EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016.04.07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2016. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2016.04.07-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi
ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vételi ajánlata a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” tulajdonában álló ingatlanrész, működtető
eszközök és gépjárművek tárgyában
107/2016.(IV.07.) sz. határozat
2./ Döntés a 4034 Debrecen, Hétvezér út 21. sz. alatt található központ társasházzá való
nyilvánításáról (Szóbeli előterjesztés)
108/2016.(IV.07.) sz. határozat
3./ Pályázat benyújtása a Muzeális intézmények szakmai támogatására „Vizesblokk
kialakítása az Egyeki Tájházban” címmel
109/2016.(IV.07.) sz. határozat
4./ Egyebek
1./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme a III. Jótékonysági Tűzoltóbál
megszervezéséhez
110/2016.(IV.07.) sz. határozat
2./ Mezőgazdasági programmal kapcsolatos tájékoztatás
111/2016.(IV.07.) sz. határozat, 112/2016.(IV.07.) sz. határozat
3./ Fonyódligeti üdülő üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás
113/2016.(IV.07.) sz. határozat, 114/2016.(IV.07.) sz. határozat
4./ Az Ovi foci kialakításához kapcsolódó építési munkálatok
115/2016.(IV.07.) sz. határozat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a rendkívüli 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 nem tud részt venni
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az ülésen. Tardi Kálmán képviselő szintén nem tud részt venni az ülésen.
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:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme a III. Jótékonysági Tűzoltóbál
megszervezéséhez
2./ Mezőgazdasági programmal kapcsolatos tájékoztatás
3./ Fonyódligeti üdülő üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás
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.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Megkérdezi, hogy a közmunkaprogramban biztosított térkövet és a kerítés építéséhez
szükséges anyagot nem kellene-e megerősíteni egy testületi döntéssel?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hajduné Holló Katalin képviselő javaslata, hogy vegyék napirendre az Ovi foci
kialakításához kapcsolódó építési munkálatokat. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirend módosítására vonatkozó
javaslatot.
Napirendek tárgyalása:
1./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vételi ajánlata a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” tulajdonában álló ingatlanrész, működtető
eszközök és gépjárművek tárgyában
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az anyag kiment a Képviselő-testület számára. Ez a napokban érkezett és olyan volumenű
döntés, amit már a soros testületi ülés előtt is jelzett, hogy célszerű lenne tárgyalni, de akkor
még nem érkezett be ez a vételi ajánlat. Most, hogy itt van a vételi ajánlat, kéri a Képviselőtestület iránymutatását, hogy mit képviseljen hétfőn a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
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Zrt. közgyűlésen.
Javasolja a gépek és eszközök értékesítését a TRV számára. Az ingatlanra is el tudja fogadni
a TRV árajánlatát, de amíg ingatlanszakértő nem mondja ki, hogy az az ingatlan mennyit ér,
addig arról nem tud felelősen dönteni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt nem támasztja alá értékbecslés? Ez nem derül ki az anyagból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A TRV nem ad írásba semmit. A TRV szóban elmondta, hogy felértékeltették a Hétvezér úti
ingatlant, ami kb. 800 millió forint és azt arányosították, amikor a laborra tettek vételi
ajánlatot, és így jött ki ez a bruttó 116 millió forint körüli összeg. Ugyanakkor Tóth Attila
végelszámoló cégének értékbecslője tavaly nyáron nettó 111 millióra értékelte, és ez több
mint a TRV ajánlata. A teljes ingatlan együttesre viszont kb. 150-200 millió forinttal
alacsonyabb értéket állapított meg, mint a TRV értékbecslője.
Telefonálgatott délelőtt, hogy mit javasoljon a Képviselő-testületek. A gépek, eszközök
vonatkozásában javasolja az értékesítést. Az ingatlannál szintén javasolja az értékesítést,
azzal, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel őt arra, hogy járuljon hozzá az értékesítéshez,
de konkrétan csak akkor szavazzon, ha valami ingatlanbecslés alá támasztja, hogy ennek az
ingatlannak ennyi az értéke. Az ingatlanbecslés ne arányosított legyen, hanem erre az épületre
vonatkozólag készüljön egy ingatlanbecslés. Ha ez az ingatlanbecslés 20-30%-al tér el az
ajánlattól, akkor fogadják el az ajánlatot, ha nagyobb az eltérés, mint 20-30%, akkor ne
támogassák az értékesítést.
Tóth Attila végelszámoló újra megkérte az összes ingatlanra az értékbecslést, mert
Debrecenben a tavalyi évtől számítva az ingatlanárak emelkedtek, de ez az ingatlanbecslés
hétfőre nem lesz kész. Elmondta Tóth Attila végelszámolónak, hogy nem kellett volna az
összes ingatlanra megkérni, csak erre az egyre aktualizálják a tavalyi ingatlanbecslést, hogy
hétfőn ez rendelkezésre álljon.
Volt egy előzetes egyeztetés Balmazújvároson, ahol 11 település volt jelen, és ebből a
kistérségből mind a 4. Úgy álltak fel, hogy ezt a vételi ajánlatot mind a 11 település támogatni
fogja. Az egyeztetésen elmondta, hogy alapvetően támogatja ezt, mert a lakosságnak az az
érdeke, hogy a TRV jól működjön, a víziközmű szolgáltatás jó színvonalon legyen ellátva,
legyenek gépeik, eszközeik, járműveik, és legyen egy labor a közelben, ami bennünket is
kiszolgál.
A közgyűlésen is elmondta, hogy lehetne ragozni a történetet, mert, ha csinálnak egy
nyilvános árverést, lehet, hogy a gépekből és az eszközökből ki tudnak árulni 10%-al többet.
Szerinte ettől a 10%-tól fontosabb a lakossági szolgáltatás zavartalan ellátása. Azt is
mondhatnák, hogy a TRV hiányosságokkal szolgáltat, mert Egyeken még mindig van egy pár
száz lakás, ahol több mint egy éve nem kapnak vízszámlát. Azt gondolja, hogy ez a
szolgáltatás lehetne még rosszabb is. Azt látja, hogy meg van a törekvés a TRV részéről.
Az előző Képviselő-testülettel kialakítottak egy álláspontot. Azt mondták, hogy akár ingyen
is oda adják a Magyar Államnak az önkormányzat összes tulajdonát ebből a cégből azzal a
feltétellel, ha bármelyik önkormányzatnak fizetnének ezért a tulajdonért, akkor az Egyeki
Önkormányzatnak is fizessenek a lehető legkedvezőbb módon, ahogy ezt más
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önkormányzatnál is megteszik.
Onnan indultak, hogy a Hajdúvíz havonta 13 millió forint veszteséget termelt, és akkor azt
mondták, hogy ne éljék fel a vagyonát, vigyék a céget végelszámolásba, amíg van értéke a
cégnek. Számíthatnak rá, hogy ebből az értékesítésből 13,39% az önkormányzat számláján
fog megjelenni. Két évvel ezelőtt havonta 13 millió forint veszteség volt, aminek 13,39%-a
szintén Egyek Nagyközség Önkormányzatának vagyonát terhelte. Ehhez képes most sokkal
jobban állnak, mert az elmúlt 1,5 évben a TRV a Hajdúvíznek több mint 300 millió forint
bérleti díjat fizetett ki. Ez havonta 20 millió forint körüli bérleti díj. Tehát összességében 30
millió forinttal jobbak úgy, hogy még nem lett értékesítve szinte semmi. Már az
önkormányzatok felé az elmaradt bérleti díja 90%-a ki van fizetve, és a TRV több mint 300
millió forint bérleti díjat kifizetett. A bérleti díjat és az értékesítés díjait számolva lehet, hogy
1 milliárdos értékmentést is el tudnak a végén könyvelni.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel volt egy olyan megállapodás, hogy 800 millió
forintért fogják ezt az egész komplexumot megvásárolni. Az volt a kérés, hogy őrizzék meg
ennek a területnek az egységét, kb. 800 millió forintot fizessenek ki érte, és az összes dogozót
vegyék át jogutódlással. A dolgozókat átvették, a teljes területet nem vásárolták meg, és úgy
néz ki, hogy ez így, mint megyei vízügyi igazgatóság meg fog szűnni. Azzal indokolják, hogy
nem vásároltak meg mindent, hogy az egyesség szerint annak idején a vízműnél lévő
településekből 22 település a Debrecen Vízműhöz ment. Erre mondta a TRV azt, hogy mivel
nem ment át hozzá minden önkormányzat, nem tudja vállalni az eredeti vállalását, hogy a
teljes telephelyet megvásárolja.
Soltész Gábor képviselő:
Most teljesen irreleváns, hogy mit dönt ma a Képviselő-testület, mivel bízzák meg a
Polgármestert. Nyilván a Polgármester is maximálisan arra törekszik, hogy a szolgáltatás
biztosítva legyen. Az is fontos dolog, hogy mekkora tulajdoni hányadot képviselnek azok,
akik azt mondják, hogy ha egy picit is áron alul megy, de menjen a TRV-nek, és biztosítva
legyenek a szolgáltatások, vagy mekkora tulajdoni hányadot képviselnek azok, akik
mindenáron menni akarnak a debreceni vízműhöz, és nekik most már nem számít semmi, nem
számít, hogy mi lesz utána a többivel. Ha a szavazásokat nézik a jegyzőkönyv végén, az
brutális.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A szavazáson Tiszacsege és Balmazújváros sem volt jelen, és így alakult ki az, hogy az általa
és ott lévők egy csoportja által képviselt véleménye a szavazatok 1/3-át tették ki, és a 2/3
pedig nemmel szavazott. Azt is ki lehet olvasni a jegyzőkönyvből, hogy a nemmel szavazók
azért ellenkeztek annyira, mert rögtön szeretnék a pénzt. Olyan Polgármester is volt, aki
szerinte nem értette a helyzetet.
Ők azt mondták, hogy vannak tételek, melyeket kevesellnek, de had boldoguljanak a
települések, ne szedjék össze sehonnan a kerékpárt, fűnyírókat, eszközöket, és azt nézzék,
hogy a településeken a víziközmű szolgáltatás jól működjön, és végül is meg lett szavazva az
értékesítés.
Javasolja, hogy a gépek és járművek értékesítését támogassák. Az ingatlan értékesítésével
kapcsolatban pedig hatalmazzák fel arra, hogy ha az értékbecslő által meghatározott ártól a
TRV ajánlata maximum 30%-al kevesebb, akkor fogadják el.
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Soltész Gábor képviselő:
Szerinte a 30% az sok.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor legyen 20%. Tehát, ha nem nagyobb a különbség, mint 20%, akkor ő fel van rá
felhatalmazva, hogy az eladást támogassa. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2016. (IV.07.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy támogassa a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. (5000
Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.) Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (4034
Debrecen, Hétvezér u. 21.) „v.a” tulajdonában álló
-

