EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. ÁPRILIS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2016. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. április 28.-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
119/2016.(IV.28.) sz. határozat
2./Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki
Telephelyének működéséről
Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
120/2016.(IV.28.) sz. határozat
3./Polgármesteri jelentés
121/2016.(IV.28.) sz. határozat
4./Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
15/2016.(IV.28.) sz. rendelet
5./Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról,
tevékenységéről
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
122/2016.(IV.28.) sz. határozat
6./Döntés az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői állás meghirdetéséről
123/2016.(IV.28.) sz. határozattól - 124/2016.(IV.28.) sz. határozatig
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7./ Az egészségügyi szolgáltatásról szóló 24/2007.(X.11.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
125/2016.(IV.28.) sz. határozat
8./ Kérdések, interpellációk
9./ Egyebek
1./ Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Egyeki tevékenységéről
126/2016.(IV.28.) sz. határozat
2./ Egyek, Nefelejcs utca aszfaltozásához engedély és támogatás kérése
127/2016.(IV.28.) sz. határozat
3./ Kezdeményezés napközbeni gyermekellátás fejlesztésére
128/2016.(IV.28.) sz. határozat
4./ Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázat elbírálása
129/2016.(IV.28.) sz. határozat
5./ Döntés az Egyek, Rákóczi u. 30. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
130/2016.(IV.28.) sz. határozat
6./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
131/2016.(IV.28.) sz. határozattól - 134/2016.(IV.28.) sz. határozatig
7./ Kérelem az Egyek, Fasor u. 57. sz. alatti önkormányzati bérlakás megvételére
135/2016.(IV.28.) sz. határozat
8./ Szociális Szövetkezet alapításával kapcsolatos döntés
136/2016.(IV.28.) sz. határozat
9./ Gyepmesteri telep Szervezeti és Működési Szabályzata
137/2016.(IV.28.) sz. határozat
10./ A Polgármester 3 havi jutalmának kifizetésével kapcsolatos döntés
138/2016.(IV.28.) sz. határozat
11./ Bútorvásárlás a Hunyadi u. 30. sz. alatti ingatlanba szóbeli előterjesztés alapján
139/2016.(IV.28.) sz. határozat
12./ A közvilágítási rendszer működtetéséhez energiavásárlás
140/2016.(IV.28.) sz. határozat
13./ A mezőgazdasági program működtetéséhez motivációs rendszer bevezetése
141/2016.(IV.28.) sz. határozat
14./ A műfüves pálya önerejének fedezetéül szolgáló hitellel kapcsolatos döntés
142/2016.(IV.28.) sz. határozat
15./ Kérelem a Településrendezési terv módosításához
143/2016.(IV.28.) sz. határozat
16./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése
144/2016.(IV.28.) sz. határozat
17./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
145/2016.(IV.28.) sz. határozat
18./ Földcseréről döntés
146/2016.(IV.28.) sz. határozattól - 147/2016.(IV.28.) sz. határozatig
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 fő
képviselő jelen van. Tardi Kálmán és Czinege Zoltán képviselők nincsenek jelen az ülésen.
Czinege Zoltán képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt nincs jelen az ülésen, Tardi Kálmán
képviselő nem jelzett.
2/53

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. ÁPRILIS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István és Gál-Szalai Erika képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Ács Zsuzsannát 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./ Gyepmesteri telep Szervezeti és Működési Szabályzata
2./ A Polgármester 3 havi jutalmának kifizetésével kapcsolatos döntés
3./ Bútorvásárlás a Hunyadi u. 30. sz. alatti ingatlanba szóbeli előterjesztés alapján
4./ A közvilágítási rendszer működtetéséhez energiavásárlás
5./ A mezőgazdasági program működtetéséhez motivációs rendszer bevezetése
6./ A műfüves pálya önerejének fedezetéül szolgáló hitellel kapcsolatos döntés
7./ Kérelem a Településrendezési terv módosításához
8./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése
9./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja napirendről levenni az alábbi napirendi pontokat:
1./ Tájékoztató a Mentőállomás működéséről
2./ Polgárőrség kölcsönszerződéséről döntés
Bóta Barbara aljegyző:
A mezőgazdasági program végrehajtásához szükség lesz egy földcserére. Javasolja napirendre
venni a Földcseréről döntés című napirendi pontot.
Tardi Kálmán képviselő megérkezett az ülésre.
Jelen van 8 fő képviselő.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, azzal a kitétellel,
hogy a messziről érkezett vendégeik napirendi pontjai tárgyalják elsőként, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetőt és a kollégáit. A napirendet a Szociális
Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2015. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót azzal, hogy az Idősek Karácsonya
rendezvényen részt vevők száma 500 főről 400 főre legyen javítva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetőt kérdezi, hogy szeretne-e kiegészítést tenni?
