül helyezésről a rendelet, nem pedig a
módosító rendelet, de ha van indítvány módosítani is lehet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a bizottságok javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016.(II.11.) számú önkormányzati rendelete
a települési adóról szóló 30/2015.(X.29.) számú önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
1. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h)
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Hatályát veszti a települési adóról szóló 30/2015.(X.29.) számú önkormányzati rendelet.
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2.§
Ez a rendelet 2016. február 15-én lép hatályba.
Egyek, 2016. február 11.

_____________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.

_______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

10./ Kérdések, interpellációk
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság elnökeként tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
vagyonnyilatkozatok határidőben beérkeztek, az előző évi vissza lett adva, tehát minden
rendben történt.
Soltész Gábor képviselő:
Dr. Miluczky Attila polgármestert kérdezi, hogy február 11-én szerinte a válykos tó projekt
elkészült-e? Nagy felelőtlenség lenne rá azt mondani, hogy ez a projekt elkészült. Lenne egy
javaslata. A szeles idő a kotrással illetve a nádvágással kapcsolatban a víz tetején maradt úszó
hulladékot, nádtörmeléket ki sodorta a parthoz. Ha lenne rá lehetőség, ezt a hulladékot, ami
igen jelentős mennyiségű szerves anyag, egy-két csónakból fel lehetne fogni, és nem bomlana
nyáron a vízben. Tény, hogy így a vízfelület a 3 szigettel nagyon szép lett, és ha ezek az
uszadékok lekerülnek róla, nagyon jól néz ki.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amit most Soltész Gábor képviselő elmondott, ő is elmondta novemberben. Otthonról hozott
is egy merítő edényt, amivel ki lehet meregetni. Ecsedi János alpolgármester azt mondja,
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hogy az emberek nem mernek oda menni, és kimerni. Majd akkor ő odamegy és megmutatja,
hogy kell kimeregetni. Ugyanez volt a nádvágással is, senki nem mert rámenni a jégre, mert
recsegett. Nem mindegy, hogy valaki azt mondja, hogy előre, vagy azt, hogy gyertek utánam.
Amikor kiment, és azt mondta, hogy menjenek utána, akkor mentek.
Amikor Soltész Gábor képviselő kérdezi, hogy szerinte kész van-e a munka. A munka
elkészült, ugyanakkor vannak garanciális hiányosságok. Vannak olyan részek, amin még
csiszolni kell, és garanciába el kell végeznie a kivitelezőnek. Neki is el kellett fogadnia, hogy
az a kotró út, amit ott körbe raktak abban is vannak még hiányosságok. Ha javul az út tartása,
kicsit szikkad az idő, akkor az útra rá tudnak menni géppel, és amit garanciába el kell
végezni, azt el fogják végezni. Tardi Kálmán képviselőt is megkérte, hogy tartsa a kapcsolatot
a kivitelezővel. Az általa elmondottaktól van-e eltérő információja?
Tardi Kálmán képviselő:
A kivitelező ígéri, hogy mihelyt tömörödik az út, akkor azonnal igazít rajta. Fizikálisan ebből
most nem lehetett többet kihozni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Készen vannak, de garanciában pl. majd az úszóstéget is visszarakja. Egyébként a
közmunkaprogramban két csónak van tervezve erre a célra.

11./ Egyebek
12./ Előirányzat módosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, 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
megemeli 196 ezer forint előirányzattal. Ezen előirányzat módosítás a Széchenyi
program keretein belül vásárolt Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzett
beruházási és karbantartási munkálatokra nyújt fedezetet.
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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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Technikai jellegű döntés, javasolja, hogy támogassák. Kéri, hogy aki az előirányzat
módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott,
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 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
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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
13./ Közvilágítás ajánlattételi felhívásának elfogadása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a fenti dokumentumokban foglalt időpontokat a
legoptimálisabban Dr. Kovács Tibor ügyvéd javaslatának megfelelően állítsa össze.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ennek a napirendnek az előzményeit már tárgyalták, ez most az ajánlattételi felhívás. Kéri,
hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 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 elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti dokumentumokban foglalt
időpontokat a legoptimálisabban Dr. Kovács Tibor ügyvéd javaslatának
megfelelően állítsa össze.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Kovács Tibor ügyvéd
14./ TOP-os pályázati szándékok priorizálása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal 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