gépjárművekre tett 51.269.957 Ft + áfa összegű vételi ajánlatát,
működtető eszközökre tett 27.015.905 Ft + áfa összegű vételi ajánlatát
laboratóriumi eszközökre tett 26.463.479 Ft + áfa összegű vételi
ajánlatát.

A laboratórium épületre vonatkozólag készüljön egy ingatlanbecslés. A
Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. laboratórium épületére tett 92.100.000 Ft +
áfa összegű vételi ajánlatát abban az esetben támogassa, ha az értékbecslő által
meghatározott ártól a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. ajánlata maximum
20%-al kevesebb.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Döntés a 4034 Debrecen, Hétvezér út 21. sz. alatt található központ társasházzá való
nyilvánításáról (Szóbeli előterjesztés)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a végelszámoló szorgalmazza mindig. Ez az egybefüggő 2,2 hektár terület Debrecen
központi részének szélén van. Ahhoz hogy minél kisebb megkötéssel tudják értékesíteni az
ingatlanokat, ezt az ingatlan együttest társasházzá kell alakítani, és fel lesz darabolva több
építményre. Ha így nagyobb árat tudnak kapni, akkor javasolja, hogy támogassák a
társasházzá való nyilvánítását.
Soltész Gábor képviselő:
Ahhoz nem kell átminősítés? Az a rész ipari övezet. Az a földterület, amin ez az ingatlan
elhelyezkedik ipari övezet, akkor azon nem lesz társasház az életben sem.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor úgysem kapja meg.
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Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki megadja a szót Dr. Tóth Sándornak, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megadta a szót Dr. Tóth Sándor
részére.
Dr. Tóth Sándor:
Az ingatlan forgalomképességét éppen a társasházzá való nyilvánítása fogja elősegíteni. Ezért
kezdeményezik ezt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy egy ipari területen is lehet társasház, mert ott is lehet több cégnek közös
tulajdona.
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Debrecen, Hétvezér út 21. sz.
alatt található központ társasházzá való nyilvánítását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2016. (IV.07.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonában lévő
4034 Debrecen, Hétvezér út 21. sz. alatt található központ társasházzá való
nyilvánítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Pályázat benyújtása a Muzeális intézmények szakmai támogatására „Vizesblokk
kialakítása az Egyeki Tájházban” címmel
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Gábor Istvánné könyvtárvezetőt kéri, hogy ismertesse a napirendet.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
A tájház hátsó része még nincs felújítva, oda terveznék a vizesblokkot. Ezt a pályázatot tavaly
is beadták 3 millió forintra, most majdnem 4 millióra adnák be. Tavaly 800 ezer forintot
kaptak, tehát nem várható, hogy most 3,7 millió forintot megkapnak. Ezzel be lenne fejezve a
tájház felújítása teljes mértékig. Arról nem beszélve, hogy a tájházban táborokat tartanak és
azzal kapcsolatban is, volt olyan reklamáció, hogy nincs vécézési lehetőség. Ma kapta meg a
tájház szövetség támogató levelét hozzá, ők is kiemelték, hogy a tájházban egyre több
program van, nagyobb a látogatottság és szükséges a vizesblokk.
Vadász István elfogadták, mint szakembert, ő pedig vállalta, hogy visszatérnek rá, hogy ha a
megvalósításhoz érnek, hogy hogy ne sérüljön a tájház jellege. Szívességből ingyen vállalta.
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Azért nem hozta a soros testületi ülésre, mert akkor még nem tudta, hogy elfogadják-e Vadász
Istvánt, és ha elfogadják, akkor kér-e pénzt érte.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez már be van nyújtva, egy utólagos jóváhagyás kell?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Elektronikusan már be lett nyújtva, papíron legkésőbb holnap kell postára adni. A
pályázatnak nincs önrésze, és amikor kevesebb pénzt adnak, mindig kérnek véleményt, és
még mind két alkalommal azt volt, hogy nem kell pluszt hozzá tenni, annyit kell
megvalósítani, amennyit adnak. Tehát biztos nem fog plusz kiadás felmerülni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van itt valami határidő? Miért tárgyalja most a rendkívüli ülésen a testület?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Ma kellett elektronikusan leadni és holnap papír alapon, és júniusban lesz belőle valami. A
megvalósítás legutolsó időpontja 2017. december. Tehát megtehetik, hogy a jövő évre
elnapolják, ha esetleg a költségvetésből ki kell pótolni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a pályázat benyújtását,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2016. (IV.07.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston
Program) ”Vizesblokk kialakítása az Egyeki Tájházban” címmel pályázatot
nyújt be.
A megpályázott összeg bruttó 3.789.046 Ft
Kötelező önrésze a pályázatnak nincs.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető