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető:
Ezen a területen 2016. január 1-től törvényi változások következtek be. Ez már a Képviselőtestület előtt ismeretes, mert szavazni kellett róla, hogy Egyeken hogyan fog felállni ez a
szervezet. A családsegítő szolgálat megszűnt, helyette család és gyermekjóléti szolgáltatás,
illetve család és gyermekjóléti központ van. A család és gyermekjóléti központ, járási szintű
intézményrendszer. Ennek a szervezetnek Balmazújváros a járási központja.
Újszentmargitával kiegészülve, most már 5 település tartozik hozzá. A család és gyermekjóléti
szolgáltatást mind az 5 településen a balmazújvárosi szolgálat látja el. Egyeken a Képviselőtestület, ezt a tevékenységet 2 főben 6-6 órában állapította meg. Ezt szeretné megköszönni a
Képviselő-testületnek, mert ez nagy segítség a szolgálatuknak. Mivel a törvényi szabályozás
szerint Egyeken 1 fő 8 órás munkavállaló kellene, hogy működjön. Így 2 fő ezt a szolgáltatást
zavartalanul tudja továbbra is biztosítani a település lakossága számára.
Módszertani útmutató ehhez a tevékenységhez a mai napig nem készült el. Kapnak különböző
információkat, tájékozódnak központi szervektől, de igazából szakmai felállásban még a saját
elképzeléseik szerint állították fel ezt az intézményrendszert. 2016. december 31-ig kell
megfelelniük ezeknek az elvárásoknak. Remélik, hogy addig a módszertani útmutató is a
kezükbe kerül.
Vitéz Zsolt képviselő:
Kéri Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetőt, hogy amennyiben lehetséges, a helyi 2 fő
gyermekvédelmi feladatokat ellátó munkatárs, mind a Szociális Bizottság, mind a testületi
ülésen, vegyenek részt. Egyes kommunikációs problémák leküzdése könnyebb lenne, ha
személyesen is jelen lennének és ezzel is megoldanának néhány problémát.
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető:
Rendben van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
Központ 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi és egyetért a Szociális Bizottság álláspontjával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2015. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót
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tudomásul veszi azzal, hogy az Idősek Karácsonya rendezvényen részt vevők
száma 500 főről 400 főre legyen javítva.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki
Telephelyének működéséről
Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal tudomásul vételre javasolja a Képviselő-testületnek a Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ Egyeki Telephelyének 2015. évi működéséről szóló tájékoztatót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A beszámolóban, ahol a 2015. évben megvalósult fejlesztések, beruházások kerülnek tételesen
felsorolásra, itt 1 db Windows 7 program 292.000 Ft-os árban került feltüntetésre. Vélhetően
adminisztrációs hiba, szerinte rossz helyen van a tizedes vessző.
Petruska Jánosné egységvezető:
Igen, az 29 ezer. Elnézést kér.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Illetve Egységvezető Asszony hivatkozik egy korábbi önkormányzati határozatra, amelyikben
600 000 Ft-os összegben támogatják a kérelemben szereplő eszközök fedezetét. Kinyomtatta a
kérelmet és az említett határozatot. A határozat összeget nem jelöl meg, viszont a kérelemben
3 db elektromos betegágy szerepel és 1 db került beszerzésre. Ennek mi az oka?
Petruska Jánosné egységvezető:
A számítógép is benne volt a felsorolt eszközökben. Megpróbáltak egy sorrendet felállítani,
hogy mi az, amire a legnagyobb szükség van. A számítógépük nagyon elavult volt, szinte
lehetetlenség volt rajta dolgozni. Ezt látták az egyik legfontosabb dolognak, ugyanis a
KENYSZI rendszerben mindennap jelenteni kell, az igénybe vett ellátási formát.
Megbeszélték Intézményvezető Asszonnyal, hogy a költségvetés terhére tudnak vásárolni még
egy betegágyat. Így 2 db betegágyat vettek, csak az egyiket a költségvetés terhére, a másikat
ebből a forrásból. Ha 3 betegágyat vettek volna, akkor meghaladták volna a 600 000 Ft-ot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel beszélték, hogy ennyi keret áll a
rendelkezésre. Előtte egyeztetett Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel. Nem
akarták túllépni a keretet.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Valamikor májusban, amikor a Képviselő-testületnek tudomása lett arról, hogy mennyi a
kistérségi pénzmaradvány, akkor született egy döntés a 600 000 Ft-ról, ezért egyeztettek
Petruska Jánosné egységvezetővel. Használt ágyat is próbált beszerezni, hogy hátha olcsóbb
lesz. Így ítélték meg, hogy legyen fényképezőgép, varrógép beszerzése. Ez a keret futotta ki
ezt az egy ágyat.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az említett határozat összeget nem tartalmaz, ezért kérdezte meg, hogy miért pont 600 000 Ft.
Viszont a kistérségi pénzmaradványt említi a határozat, ha ennyi volt a pénzmaradvány, akkor
érthető, hogy tovább nem lehetett „nyújtózkodni.” Azért kérdezte meg, mert számára az
ellátottak kényelmét leginkább az elektromos betegágyak szolgálják.