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezek nagyszámoknak tűnhet annak, aki még ezt nem hallotta, de ez nem csak jövőre és az
idénre vonatkozik, hanem ezt az összeget 2020-ig kell elosztani. Mivel kérdés hozzászólás
nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a TOP-os pályázatokat az alábbiak szerint priorizálja:
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
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15./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
- Fasor u. 23.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Fasor u. 23. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt ne
vásárolja meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez egy 50 000 Ft-os ingatlan. A tulajdonosa nagy bajban van, és akkor krízis segélyt kell neki
adnia. Jobbnak látná, ha akár a krízis segély terhére is megvásárolnák 50 000 Ft-ért. Ez egy
üres gazos telek, már az is érték, hogy nincs rajta egy rom, amit el kellene takarítani. A Fasor
úton már lassan lesz egy 1 hektáros területe az önkormányzatnak egybefüggő módon. A
település rendezettségének érdekében az ilyen lehetőségeket ne hagyják ki, vásárolják meg.
Azt is gondolják meg, hogy a tulajdonos nagyon nehéz helyzetben van.
Tardi Kálmán képviselő:
A jelzáloggal van baj, ami rajta van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Legyen az a döntés, hogy megveszi az önkormányzat 50 000 Ft-ért, ha letörlik a jelzálogot.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Fasor u. 23. sz. alatti ingatlant megvásárolja 50 000 Ft
összegért a krízis segély terhére, amennyiben a tulajdoni lapon bejegyzett
jelzálog törlésre kerül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
- Teleki u. 58.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek-Telekháza, Teleki u. 58. sz. alatti ingatlant forráshiány
miatt ne vásárolja meg.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most nem, de a későbbiekben érvelne e mellett az ingatlan mellett, mert ez is hasonló
megítélés alá esik a szemében. Javasolja, hogy a költségvetéskor tárgyalják újra, mert ha
ezeket a 150 000 Ft-os házakat kihagyják, a tavaly megfogalmazott céljaik sérülnek. Akkor
ide is idejöhetnek Miskolcról, és egy 20 fős család beköltözhet, és pont ezt nem akarják.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a költségvetéskor tárgyalják újra a napirendet,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4067 Egyek-Telekháza, Teleki u. 58. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról
a 2016. évi költségvetés elfogadásakor dönt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
- Toldi u. 42.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Toldi u. 42. szám alatti ingatlant forráshiány miatt ne
vásárolja meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Toldi u. 42. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt nem
vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
16./ Kérelem az Egyek, Domb u. 14. sz. alatti ingatlan ingyenes használatára
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Major Imre 4069 Egyek, Domb u. 12. szám alatti lakos 772/2016. számú
kérelmében foglaltakat támogatja, és a 4069 Egyek, Domb u. 14. sz. alatti
ingatlant részére ingyenes használatba adja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Petruska Lászlóné pénzügyi ügyintéző
17./ Kérelem a Fasor úton lévő kanális part ingyenes használatára
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Major Imre 4069 Egyek, Domb u. 12. szám alatti lakos
771/2016. számú kérelmét helyszínbejárást követően tárgyalja újra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Miért kell a helyszínt bejárni?
Tardi Kálmán képviselő:
Mert azt hitte, hogy a már megszántott területet akarja elvinni, és azt csak nem volna
erkölcsös oda adni. Illetve az anyaghoz mellékelt térképvázlatot nem nézte meg. Látva a
térképvázlatot, javasolja, hogy adják oda, és vegyék úgy, hogy a helyszínbejárás általa
megtörtént. Csak a saját szerszámával, és saját traktorjával kell felszántania.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt kérte, hogy előtte még, a benne lévő 1-2 kő tuskót szedjék ki. Azt még az önkormányzat
segít kiszedni.
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Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a kérelem támogatásával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Major Imre 4069 Egyek, Domb u. 12. szám alatti lakos 771/2016. számú