4./ Egyebek
1./ Egyek Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme a III. Jótékonysági Tűzoltóbál
megszervezéséhez
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A tűzoltóság új elnöke kéri, hogy támogassák a jótékonysági tűzoltóbáljukat. Azért hozta
most be a kérelmet, mert a jótékonysági bált április 30-án kívánják megtartani, és a soros
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testületi ülés 28-án lesz. Jó lenne, ha ezen a testületi ülésen mondanának valamit, hogy
mennyivel kívánják támogatni a jótékonysági bált.
Vitéz Zsolt képviselő:
A terembérleti díjat elengedik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt egyébként is elengedik mindenkinek, ők itt pénzt várnak. Hozzá ma délelőtt jutott el ez a
kérelem, és kéri, hogy erre gyorsan reagáljanak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Őt állította meg Rapcsokné Erika reggel, hogy szeretnének beadni egy kérelmet, mert olyan
fülest kaptak, hogy most lehet kérni bálokra támogatást. Tájékoztatta, hogy ő pont azt tudja,
hogy nem lehet kérni a bálokra támogatást. Mondta, hogy hozzák fel a kérelmet, de azt nem
tudja, hogy mikor fogja tárgyalni a testület, de ha 30-án van a bál, akkor 1-2 nappal előtte
igen késő tárgyalni a kérelmet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte azokat a bálokat kellene támogatni elsősorban, amik pluszt jelentenek a településen.
Ami minden évben hagyományosan meg van tartva, nem tudja, hogy azt akarják-e támogatni,
de ha elkezdik a támogatást, akkor mindegyiket kell.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ezt már elkezdték ebben az évben, és valószínűleg, amit ők fülesnek neveznek, az a csipkebál
támogatásának a híre jutott el hozzájuk. Ha elkezdték ebben az évben, akkor 100 000 Ft-al
támogassák őket is.
Ecsedi János alpolgármester:
Következik majd a Polgárőrség az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Csak a csipkebálnál úgy szólt a döntés, hogy ebben az évben utoljára.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Akkor itt is szólhat így. Ráadásul a csipkebál már kétszer volt támogatva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Biztos, hogy jönni fog minden szervezet. A csipkebálnál eredetileg 50 000 Ft-ot akart adni, de
beleszaladtak ebbe a nagy mínuszba. A tűzoltóságnál stabilabb a tagság, többen vannak,
nagyobb hagyománya van. Hajduné Holló Katalin képviselő 100 000 Ft-ot javasolt.
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat?
Gál-Szalai Erika képviselő:
Próbál tartózkodni, mert elnökségi tagként elég sok rossz érte a tűzoltóság részéről, és ha
most támogatást kívánna adni, akkor elismerné azokat a szavakat.
Ecsedi János alpolgármester:
A rendezvények terhére?
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyetért azzal, amit Gál-Szalai Erika képviselő elmond. Ő az önkéntességet akarja támogatni.
Azt megtámogatja 100 000 Ft-al, bár ugyanazt gondolja, mint Gál-Szalai Erika képviselő,
tartózkodni fog. Legyen egy kimutatás ki mennyi önkéntes munkát végzet és azt az
önkormányzat díjazza. Azt is támogatja, hogy erősödjön a közösség, bálozzanak közösen, de
az önkéntességet sokkal jobban tudná támogatni. Aki tűzoltóként 1 napot is önkéntesen
dolgozik, az kapjon erkölcsi elismerést. Erre 100 000 Ft-ot meg is tudna szavazni, amihez
várja tőlük a felhasználási javaslatot. Úgy tudná elképzelni, hogy év végén december első
napjaiban adnak egy kimutatást, hogy ebben az évben ki hány nap önkéntes szolgálatot
végzett. Aki a legtöbbet végezte annak adjanak 50 000 Ft pénzjutalmat, a másodiknak 30 000
Ft-ot, a harmadiknak 20 000 Ft-ot. Szerinte ebből a tűzoltóságból az önkéntesség hiányzik a
legjobban.
Vitéz Zsolt képviselő:
Minden év végén itt van az Idősek Karácsonya, és mindig kapkodnak, hogy miből lesz a
keret. A nagyságrendet nézve több mint 900 ember van megszólítva, abból kb. 400 ember
vesz részt. Ez nem bál, de ők abból a kevésből próbálják kihozni. Egy millió forint van
rendezvényekre és abból van elköltve 205 000 Ft. Nem tudja, hogy ezen a bálon mennyien
vesznek részt, de ismerve ezt a költségvetést, év végén majd azt mondják, hogy eddig volt
Idősek Karácsonya és közel 1000 embert megszólítottak, most részt vett benne 150 ember, és
emiatt nem lesz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jónak tartja, amit Hajduné Holló Katalin képviselő alapgondolatként képvisel, hogy amit
tavaly odaadtak azt adják oda az idén is, ha az egyiknek odaadták adják oda a másiknak is.
Ugyanakkor mégis kicsit visszásnak érzi, hogy ha valakit egyszer kivételesen támogatnak a
kivételes helyzetére vonatkozólag, akkor most már mindenkivel szemben a kivételes eljárást
kell alkalmazni. Nem kíván rendszert csinálni belőle, hogy a csipkebált évenként támogassák.
Tavaly azért támogatta őket 100 000 Ft-al, mert újdonság volt a településen, az idén már
50 000 Ft támogatást akart adni, hogy álljanak a saját lábukra, jövőre pedig még kevesebbet,
vagy már semmit. De, hogy így alakult a bál, ezzel be is fejezte a csipkebál anyagi
támogatását. A tűzoltóság vonatkozásában az önkéntességre tudja támogatni a 100 000 Ft-ot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Alapvető különbség a kettő kérelem között, hogy az utólag érkezett, a másik pedig előzetesen
érkezett. Illetve itt meg van jelölve a cél, hogy a bál bevételét mire kívánják fordítani. A
csipkebál esetében a cél megjelölése előző évben megtörtént, de erre vonatkozóan az
önkormányzat semmiféle visszajelzést nem kapott. Piackutatásra és továbbképzésre kívánták
fordítani. Arra vonatkozóan információ nincs, hogy a piackutatás megtörtént-e illetve
továbbképzésre küldtek-e valakit az elmúlt év bevételéből. Ennek ellenére az idén utólagosan
újra támogatták őket. Itt meg van az elszámoltatás lehetősége. Az eszközök pótlására kívánják
fordítani. Ez következő, hogy arra fordítják vagy sem. Tehát ennyivel kevesebb az
önkormányzat által átadott pénzeszköz. A költségvetésüket kívánják kiegészíteni a bál
bevételével.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Úgy emlékszik, hogy a tűzoltóság költségvetésében
Védőfelszerelésre volt ugyan, de az lecsökkentették.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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Itt még lehetőség van arra, hogy a bevétel útját követni tudják, a másik esetben már ez sem
volt meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez mindenképpen egy előny, ez lenne a normális minden esetben. Az eljárástechnikával
semmi baja, mert a cél az tiszteletreméltó, csak a rendszer, hogy majd az egyik szervezetnek
ez kell, a másik szervezetnek az kell, és minden szervezetnek kell valami. Akkor most már
erkölcsileg köteles lesz, hogy nekik is megszavazza.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor a csipkéseknek miért lett megszavazva?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nekik azért fizették ki, mert tavaly elindítottak egy gyakorlatot bízva abban, hogy az egy
pozitív végeredményt fog hozni, és ez a gyakorlat az idén anyagilag egy csődhelyzetet
alakított ki, és mivel közmunkások szervezték, nagyon kicsi a jövedelmük, kihúzták őket a
bajból. De itt a tűzoltóknál mindenkinek főállása van, a közmunkához képest viszonylag
tisztességesebb fizetésük van. Az ő szemében ez egy kicsit más helyzet.
Bódi István képviselő:
Ahogy az önkormányzat támogatná a tűzoltóságot, a tűzoltók is tudják támogatni a
vigasságokat egy egész délelőttöt betöltő programmal, ami szerinte lehet, hogy 100 000 Ft-tól
többet ér, és akkor már nem kell annyi fellépőt meghívni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Támogassák azzal a feltétellel cserébe, hogy az egyeki vigasságokon közreműködnek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor ezért cserébe egy 4 órás műsorral készüljenek?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A 4 órát ne határozzák meg, kérjenek egy közreműködést vagy részvételt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy adjanak 100 000 Ft-ot de az önkéntesség támogatására. Kimutatás és
decemberben kiosztani az 50, 30 és 20 000 Ft-ot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az több lesz, mint 100 000 Ft, mert van adó és járulék vonzata.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
De, ha azt mondják, hogy a bál bevételéből fordítsanak az önkéntességre, akkor meg lesznek
sértődve, hogy az önkormányzat beleszól, mert ők azt a személyi védőfelszerelésekre
kívánják fordítani.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Szerinte a vigasságos út járható.
Bódi István képviselő:
Szerinte kössék ki az időt.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Legyen 2 óra. Szerinte a 4 óra az sok.
Ecsedi János alpolgármester:
Ez a műsor egyébként is elvárható. Oda adnak legtöbb támogatást. Hány millió forintot adnak
oda, és azért nem kérhetnek 2 órahosszát, ezért külön 100 000 Ft-ot kell adni?
Gál-Szalai Erika képviselő:
Ebben is igaza van Ecsedi János alpolgármesternek.
Ecsedi János alpolgármester:
A kérdés, hogy elindítanak-e egy lavinát, van-e rá pénzük vagy nincs?
Bódi István képviselő:
Délelőtt10 órától délig adjanak elő egy tűzoltó verseny bemutatót az Egyeki Vigasságokon.
Soltész Gábor képviselő:
A tűzoltóság nem jelölt meg a kérelmében összeget a 100 000 Ft-ot a Képviselő-testület
vetette fel, a 100 000 Ft alatt is van élet. Nyilván lesz valamennyi jegybevételük, szépen
fogynak a támogatói és a belépőjegyek is. Remélik ebből, hogy végre normálisan fognak
beruházni, nem észnélküli dolgokra. Ezzel is több lesz. Nem nekik lesz több, hanem
mindenkinek, mert annyival biztonságosabban tudnak vonulni. Bízzanak benne, hogy ebből a
pénzből végre értelmes dolgokat vesznek. Ezt a 100 000 Ft-ot adott esetben vissza is lehet
szedni.
Bódi István képviselő:
Kéri, hogy ezt függetlenítsék már a Csipkebáltól, mert azt azért szavazták meg, mert ezzel az
étteremnek segítettek. Itt is meg lehet írni egy sorban, hogy meg van a támogatás, de
legközelebb nincs támogatás, és ha megkapják, akkor egy 2 órás gyerek centrikus műsorral
támogassák meg az Egyeki Vigasságokat. Erre kivinnék a gyerekeket.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elfogadja Bódi István képviselő logikáját, csak az is igaz, amit Ecsedi János alpolgármester
mond, hogy annyi támogatást ad az önkormányzat és még külön kérni kelljen, hogy jöjjenek
ki az önkormányzat rendezvényére. Adják oda, ha akarják, de ne azért, hogy legyenek ott a
vigasságokon, hanem legyenek ott amúgy is.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Biztos benne, hogy kérés nélkül is ki fognak menni.
Bódi István képviselő:
Valóban igaz hogy elvárták, ki is mentek, de egy félóra volt.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Szerinte elvárható cserébe a támogatásért. Maximum időintervallumot határozzanak meg.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Javasolja, hogy a Polgármester változtassa meg az eddig döntését, és adják oda a 100 000 Ftot, mert ebből jól nem fognak kijönni.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy teszi fel szavazásra a javaslatot, hogy adják oda a 100 000 Ft-ot a rendezvények terhére,
de hívják fel a figyelmüket, hogy náluk sem és más szervezőnél sem kívánja jövőre az
önkormányzat támogatni a bálszervezést. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2016. (IV.07.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 100 000 Ft támogatást biztosít az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság
(4069 Egyek, Fő u. 3.) részére a III. Jótékonysági Tűzoltóbál
megszervezéséhez a 2016. évi költségvetésben rendezvényekre elkülönített
összeg terhére.
Az önkormányzat jövőre sem a Tűzoltóságnál sem más szervezőnél nem
kívánja támogatni a bálszervezést.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2./ Mezőgazdasági programmal kapcsolatos tájékoztatás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Behozta a Képviselő-testület elé a mezőgazdasági programot. Igaz, hogy fel van rá
hatalmazva és eldöntheti egyedül is, de tekintettel arra, hogy eddig minden évben nagyobbnál
nagyobb mínuszok voltak azt akarja, hogy a Képviselő-testület is tudjon erről. Bóta Barbara
aljegyző is azt kéri, hogy legyen egyértelmű az iránymutatás. Próbálták körbe járni a témát,
hogy mit kellene vetni. Sikerült kapcsolatba lépni az AgroSprint Kft-vel. Márta László
javaslata 8 hektár koktélparadicsom termesztése. Márta László egyeztetett az AgroSprint Kftvel. Soltész Gábor képviselő elmondta, hogy ez szerencsétlen dolog, mert be fog sülni. Az
AgroSprint Kft. kiküldte a szerződést, ami az önkormányzat számára nagyon előnytelenül
volt megfogalmazva. Kijött a Kft. termeltetési igazgatója, elmondták neki, hogy mit
kifogásolnak a szerződésben. Azt mondták, hogy az önkormányzat által kifogásolt részeket
kihagyják a szerződésből. Egyébként 26 másik önkormányzattal vannak kapcsolatban. Ez egy
sztenderd dolog náluk, hogy így próbálnak termeltetni.
Kérte, hogy értsék meg az önkormányzat álláspontját. Ha nem sikerül a termés, elég mínusz
az, hogy az önkormányzat beleöli a sok pénzt, és azt, hogy még kötbért is fizessen, azt nem
tudja az önkormányzat felvállalni. Úgy néz ki, hogy ezt megértették.
A héten kiküldték a főkertészüket, mert azt kérte tőlük, hogy ha együttműködnek, akkor
szükség van egy folyamatos mentorálásra, mert Márta László is jó szándékkal áll hozzá a
mezőgazdasági programhoz, megpróbál megfelelni az elvárásoknak, de ő nem egy
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agrárvégzettségű ember. Ebben az elgondolásban az lenne a felállás, hogy az AgroSprint Kft.
folyamatosan mentorálja ezt a programot, és Márta Lászlóval tartják a kapcsolatot. A
Képviselő-testület részére kiküldött e-mail ma érkezett, és ebben ma dönteni is kell, mert a
jövő héten el kell kezdeni a munkálatokat. Összesen 8 hektár területen lehetne
koktélparadicsomot termelni, és az a kérése, hogy bárhogyan is döntenek, utána a döntés
mögött egységesen álljanak.
Gál-Szalai Erika képviselő kiment az ülésről, jelen van 6 képviselő.

A koktélparadicsom beszedéséhez hektáronként kb. 50 emberre lesz szükség, ez 8 hektárnál
400 ember. A közmunkaprogramban 480 ember van. Ha bevállalják a 8 hektárt, akkor
felmérik, hogy ki az, aki mozgatható a közmunkaprogramban és alkalmas a koktélparadicsom
szedésére. Út tudja, hogy ez augusztus első 3 hetében gyűjtenék a koktélparadicsomot befele,
ez alatt a 3 hét alatt nem engednének el senkit szabadságra. Illetve szeretne egy olyan
programot megvalósítani az általános iskolásokkal, hogy a felsőbb évfolyamból, ha
szeretnének pénzt keresni, akkor had menjenek ki, és had szedjenek koktélparadicsomot.
Nyilván ez önkéntes alapon lenne, betartva a törvényi előírásokat. Nevelés szempontjából is
jó lenne, ha 7. 8. osztályos tanulóknak biztosítanának egy kis zsebpénzt, vagy akár azoknak a
felsőbb éveseknek is, akik már kikerültek az általános iskolából, de szeretnének a munkában
részt venni.
Óriási a feladat, ő a Képviselő-testület döntését támogatja. A 8 hektár koktélparadicsomot is
tudja támogatni. Megkéri Márta Lászlót, mondja el, hogy mi a meglátása, hogy inkább
szálljanak ki a koktélparadicsom történetből, legyen 8 hektár, vagy 4 hektár vagy csak 2
hektár. Ez Márta Lászlóra van bízva, és a Képviselő-testület és talán ő is arra felé fog hajlani,
amit Márta László javasolt.
Márta László:
Ez a cég több 10 éves nemzetközi gyakorlattal is rendelkezik. Lehetőséget látott arra, hogy
kimozduljanak ebből az állóvízből, és valami háttértámogatással előre jussanak. A cég teljes
technológiai támogatást, szakembert ad. A Kft. csökkentette az először javasolt mennyiséget,
viszont ragaszkodtak a koktélparadicsomhoz. Akkor azt mondta, hogy erre az Egyeki
Önkormányzat mezőgazdasági programja sem technikailag, sem semmiféleképpen nincs
felkészülve, és akkor jöttek ki másodszorra. Végig járták az összes földterületet, megmutatta
hol lehet ezzel foglalkozni, milyen locsolási és egyéb lehetőségek vannak. Megmutatta a
technikai eszközöket, amiről megállapították, hogy nagyjából a nullával egyenlő.
Kidolgozták, hogy mire van szükség. Azt mondták, hogy nem kérnek olyan kártérítési és
egyéb felelősségi vállalást, mint legelőször, de szeretnék, ha az önkormányzat
koktélparadicsomot termelne. Viszont pontosan leírták, hogy milyen eszközökre,
vegyszerekre van szükség. Ez a Polgármesterrel megbeszélték, és most a Képviselő-testülettől
kéri, hogy hozzon egy határozatot. Ez nagy felelősség, benne van a rizikó, viszont az is benne
van, hogy kilépnek ebből a folyamatos veszteségből egy külső segítség útján.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Összefoglalva rizikót vállalnak fel, de a rizikóval lehetőségek is járnak. Úgy emlékszik, hogy
az AgroSprint Kft-nek 26 önkormányzattal van termeltetési szerződése. Azt gondolja, hogy ez
egy lehetőség, hogy a mezőgazdasági programot olyan irányba tereljék, amiben van szakmai
mentorálás. A buktató pedig az, hogy mint tavaly, alig lesz bevétel és bebukják az egészet.
Gál-Szalai Erika képviselő visszajött az ülésre, jelen van 7 képviselő.
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Bódi István képviselő:
Ez nem tartalmazza a traktor költségét, illetve a palántázás költségét stb.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért nem tartalmazza a traktort, mert azt a közmunkaprogramból biztosítják. Ez a közel 8
millió forint az a költség, aminek per pillanat nincs fedezete. Ha a Képviselő-testület most
arra dönt, hogy ez az irány, akkor kezdeményezni kell a mezőgazdasági közmunkaprogram
módosítását, és ebből minél több költséget beépíteni. Valószínűleg minden költséget nem
tudnak beépíteni, de ez tavaly is így volt. Lesz olyan költség, amit az önkormányzatnak
önerőből, a bevételekből kell kifizetni. Ha erre döntenek, akkor ez is tud működni.
Dönthetnek arra is, hogy csak 4 hektáron csinálják ezt, de ha már rizikót vállalnak, akkor ő
bevállalná 8 hektárt is. De van itt, aki jobban ért a mezőgazdasághoz, mint ő.
Ecsedi János alpolgármester:
A kockázatokkal kapcsolatban ismertet pár gondolatot, hogy esetleg mit veszélyeztethet.
Tavaly is biztosítottak egy traktort a mezőgazdasági programba, viszont tudni kell azt, hogy
vannak más minta programok is, amit hatósági szerződésben bevállaltak, és amennyiben
ezeket nem tudják teljesíteni az is egy kockázat. Mindenképpen el kell beszélgetni a
mezőgazdasági programban használt járművek üzemórájáról. Naponta nézi az üzemnaplót és
átlagosan 2 üzemóra van beírva. Úgy gondolja, hogy indokolatlan, hogy 1 egész traktor ott
legyen a mezőgazdaságban. A JCB háromszor kapott a héten defektet, és most is a szervizben
van, mert nem tudták megcsinálni. Indultak volna egy útépítéssel és gréderezéssel, de nem
tudnak elindulni, mert gépi problémáik vannak. Ha itt még egy szivattyút üzemeltetniük kell,
akkor a traktor felhasználás nagyobb kockázatot jelent a többi programra. A traktorok
kapacitása nagy odafigyelést kell, hogy igényeljen, mert egyébként nem tudják teljesíteni.
A másik a személyi jellegű terület. Van olyan, hogy nem engednek el senkit, de vannak
törvényi előírások. Ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságra akar menni, el kell engedni
120 napra. Az elmúlt évben pont ez volt az, az időszak, amikor mentek a Herbáriába stb.
Tavaly is jellemző volt, hogy a szakemberek, a lelkiismeretesebb emberek mentek el. Tehát
itt olyan állomány marad, akivel nem biztos, hogy ezt munkaerő szempontjából meg tudják
valósítani. Lehet, hogy csak 3-4 hétről van szó, de ezeket kockázatként át kell értékelni.
Inkább a biztosabb a kevesebb mellett döntsenek.
Gál-Szalai Erika képviselő távozott az ülésről, jelen van 6 képviselő.

Bóta Barbara aljegyző:
A közmunkaprogrammal kapcsolatban mond el néhány információt. Az adott
közmunkaprogramoknak van egy adott munkaterve, és egy elvégzendő munka mennyisége.
Néhány napra elképzelhetőnek tartja, hogy meg tudják oldani az átcsoportosítás, de a 3 hetet
soknak tartja ahhoz, hogy ne veszélyeztesse a többi program megvalósítását.
A mezőgazdasági programtól az alapvető elvárás az, hogy a helyi konyha igényeit kielégítse.
Amit a konyhán használnak annak mindenképpen meg kell termelődnie a mezőgazdasági
programon belül, tehát a koktélparadicsom ehhez képest plusz. Valószínűleg módosítani kell
a vetéstervet, biztosan vannak olyan növények, melyek megmaradnak, és a hozzá tartozó
növényvédő szerek költségei szintén megmaradnak. De még ezen túl be kell építeniük kb. 6-8
millió forint eszközértéket ebben a programba, és pont 1 órával ezelőtt értesítették a
munkaügyi központból, hogy a helyi sajátosságnál a kis arányú eltérést sem engedélyezték.
De ha ezt nem engedélyezték, akkor nagyon nagyarányú eltérést a mezőgazdasági
programban nagyon nehezen tudnak elérni.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez meglepő, mert tavaly bármit beadtak mindent engedélyeztek.
Vitéz Zsolt képviselő távozott az ülésről, jelen van 5 képviselő.