kérelmét támogatja, és az 1051/1 hrsz-ú földterületet részére ingyenes
használatba adja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Petruska Lászlóné pénzügyi ügyintéző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy időpontot mind két kérelem esetében határozzanak meg. Mikortól és mennyi időre
adják használatba?
Tardi Kálmán képviselő:
Február 15-től 5 évre javasolja használatba adni.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Azzal, hogy a területet kérelmező a saját eszközével tartsa rendbe.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez egy elgazosodott elvadult terület, amit minden évben kitakaríttatnak a közmunkásokkal, és
volt olyan, hogy ezen a szakaszon hónapokat dolgozott egy 10 fő csapat. Az, hogy a Fasor
úton hónapról-hónapra kaszálják a füvet, és drága önkormányzati benzint használva
kaszálják, ez abszolút mínusz. A lakosságnak is rossz, mert ha az önkormányzat kaszálja a
füvet, abban mindig vannak csúszások, nem ez az elsőrangú feladat. Ha ezt Major Imre
csinálja, és bele rak lucernát, vagy bármit, ez az önkormányzatnak egy nagy megtakarítás.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 2016. február 15-től 5 évre adják használatba mind két
ingatlant Major Imre részére, illetve saját eszközzel rendezze, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 46/2016.(II.12.) számú határozatban megjelölt Domb u. 14. sz. alatti
ingatlant, és a 47/2016.(II.12.) számú határozatban megjelölt földterületet
2016. február 15-től 5 év időtartamra adja ingyenes használatba Major Imre
Domb u. 12. sz. alatti lakos részére.
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Az ingatlanokat a kérelmezőnek saját eszközzel kell művelnie.
Határidő: 2016.02.15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Petruska Lászlóné pénzügyi ügyintéző
18./ Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének támogatási kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének
támogatási kérelmét a 2016. évi költségvetés elfogadáskor tárgyalja újra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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
19./ Döntés az oktatási intézmény részére átadott tanyabusz javítási költségének
biztosításáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az oktatási intézmény részére átadott Citroen Jumpy típusú LMA-682
frsz-ú tanyabusz javítási költségeire bruttó 250 000 Ft összeget biztosít a 2016.
évi költségvetésben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
20./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12) számú rendelet
módosítása
Bóta Barbara aljegyző:
A hétfői és a keddi bizottsági ülésen egyértelmű szándék mutatkozott arra, hogy
takarékossági okokból módosítani szeretnék a lakhatási támogatás összegét. Ahhoz, hogy a
megtakarítás realizálódjon, már március 1-től hatályba kell léptetni egy rendeletmódosítást,
amit előkészített, és a képviselők előtt van. A rendeletmódosítás tervezetét ma készítette. Az a
lényeg, hogy hatályon kívül helyezésre kerülnek belőle azok a rendelkezések, amik a
lakhatási támogatás összegére vonatkoztak, illetve módosításra került az a rendelkezés, amely
egyértelműen megállapítja, hogy a lakhatási támogatás egyösszegű havi 2 500 Ft. A másik
módosítás pedig a krízistámogatást érinti. Itt a családsegítő volt a döntés előkészítő, hozzá
fordulhattak korábban a kérelmezők. Mivel a családsegítő jogviszonya február 15-én
megszűnik a kistérségi társulásnál így a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjére módosította ezt a
rendelkezést.
A kiküldött anyagon még annyit szeretne pontosítani, hogy technikai okok miatt az alábbi
rendelkezés lép szófordulatot a következő rendelkezés lép szófordulatra kell cserélni, illetve a
hatályon kívül helyezi szófordulatot, hatályát veszíti szófordulatra kell módosítani. Illetve az
„Önkormányzati rendelet” megnevezést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a rendeletmódosítást Bóta Barbara
aljegyző által elmondottakkal, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (II.11) Önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 2/2015 (II.12) számú Önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a
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132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a 2/2015 (II.12) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosítására a következőket rendeli el.
1. §
A Rendelet 10. §. (3), (4), és (6) bekezdése, valamint a 12. § (2) b) pontja hatályát veszíti.