Azt gondolja, hogy a mezőgazdasági programnál van szezonalitás, vannak piaci folyamatok.
Szerinte ezeket a változtatásokat keresztül kell tudni vinni Az önkormányzatnak van 72
hektár földterülete, és ezt be kell vetni, felemelhetik a kezüket és valaki majd fizet érte
hektáronként 30-40 000 Ft bérleti díjat. Inkább egy kicsit tegyék feljebb a lécet, mert ha
alacsony szinten állapítják meg az elvégzendő feladatot, biztos, hogy azt is alul teljesítik, és
azt sem érik el. Ha egy kicsit feljebb teszik a szintet, bíznak benne, hogy a felső szinthez
fognak közelíteni. Szerinte noszogatni kell az embereket, most Márta László kiválogathatta
azt a kb. 60 főt, akivel úgy gondolja, hogy hatékonyabban tud dolgozni. Márta Lászlót
kérdezi hány hektárt javasol a Képviselő-testületnek 0, 2, 4, vagy 8 hektárt? Mi az, amivel
meg tud birkózni?
Bódi István képviselő:
Aki kibérelné, az is csak búzát, kukoricát, napraforgót rakna bele.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezzel itt nem adnának senkinek munkát.
Bódi István képviselő:
Tudja, de ez a biztos, mert itt olyan hőség van, és ha kijön augusztus elején a hőségriadó,
akkor viszont látásra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Beszélnek róla, hogy veszélyeztetik a programok végrehajtását. Ami leginkább a programok
végrehajtását veszélyezteti, hogy ma reggel fél nyolckor nem látott senkit dolgozni, csak
gyülekeztek. A mezőgazdasági programban, ha engedik, tapsolni fognak, hogy búza,
kukorica, napraforgó, és majd ők is csak gyülekeznek, utána kipiheni a gyülekezést. Azt látni
kell, hogy a közmunkaprogramban 1 000 tüske van.
Soltész Gábor képviselő:
Az anyagban kiküldött táblázat alapjában véve hiányos. Egy sor kellett volna még, amiben a 8
hektár totális gyomirtása van. Ha az erre szánt terület nem kap teljes körű gyomirtást,
alkalmatlan lesz bármiféle kertészeti kultúra termesztésére. Ha a paradicsom el kezd
bokrosodni, a gépi alkalmazása lehetetlen lesz. 8 hektár paradicsom óriási rizikó. A locsolás
nem egyszerű, kizárólag éjszaka lehet majd locsolni. Ha beleesik a gombafertőzés, 8 hektárt
nem tudnak megvédeni. Van mindenféle kimutatás arról, hogy mit vegyenek, de a termesztés
technológiáról egy szó sincs. Ismerteti a paradicsom termesztésének technológiáját. Ha nem
lesz meg a termesztés technológiája, akkor a paradicsomból nem lesz semmi. Ismerteti a
paradicsom szedésének folyamatát. Ha kiküldenek egy olyan brigádot, akik nem szeretnek
paradicsomot szedni, akkor azok gondoskodni fognak róla, hogy ott még egyszer ne kelljen
paradicsomot szedni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Előtte kell egy oktatás, és figyelmeztetni őket, hogy aki direkt rálép, az ki lesz rúgva.
Soltész Gábor képviselő:
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Akkor 800 ember kell, mert szedi 400, a másik 400 figyeli, hogy ki lépett rá és kitörte le.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez igaz mindenre.
Soltész Gábor képviselő:
8 hektár paradicsomnak óriási logisztikája van. Ki fogja biztosítani a szedéshez szükséges
eszközöket az elszállítást? 35 fokos melegben kit fog kiküldeni, szedni? Hol tárolják? Ha
bármilyen logisztikai kapocs megbomlik, akkor az önkormányzat nyakán áll itt a paradicsom.
Azt mondja, hogy első nekifutásra 2 hektár az, amit nagyon óvatosan be lehet vállalni.

Az idő még nem késő, öntözött terület van, Márta László vegye fel a kapcsolatot és remek
alkalom arra, hogy csemegekukoricát tudjanak szerződéses alapon termelni. A
csemegekukorica letöréséhez igénybe veszik az élő munkaerőt, amivel költséget takarítanak
meg. Azt csak egyszer kell letörni, kárt nem csinál, ha letapossa maga után a kukoricaszárat.
Paradicsomot szedni nem érdekelt emberekkel, az tragédia lesz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha a buktatót akarják látni, akkor az mindenben ott van. Ebben látja az összes közül a legtöbb
fantáziát, mert e mögött lesz egy szakember. Amikor azt mondják, hogy törekedjenek a
biztonságra, akkor azt mondják, hogy ismételjék meg a tavalyi évet. A tavalyi évtől
rosszabbat nem tud elképzelni. Márta Lászlót kéri, hogy tegyen javaslatot.
Márta László:
Nem mondani semmit, ezt a Képviselő-testület mondja meg. Ha 8 hektárt javasol a testület, ő
azt is végig csinálja.
Soltész Gábor képviselő:
Nem lehet végig csinálni 8 hektárt, nem lesz ember. Három vagy négynaponta paradicsomot
kell szedni.
Márta László:
A mezőgazdasági programban 60 ember van, ténylegesen 40 körüli ember van minden nap.
Tehát 1 hektárra való ember van, aki minden nap dolgozik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Márta Lászlót kéri, hogy javasoljon valamit a Képviselő-testületnek, mert ez úgy hangzik,
hogy neki mindegy, hogy miből csinál nagy mínuszt. Kéri, hogy mutasson határozottságot.
Márta László:
A 4 és 8 hektárra nincs az önkormányzat felkészülve. Amennyiben vállalják minden
technológiát meg kell venni. E nélkül bármit vállalnak minden veszteséges és bele fognak
bukni. Azt megígérték, hogy adják a technológiai szakembert hozzá, aki idejár. Ez szükséges
hozzá. Az összes többi mind mellébeszélés, mert bármennyi koktélparadicsomot vállalnak az
nem fog menni. Ha ezt tudják garantálni, akkor még mindig ott vannak az emberek, akikkel
ott kell lennie nem csak neki, hanem az összes csoportvezetőnek, brigádvezetőnek, és
mindenkinek. Egymaga nem tud 400 embert vinni, de ha kell, kihajt mindenkiből, amit lehet.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Márta Lászlótól megtudták, hogy semmire nincsenek felkészülve, semmi konkrétum nincs,
akkor ne döntsenek semmiről.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Nyolc hektárról beszélnek a szakmai támogatás tekintetében. Egy vagy két hektár esetében
nincs szakmai támogatás?
Márta László:
Azt mondták, hogy teljes szakmai támogatást adnak 8 hektárhoz. Minden héten 1 ember itt
lesz, akinek több 10 éves gyakorlata van, és ő teljes szakmai támogatást ad ahhoz, hogy ezt
tudják csinálni.
Bóta Barbara aljegyző:
Úgy látja, hogy itt sokan a 2 hektár irányába indulnának el, hogy talán azzal nem vállalna
olyan nagy kockázatot az önkormányzat. Ha 2 hektáron gazdálkodnak, annak az eszközigénye
ugyanannyi lenne, mint a négynek? A 2 hektárnak lenne plusz eszközigénye?
Soltész Gábor képviselő:
Nem, a 2 hektárhoz van annyi cuccuk, amivel tudják locsolni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Csurgó melletti terület 4 hektár. Az a Tardi Kálmán képviselőé. Vele úgy egyeztek meg,
hogy az önkormányzat ad neki helyette 4 hektárt a Kétöklűben. Tardi Kálmán képviselő ezzel
segíti az önkormányzatot és a mezőgazdasági programot, mert ez egy jobb minőségű föld,
ami kertészetre alkalmasabb. Amennyire biztonságosak, csak 2 hektárra döntenek, és a Kft.
azt fogja mondani, hogy nekik ennyiért nem éri meg Karcagról kiküldeni az embert. Jól
belesülnek, és utána veregethetik a saját vállukat, hogy milyen jó, hogy csak ennyit vállaltak,
mert nem lett belőle semmi. Szakmai támogatás nélkül szerinte csak gazt vessenek, mert talán
az még megterem.
Soltész Gábor képviselő:
Tardi Kálmán képviselő földje 4 hektár. Ahhoz az is kell, hogy ne legyen olyan szárazság,
hogy a csatorna kiszárad. Most van víz több is, mint kellene, de ha bejön egy szárazság, akkor
a csatornából pillanatok alatt tűnhet el a víz, és az a föld öntözöttből öntözhetetlenné válik.
Akkor ott, ha menteni kell a menthetőt, akkor ott 3 napon belül kutakat kell fúrni, aminek
nem kevés befektetési igénye lesz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A saját eljárásrendjüket és a sebességüket ismerve, 3 nap alatt nem fúrnak kutakat.
Soltész Gábor képviselő:
Attila telepnél van kút, csak csekély a vízhozama.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ott kezdődik a hiba, hogy ez egy önkormányzat, és egy Képviselő-testület, és a
koktélparadicsomról beszélnek. Erre nincsenek felkészülve. Kútfúrásra sincsenek felkészülve,
de itt van a nyakukba és még is ezt kell csinálni.
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Javasolja, hogy nyilatkoztassák meg az AgroSprint Kft-ét, hogy mi az a legkisebb terület,
amihez a szakmai mentorálást biztosítják, és azt a területet vállalják be. Mindegy mekkora
területet vállalnak, mert nélkülük bármibe fognak, tuti a totál bukta.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A fedezetre térne ki, mert ez nincs betervezve a pályázatban. Elhangzott, hogy módosítani
kell az egészet. Kéri, hogy szülessen egy olyan döntés, hogy amit a pályázat költségvetésébe
bele lehet építeni, a többit pedig a működési tartalékból. Mert szerinte, ami önkormányzati
saját önerőre bel lett tervezve az nem fogja fedezni ezt a több millió forintot. Mivel a
mezőgazdasági program nagy része állami támogatásból megy, nem tudják visszaigényelni az
áfát csak arányosítással.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Felhívja az AgroSprint Kft. képviselőjét és megkérdezi, hogy mi az a legkisebb terület,
aminek elvállalják a mentorálását.
A legkisebb terület 6 hektár. Szünetben megemlítette, hogy két javaslata lesz, a 0 vagy 6
hektár. Márta László elmondta, hogy ha 6 hektár, akkor már mindegy, ha 8 hektár. Tehát
akkor két javaslat van a 0 hektár és 8 hektár. Szerinte nincsenek azzal előrébb, ha 0-ra
döntenek, mert ha 0-ra döntenek, ebbe a 8 hektárba akkor is vetni kell valamit. A tavalyi év
ékes bizonyítéka annak, hogy szakmai támogatás nélkül neki menni a mezőgazdasági évnek
öngyilkosság. Kérdezi, hogy Márta László mit javasol, inkább legyen úgy, mint tavaly, hogy
burgonya, paradicsom, hagyma, bab, stb., vagy menjenek bele a koktélparadicsommal 8
hektárba?
Márta László:
Szerinte a Képviselő-testület sem akarja, hogy ugyanolyan bukás legyen idén, mint tavaly.
Azt látja, hogy ha bejön a koktélparadicsom, akkor nagyon nagy bevételük lesz. Ha buknak,
akkor pedig legalább tettek érte valamit, hogy előrelépjenek. Tény és való, hogy sok
rizikófaktor van benne.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Paradicsomból 1-2 hektár is nagyon sok.
Márta László:
Az Attila telepen 1 darabban van az egész, ott van 4 locsolókút, akkor már teljesen mindegy,
ha két oldalon, kétfelé locsol, ott ugyanannyi ember kell. Ő benne van a 6 hektárba is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha ott csak 2 hektár paradicsom lesz, meg 2 hektár hagyma vagy más, azt is lehet locsolni,
csak ne minden munka augusztus első három hetére koncentrálódjon össze.
Mi legyen a javaslat 0 hektár, 6 hektár vagy 8 hektár? Előtte az kristályosodik kifele, hogy
döntsenek a 0-ról vagy a 6 hektárról.
Márta László:
Ő igazából a legkisebb területet javasolta volna, a 2-őt, de mivel nem lehet, csak 6 hektárt, így
el kell döntetni, hogy mi legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Akkor szavazzanak. Kéri, hogy aki támogatja 6 hektáron a koktélparadicsom termesztését az
idei mezőgazdasági közmunkaprogramban, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem fogadta el
a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki azt támogatja, hogy ugyanolyan mínuszuk legyen, mint tavaly és semmiféle
előrelépésük ne legyen, az önkormányzat megint több millió forintot bukjon, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen szavazattal 3 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett nem fogadta el
a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez így komolytalan. Ezt a döntést majd közli az AgroSprint Kft-vel.
A képviselők azt szavazták meg, hogy bukjanak akkorát, mint tavaly, mert a tavalyihoz
képest semmi előrelépés nem lesz. Kéri, hogy javasoljanak más alternatívát.
Soltész Gábor képviselő:
Nincs a koktélparadicsom termesztése ellen, ha valaki garanciát ad neki, hogy ezt be tudják
takarítani. Először is el kell jutni oda, hogy ezt betakarítsák, ami roppant hosszú idő. Ecsedi
János alpolgármester szünet előtt azt mondta, hogy ez kivitelezhetetlen, most szavazott róla,
hogy termesszenek.
Ecsedi János alpolgármester:
Azt mondta, hogy ez óriási kockázattal jár és elmondta a kockázati tényezőket.
Soltész Gábor képviselő:
Ecsedi János alpolgármester is azt mondta, hogy a humán oldala nem fog bejönni. Mi van
akkor, ha erre a földre találnak más alternatívát. Akkor buknak a legkevesebbet, ha ezt a 6
hektárt nem vetik be. Egyébként zöldíteni úgy is kell majd, mert azon a terület mennyiség
fölött vannak, ahol kötelező a zöldítés. Ebbe a szerződésbe kőkemény kritériumok vannak,
csak az első osztályú termékeket veszik át. Ha nem lesz meg a várható mennyiség akár még
kötbér fizetésére is kötelezhetik őket.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elmondta az előbb, hogy a kötbérfizetés kötelezettsége alól felmentették az önkormányzatot.
Soltész Gábor képviselő:
Ehhez a fele palántát meg tudják venni, a másik fele palántát saját maguknak kell megnevelni.
Ebbe benne van az a kockázat, hogy nekik lesz-e olyan apparátusuk, hogy meg tudják nevelni
a palántákat, úgy, hogy az mind egészséges legyen.
Ecsedi János alpolgármester:
Ha most az a döntés hogy nem, akkor arról kellene dönteni, hogy mi legyen tovább.
Soltész Gábor képviselő:
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Olyan intenzív kultúra kellene, ami a locsolást jól hálálja, viszont a munka sokkal kevesebb
vele. Most is azt mondja, hogy 4-5 hektár csemegekukoricát meg lehetne próbálni, sokkal
kevesebb a munkaerő igény.
Bóta Barbara aljegyző:
Tavaly beadtak egy közmunkapályázatot, ami tartalmazott egy vetőmag mennyiséget. Ha a
pályázatot az eredeti terv szerint valósítják meg, akkor nincs szükség további döntésre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megérti azt, amit Soltész Gábor képviselő garanciát kér, hogy lesz betakarítás. Tavaly ő is
ezeket a gondolatokat követte, hogy legyen garancia a mezőgazdasági programban. Számára a
garanciát Soltész Gábor képviselő és Tardi Kálmán képviselő személye jelentette. Mindegyik
év rossz volt, de ennyire rossz még egyik sem volt, mint a tavalyi. Most, amikor akar egyet
előre lépni, akkor Soltész Gábor képviselő kéri a garanciát. Ezt nem is érti.