2. §
A Rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 2 500 Ft.”
3. §
A Rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás igénylése a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél történik, aki vizsgálja a
kérés megalapozottságát, a krízishelyzet fennállását.
4. §
A Rendelet 10. § (5) bekezdésének számozása 10. §. (3) bekezdésre, a 10. § (6a)
bekezdésének számozása 10. § (4) bekezdésre, a 10. § (7) bekezdésének számozása 10. § (5)
bekezdésre módosul.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.

____________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 11.
___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
21./ Közvilágítás közbeszerzési eljárásához ajánlattevők meghívása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Megkérték Dr. Kovács Tibor ügyvédet, aki közbeszerzési eljárásokat bonyolított ebben a
témában, hogy ajánljon cégeket, melyek az önkormányzat meghív. Ez a mai napon
megérkezett. Megkéri Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt, hogy ismertesse a cégeket.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Dr. Kovács Tibor ügyvéd 4 céget küldött, akit javasol meghívni. Azt tudni kell, hogy a Kbt.
módosításának megfelelően a meghívásos eljárásnál nem 3 céget, hanem 4 céget szükséges
bevonni. Ezért is fog 4 céget olvasni, de nem kőbevésett ez a 4 cég, lehetnek javaslatok. Majd
a cégekről külön kellene szavazni.
1.
2.
3.
4.

DH-SZERVIZ Kft., 4028 Debrecen, Tüzér u. 4., ügyvezető: György Zoltán
VILLJAV Kft., 4030 Debrecen, Gizella u. 2., ügyvezető: Oláh Sándor
Mezei-Vill Kft., 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12., ügyvezető: Mezei József
Illuminatio Zrt., 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43., ügyvezető: Kapcsos Tibor

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a DH-SZERVIZ Kft. meghívásával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése és
építése Egyeken” c. beruházás közbeszerzési eljárásának keretében
ajánlattevőnek a DH-SZERVIZ Kft-ét (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) meghívja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Kovács Tibor ügyvéd
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a VILLJAV Kft. meghívásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése és
építése Egyeken” c. beruházás közbeszerzési eljárásának keretében
ajánlattevőnek a VILLJAV Kft-ét (4030 Debrecen, Gizella u. 2.) meghívja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Kovács Tibor ügyvéd
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Mezei-Vill Kft. meghívásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése és
építése Egyeken” c. beruházás közbeszerzési eljárásának keretében
ajánlattevőnek a Mezei-Vill Kft-ét (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.)
meghívja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Kovács Tibor ügyvéd
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért az Illuminatio Zrt. meghívásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése és
építése Egyeken” c. beruházás közbeszerzési eljárásának keretében
ajánlattevőnek az Illuminatio Zrt.-ét (4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.)
meghívja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Kovács Tibor ügyvéd
22./ Dr. Gaál Gyula Péter háziorvos kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkéri Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt, ismertesse a kérelmet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Doktor úr a tegnapi napon kereste meg, és juttatott el egy kérelmet, ami a mai napon érkezett
meg, melyben leírja, hogy részére az Egyek Hunyadi J. 48/B szám alatti rendelőt, üzemorvosi
rendelés céljára adja bérbe az önkormányzat. Amennyiben megoldható, bérleti díj nélkül
szeretné használatba kérni a rendelőt. Idáig a Honvédségi rendelőre szólt az engedélye, de ott
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2015.12.31-én befejezte a rendelést. Az engedélyét el kell hoznia onnan, ezért szeretné
átkérni erre a rendelőre a lehető leghamarabb. Üzemorvosi tevékenységet nem folytatna
itt ameddig Szabó doktornő rendel. Doktornő nyugdíjba vonulása után szívesen vállalná a
foglalkozás- egészségügyi feladatokat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte ezzel nyer a település. Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja Dr. Gaál
Gyula Péter háziorvos kérelmét február 15-től, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2016. (II.11.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
támogatja a Pevia Bt. (4032 Debrecen Károli Gáspár u. 444.) képviselője, Dr.
Gaál Gyula Péter háziorvos 1221/2016. számú kérelmét, és az Egyek, Hunyadi. J.
u. 48/b. szám alatti rendelőt, részére üzemorvosi rendelés céljára ingyenes
használatba adja 2016. február 15-től.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Petruska Lászlóné pénzügyi ügyintéző

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:35 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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