Soltész Gábor képviselő:
Kéri a Polgármestert tegye fel még egyszer szavazásra. Ha ezen múlik, nagyon szívesen
megszavazza neki, de nem erről van szó. A tavalyi év után olyan keserves tapasztalata volt,
hogy a munka bele lett ölve és nem volt eredménye és ezt kudarcként élte meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő is kudarcként élte meg, bele tették a munkát és mégis ez lett az eredménye. El kell
gondolkodni, hogy valami nincs rendjén. Az AgroSprint Kft. 26 önkormányzattal van
kapcsolatban, integrátor szerepet vállalnak a környezetükben. Azt érzi, hogy saját erőből nem
tudnak eredményt elérni a mezőgazdaságban. Elvesztette a reményt a mezőgazdasági
programmal kapcsolatban. Adják vissza neki a reményt és ő is megszavazza. Most a reményt
egyedül az AgroSprint Kft-ben látja. Nem állítja, hogy neki van mindig igaza, de most a
reményt sem látja. Akkor hagyják az egészet, vessenek mindenhova búzát, napraforgót,
kukoricát és akkor szüntessék meg a mezőgazdasági programot. Soltész Gábor képviselőt
kéri, mondja meg, miben látja a reményt, ha látja másban, akkor szeretne ahhoz csatlakozni.
Soltész Gábor képviselő:
Mindketten ugyanazt akarják csak máshogy. 4 hektárra megveszik a palántát 840 000 Ft-ért
és 4 hektárt pedig nevelnek maguknak. Tehát az alapindulás, hogy a palánta kikerüljön a
földbe, ez 1 700 000 Ft. A legkisebb kockázat, ha szakember által megnevelt palántát
vesznek. Az időjárás óriási kockázatát látja, mert ez egy kertészeti kultúra. Az állati
kártevőkről pedig még nem is beszélt. Tavaly 2,5 hektár babot ettek meg a nyulak és az őzek.
Vegyék azt alapul, hogy eljutnak problémamentesen a betakarításig. Elvileg 3 hétig mindenkit
oda kellene mozgósítani, de közben kell a többi programba is ember. Mi van akkor, ha 120
ember elmegy máshová dolgozni, mert a törvény lehetőséget ad rá. Ezekben az esetekben ki
fogja szedni a paradicsomot? Önmagában a 8 hektár kertészeti kultúrának óriási kockázata
van, amiből véleménye szerint sokkal nagyobb eséllyel bejöhet bármelyik, mint az, hogy
optimálisan végig mennek és „kaszálnak egy nagyot”. Pontosan a tavalyi év miatt vannak
aggályai.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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El tudja fogadni azt, amit Soltész Gábor képviselő mond, de az elmondottak nem tartalmazták
azt, hogy ha nem koktélparadicsomot vetnek, akkor ez ellen védve vannak. Elmondta, hogy a
babot megették a nyulak. Idén nem fogják megenni? Ha tavaly ellopták a paprikát, idén is
elfogják. A koktélparadicsomnál elfogadja az összes rizikót, de ezért van itt az
agrárszakember, és ha ennek ennyire veszélyes a termesztése, akkor nem is lehetne a
boltokban, fürtökben látni, de valahogy csak oda kerülnek ezek a paradicsomok.
Bódi István képviselő:
8 hektárnál óriási a kockázat. 2 hektárnál sokkal kisebb a kockázat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
8 hektárba biztos, hogy zöldségkultúra fog belekerülni. Most olyan alternatívák vannak, hogy
sárgarépa, petrezselyem, bab. Abba mindenképpen kerülni fog valami. Az összes többi
alternatívának nem látja a kisebb rizikóját. Miért kisebb a rizikója annak, ha pl. zellert
vetnek? Nem kisebb a kockázata.
Soltész Gábor képviselő:
8 hektár elpalántázása az teljes egészében az ő dolguk?
Márta László:
Adnak hozzá palántázó gépet.
Soltész Gábor képviselő:
Önmagában a 8 hektár palántázása is nagy munka.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Bóta Barbara aljegyzőt, hogy mondja el a véleményét.
Bóta Barbara aljegyző:
Több oldalon is rizikót lát a történetben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tudna javaslatot megfogalmazni, hogy ő mit látna jónak? Nyílván neki a legegyszerűbb, ha
maradna minden úgy, ahogy van.
Bóta Barbara aljegyző:
Nem azért javasolná ezt, hogy neki jobb legyen. Ő nem mezőgazdasági szakember, nem tudja
mi az a kultúra, amivel itt a legkönnyebben eredményt lehetne elérni. Ennél a programnál az a
legnagyobb probléma, hogy nincs mezőgazdasági szakember. Szerinte Márta Lászlóból
hiányzik az a szakértelem, ami ahhoz kellene, hogy meg tudja állapítani, hogy mit vessenek,
megéri és megtudják-e oldani. Lehet, hogy az értékesítésben jól szerepet tud vállalni, de
szerinte az alapvető gond az, hogy nincs egy jó mezőgazdasági szakember, aki ezt az egész
programot irányítaná.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nagyjából erről beszél. Ezért ódzkodik a tavalyi gyakorlattól, mert ott nem volt szakemberük
és belesültek. Soltész Gábor képviselő és Tardi Kálmán képviselő néha szabadidejükben
kinéztek.
Bóta Barbara aljegyző:
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És itt áll előttük a szociális szövetkezet létrehozása. Augusztus 31-ig a szövetkezetnek
mindent át kell adni, tehát akár már a jövő hónapban dönthetnek erről.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az AgroSprint Kft.-nek 26 önkormányzattal van tapasztalata. Ezt 15 éve csinálják. Ide
szakember kell, ha szakember nélkül mennek neki, szerinte bele fognak sülni.
Bóta Barbara aljegyző:
Azt sem látja megfelelőnek, hogy ők 1 héten egyszer kijönnek, mert oda egy állandó
felügyelet kell.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy képzeli el, hogy ki jön a szakember és Márta Lászlónak felhívja a figyelmét, hogy
milyen dolgokra kell figyelni. Ezekre a problémákra valami megoldás kell. Más
önkormányzatok hogy tudnak termelni?
Márta László:
Meg kellene kérdezni az AgroSprint Kft-ét, hogy az egész program idejére tudnak-e
mezőgazdasági szakembert ajánlani, a mezőgazdasági program élére. Akkor gyakorlatilag
mindenki bizodalma meg lenne abban, hogy egy szakember tökéletesen tudná vezetni.
Soltész Gábor képviselő:
A szomszéd településen, Tiszafüreden van egy agrármérnök. Meg kellene kérdezni, hogy
vállal-e ilyen mentorálást, mert vele jól járnának.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az emberek operatív irányítása Márta Lászlónál kell, hogy maradjon. Aki ilyen tudással
rendelkezik nem fog ide jönni, hogy a közmunkaprogramot irányítsa.
Soltész Gábor képviselő:
Ide olyan ember kell, aki minden nap el tud jönni és az aktuális teendőket leosztja. A
végrehajtás Márta László feladata.
Ecsedi János alpolgármester:
Neki alapvetően azt kellett eldönteni, hogy támogatja-e a paradicsomot vagy nem? Azt
mondta, hogy igen csináljanak valamit. Az érvelésnél abban próbált kockázatokat hozni, hogy
milyen mértékű legyen. Azért mondta, hogy a nyolcat nem tudja, felezzék meg, legyen négy,
de mivel azt mondták, hogy a 6 hektár a minimum, és ha már az a döntése, hogy igen, akkor
az a hatra is igen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem akarja rájuk erőltetni a döntést. Soltész Gábor képviselő javasolta, hogy szavazzanak
újra. Erőből ne szavazzanak újra, ezt nem akarja erőltetni. Azt akarja, hogy győzzék meg
egymást érvekkel. Azzal, hogy most nem vállalják a rizikót, valójában egy még nagyobb
rizikót vállalnak.
Bóta Barbara aljegyző:
A rizikót abban vállalják, hogy most a vetőmagok egy részét nem fizetik ki, és ha nem jön be
a termés, akkor nem pozitív lesz a mérleg, hanem még nekik kell esetleg fizetni, amit a
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közmunka pályázatban nem tudnak elszámolni. Így, ha nem jön be a termés, mivel a
közmunkaprogramból vették meg a vetőmagokat, tehát amit buknak a várható bevétel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kiindulási év a tavalyi év. Megvették a vetőmagokat, amit nem tudtak elszámolni
megvették önerőből. A mustármagnál úgy volt, hogy majd a termésből visszafizetik a
vetőmagot és nem termett egy szem sem és így a mustármag vetőmagját ki kellett fizetni.
Amit Bóta Barbara aljegyző elmond, ez a másik csomagban is ott van, ott is van a
veszteségnek lehetősége. Az a remény vezérli, hogy ebben van plusznak lehetősége. Tudni
véli, hogy ugyanolyan mínusz lesz mint tavaly, ezért pedig még az állam pénzét is sajnálja.
Soltész Gábor képviselő:
Nagy sajnálatra 2009-ben nem lett megszavazva, az energia fűz és az energia akác termelése.
Ez kis kockázattal jár, hektáronként viszonylag nagy terméssel és biztos átvételi lehetőséggel.
Ebben kell elgondolkodni nekik is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy tudja, hogy ezek az energia dolgok a vizes helyet szeretik. Kérdezi Soltész Gábor
képviselőt, hogy akarja-e, hogy újra szavazzanak erről?
Soltész Gábor képviselő:
Jövő hét hétfőig el lehetne-e húzni ennek a szerződésnek az aláírását vagy holnap
mindenképpen alá kell írni a szerzősét? Addig végig lehetett volna telefonálni más
konzervgyárat, hogy más termeltetési szerződés van-e, ami nem ilyen intenzív kertészeti
kultúrát jelent.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy tudja, hogy ennek most van itt az ideje, meg kell tenni a lépéseket, vetni kell. Már április
7-e van, nagyon lépni kellene előre. Volt már úgy, hogy ő is többször támogatta az ilyen
indítványt és most is támogatná, ha nem nyomna az idő.
Kérdezi, hogy akarnak-e újra szavazást?
Soltész Gábor képviselő:
Igen, szavazzanak újra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy ebben a kérdésben újraszavazzanak, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2016. (IV.07.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Mezőgazdasági programmal kapcsolat tájékoztatás c. napirend kapcsán
a koktélparadicsom termesztésének tárgyában újra szavaz.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor felteszi újra szavazásra. Kéri, hogy aki támogatja, hogy az idén 6 hektáron
koktélparadicsomot termesszenek az AgroSprint Kft. támogatásával a mellékelt paraméterek
alapján, kézfelemelését jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2016. (IV.07.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a mezőgazdasági program keretében 6 hektár területen
koktélparadicsomot termel az AgroSprint Kft. (5300 Karcag, Kiss Antal u. 4.)
támogatásával a mellékelt paraméterek alapján.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Márta László

Soltész Gábor képviselő:
Próbálják meg az elkövetkezendő időszakban ráhangolni erre az embereket. Ha kell, tegyenek
oda egy ösztönzési rendszert. Legyen egy ösztönzési rendszere ennek a betakarításnak.
Bízzanak a problémamentes betakarításban. Dolgozzanak ki egy ösztönző rendszert, tegyék
érdekeltté az embereket, ne hozzanak külsős munkaerőt, keressenek itt ezek az emberek.
Legyen értelme, ha már eljutnak odáig, hogy nem lesz probléma, akkor már többször tudják
leszedni. Ezt mindenképpen ki kell dolgozni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Személyesen vállalja, hogy a hó végi ülésre kidolgoz egy ösztönzési rendszert, betakarítási
stratégiát.
3./ Fonyódligeti üdülő üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tegnap összeültek Tiszacsegén. Az üdülő üzemeltetésével kapcsolatosan a Képviselő-testület és
a Pénzügyi Bizottság fogalmazott meg javaslatot. Azért hozta be tárgyalni most, mert még el kell
számolni és meg kell hirdetni a lakosság felé. A 2014. évi elszámolás nincs lezárva. Annak idején
a Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy ő szeretne részleteket látni az elszámolásból. Úgy tudja,
hogy akkor Szilágyi Sándor polgármester felhívta őket és kérte, hogy menjenek át és minden
részletbe betekintést enged nyerni. Továbbra is ezt mondja, hogy menjen át, aki akar.
Soha ilyen kis összeget nem kértek az üdülőműködtetéséhez, mint a 2014. év után. 270 000 Ft
körüli összegről van szó. Előtte minden évben milliós nagyságrendű összeget kellett fizetni. A
tavalyi év után megint millió körüli összeget fognak fizetni.
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Most az a kérdés Hajduné Holló Katalin képviselő, mint Pénzügyi Bizottság elnöke felé, hogy
elfogadják a 2014.évi elszámolást Tiszacsege vonatkozásában, vagy a Pénzügyi Bizottság tagjai
átmennek és informálódnak?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Nem megy át. Kérték, hogy küldjék el a részleteket tartalmazó táblázatokat. Eddig bárkitől kérték
még mindig megérkezett.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mi a javaslat? Elfogadják, vagy újra kéri a Pénzügyi Bizottság?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ha nincs szándék, akkor úgysem fogják átküldeni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Emlékszik, hogy minden évben többet fizettek. Javasolja, hogy ezt az elszámolást fogadják el.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki Tiszacsege Város Önkormányzatának Fonyódligeti
üdülő üzemeltetésével kapcsolatos 2014. évről szóló tájékoztatását tudomásul veszi és a
megállapodás alapján hozzájárul, hogy az önkormányzat ezt az összeget megfizesse,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2016. (IV.07.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Fonyódligeti üdülő 2014. évi üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul
veszi és a megállapodás alapján az Egyek Nagyközség Önkormányzatára eső
tulajdoni hányad szerinti 278 333 Ft összeget megfizeti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A 2015. évvel kapcsolatosan szintén benyújtottak egy elszámolást. Ezt tudomásul vette a
Képviselő-testület azzal a kéréssel, hogy a gyermeküdülő kőház részét 1 000 Ft-ról, 1 100 Ft-ra
emelje.
Tehát a beszámolót nem kell elfogadni, hanem a díjszabásról szeretne tájékoztatást adni. A
díjszabásnál azt mondta, hogy nem kell aránytalanul emelni. Ha emelnek, mindenhol egy kerek
számot emeljenek és így mindenhol emeltek 1 000 Ft-ot. Tehát önkormányzati tulajdonosok
részére, ami eddig úgy volt, hogy faház 7 000 Ft és kőház 8 000 Ft, ezt most megemelték úgy,
hogy faház 8 000 Ft, kőház 9 000 Ft. Idegenek számára ugyanez a tétel 1 000 Ft-tal több, tehát
9 000 és 10 000 Ft lett. Ezt szavazták meg ott. Az eredeti javaslat szerint a faházat is felemelték
volna még 1 000 Ft-tal, de ő ezt nem támogatta. A gyerekek vonatkozásában az volt a javaslat,
hogy tegyenek éles különbséget. Így az önkormányzati tulajdonosoknak, tehát az egyeki
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gyerekeknek 900 Ft, tehát itt a tavalyihoz képest nem emeltek. Viszont az idegen gyerekek
számára felemelték 1 500 Ft-ra. Azok, akik csak 1 éjszakára szállnak meg, nekik 2 000 Ft-ra.
Tehát az első éjszaka 2 000 Ft, utána 1 500 Ft.
Ez a tájékoztatás fog kimenni. Nem csak az ő javaslata hangzott el. Ott volt Tiszacsege és Polgár
polgármestere. Ők is érveltek és közösen kompromisszumként ezt dolgozták ki. Ezt el tudják
fogadni?
Bódi István képviselő:
Jobban jártak 100 Ft-tal, ez teljesen jó nekik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a díjszabást a Képviselő-testület utólag is tudja támogatni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2016. (IV.07.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Fonyódligeti Üdülő (8640 Fonyódliget, Niklai u. 4.) 2016 évi díjait utólag
jóváhagyja az alábbiak szerint:


Tulajdonos település (Tiszacsege, Egyek, Polgár) lakosai részére:

-

Faházak:
8.000.- Ft/ház/nap
Kőházak:
9.000.- Ft/ház/nap
Gyereküdülő: 900.- Ft/fő/nap



Nem tulajdonos település lakosai részére:

-

Faházak:
9.000.- Ft/ház/nap
Kőházak:
10.000.- Ft/ház/nap
Gyereküdülő:
- kettő vagy több éjszaka esetén:
- egy éjszaka esetén:

1.500.- Ft/fő/nap
2.000.- Ft/fő/nap

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4./ Az Ovi foci kialakításához kapcsolódó építési munkálatok
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hajduné Holló Katalin képviselő felhívta, hogy az ovi-foci pálya körül csinálnák a kerítést. Azt
mondta neki, hogy ne betonoszlopokban és drótfonatban gondolkodjanak. Ez egy iparterület vagy
egy magáningatlan köré jó megoldás, de a település közepén ettől szebb és elegánsabb
megoldásra van szükség. Javasolta, hogy az óvoda előtti kerítésszakasz folytatódjon körbe és
abban a stílusban épüljön ki a kerítés. Szóban jelezte, hogy amit a közmunkaprogramból, amit
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jogszerűen biztosítani tudnak, azt biztosítják, amit nem tudnak biztosítani, azt az intézmény fogja
fedezni. Ha az intézmény nem talál rá elég forrást, akkor az alapítványhoz fordulnak, ha az sem
lesz elég, akkor a Képviselő-testületnek újra kell tárgyalnia és valamennyi pénzzel hozzá kell,
hogy járuljanak. Úgy tudja, hogy Intézményvezető Asszonynak a báli pénzből még 200 000 Ft áll
a rendelkezésre. A kerítés kb. 300 000 Ft körüli összegbe kerülne.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
481 000 Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát 281 000 Ft hiányzik hozzá. Meg kell nyilatkoztatni Igazgató urat és az alapítványt is, hogy
ebből mennyit tudnak vállalni. Meg kell nézni, hogy honnan tudnak ehhez pénzt szerezni, illetve
az önkormányzatnak hozzá kell-e ehhez járulni. Kérdezi Hajduné Holló Katalin képviselőt, hogy
tud-e már erről valamit?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Még nem tudott ezzel kapcsolatban senkivel sem beszélni. A 200 000 Ft az rendelkezésre áll, ez
biztos.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyelőre az anyagiakról akkor nem tudnak dönteni. Arról döntsenek már, hogy amit a
közmunkaprogramból jogszerűen tudnak biztosítani, ahhoz a Képviselő-testület a hozzájárulását
adja.
Ecsedi János alpolgármester:
Tulajdonképpen az ovifocit ki használhatja? Összevonásra kerül az óvodával vagy marad
közterületen?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ezt az óvoda nyerte, óvodai pályázat, tehát ezt az óvodások fogják használni.
Ecsedi János alpolgármester:
Minden óvodás használja vagy van kivétel?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Miért lenne kivétel?
Ecsedi János alpolgármester:
Azt az információt kapta a mai nap folyamán, hogy tekintettel arra, hogy Bozsik program
keretében valósul meg, az SBSE tagok nem tudják használni, mert nem vehetnek részt a Bozsik a
programban. Kérdezi, hogy valós-e ez az információ?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ilyen szóba sem került. Nem minden óvodás Bozsik programos és minden óvodás fogja
használni.
Ecsedi János alpolgármester:
13 éves kor alatt mindkettőben részt lehet venni. Kérdezi, hogy össze lesz vonva az óvodával?
Tudják, hogy a településrendezési tervben külön kategóriában vannak és akkor nyílván a
településrendezési tervet is módosítani kell.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
Össze lesz vonva, most körbe lesz kerítve. Arra, hogy telek összevonásra sor kerül-e a jövőben
arról nincs döntés. A területet biztosította az önkormányzat, körbekerítik, és jelenleg azt tudja
mondani, hogy ez szóba sem került, hogy ki használhatja és ki nem. Számára evidens volt, hogy
minden óvodába beiratkozó gyerek használni fogja. Minden óvodás egyforma elbírálás alá esik
és minden óvodás mindent használhat, ami az óvoda rendelkezésére áll.
Ecsedi János alpolgármester:
A településen bármilyen beruházás van támogatja mindet, amihez esetleg a közfoglalkoztatási
programmal magasabb műszaki tartalmat kitudnak hozni és ezzel nem veszélyeztetik az
elszámolást. Tudja támogatni, hogy a közfoglalkoztatásban lévő anyagokat tegyék hozzá.
Bóta Barbara aljegyző:
Az előállított termékeket.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy az ovifocihoz, amit közmunkaprogramból jogszerűen hozzá
tudnak tenni és a műszaki tartalmat növelni fogja, az önkormányzat minden támogatást adjon
meg, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2016. (IV.07.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Ovi foci kialakításához kapcsolódó építési munkálatokhoz az
önkormányzat minden támogatást megad, amit a közmunkaprogramból
jogszerűen meg tud adni, és a műszaki tartalmat növelni fogja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 17:38 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester
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______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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