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető:
Nagyon fontos a KENYSZI rendszerben történő jelentés, ugyanis az állami normatívát ezután
kapják. Ha nincs egy használható számítógépük, amellyel ezt meg tudják tenni, akkor az egész
rendszer borul. Teljesen tönkrement a számítógép, kénytelenek voltak egy számítógépet
beszerezni. Valóban az ellátottak érdeke mindenek felett, ezért is próbálták az elektromos
ágyat beszerezni. Ha újonnan szeretnének ilyen ágyakat beszerezni, csak pályázati pénzből
lehet megtenni. Folyamatosan figyelemmel kísérik a pályáztatási rendszert, ha van
lehetőségük, természetesen próbálkoznak. Köszöni a Képviselő-testületnek a rendelkezésükre
bocsátott összeget.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Volt egy árajánlat, amit összesítettek Petruska Jánosné egységvezetővel és így jött a 600 000
Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Képviselő-testületnek többször adott tájékoztatást a törekvéséről, hogy azt látta volna jónak,
ha a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki Telephelyén a házi
segítségnyújtást erősítenék. 2 fő főállású dolgozó van, aki a házi segítségnyújtást végzi. Szerette
volna, ha felvesznek 10-15 fős közmunkás csapatot. Intézményvezető Asszony mindig
akadályokról tájékoztatja őt. Most azt látja, ez nem fog menni. Intézményvezető Asszony hozott
neki egy munkaköri leírást, aminek az a lényege, hogy az önkormányzatnak kell a dolgozókat
foglalkoztatni, a Humán Szolgáltató Központ a dolgozók koordinálását tudná átvállalni. Például
a sportegyesült és az oktatási intézmény is önállóan pályázik. Továbbra is ezt látná
egészségesnek. Ha a pályázathoz önerőt kellene biztosítani, akkor az önkormányzat döntene róla
és valószínűleg biztosítaná az intézmény számára a szükséges önerőt, ahhoz hogy ez a
tevékenység működjön.
A Nyírségi Szociális Szolgáltató, aki házi segítségnyújtást kíván a településen nyújtani,
meglepődött azon, hogy azt mondta, hogy nem támogatja a tevékenységüket. Arra biztatja őket,
hogy ha támogatás kell, akkor írásban forduljanak az önkormányzathoz és a Képviselőtestülettől kérjék a támogatást. Azt gondolja, hogy ha arról kell dönteni, hogy az emberek
közmunkaprogramban vagy minimálbérért dolgozzanak egy szolgáltatónál, szerinte a
Képviselő-testület támogatni fogja a szolgáltatót. Összességében továbbra is azt mondja, hogy
az lett volna a jó, ha Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ tudja ezt a
tevékenységet erősíteni, de ez nem fog menni.
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető:
Kellően körbejárták ezt a témát. A házi segítségnyújtás, mint szociális alapellátási forma, nem
egy egyszerű ellátási forma, különösen nem 2016. január 1-től. Külön vált a személyi gondozási
és a szociális segítés fogalma ezen a területen belül, ahol kőkeményen lehatárolják, hogy kik
azok, akik elláthatják ezt a feladatot. A személyi gondozásban, csak képzett szakemberek
dolgozhatnak, a 9 ellátottból, csak 5 főt láthat el a személyi gondozó. A szociális segítésben
fennmaradó 4 embert láthatják el közcélúak. Le van határolva, hogy milyen feladatot
végezhetnek közcélú vagy társadalmi dolgozók, ezen tevékenységen belül. A jogszabály
felsorolja, hogy melyek ezek. Ebből még a gyógyszerkiváltást is kihúzták. A jogszabály azt is
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előírja, hogy a személyi gondozásnak az 50%-át nem haladhatja meg, a szociális segítő.
Ennek kellően utánajárt, mind a Kormányhivatal, aki a működési engedélyeztetést végzi, mind
az NRSZH részéről, aki a finanszírozást adja. Ezt a problémát meg szerette volna oldani. A
Kormányhivataltól is azt a tájékoztatást kapta, hogy ha egy ellenőrzésnél az arányszámot
túllépik, akkor visszavonhatják a normatívát, mert nem felelnek meg a szociális törvénynek.
Ismerteti, hogy Balmazújvároson, hogy zajlik a házi segítségnyújtás.
Úgy néz ki, hogy 2017-től más finanszírozás fog felállni a házi segítség nyújtás területén. Azért
választották külön a személyi gondozást és a szociális segítést.
Jelen állás szerint nem tudják megvalósítani.
Ecsedi János alpolgármester:
Egy fogalombeli tisztázásként kérdezné, hogy a tevékenységet a foglalkoztatási jogviszony
határozza meg vagy a szakképzettség? Tehát ha valaki szakképzett, közfoglalkoztatottként sem
láthatja el a tevékenységet?
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető:
Közcélú munkavállaló a személyi gondozást nem láthatja el, csak a szociális segítést. Független
milyen végzettsége van. A jogszabály nem engedi meg, a foglalkoztatáshoz köti.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem érti az előírást, hogy a saját szakmáját miért nem végezheti közmunkásként? Azt gondolja,
hogy a közmunkaprogram nem erről szól. Megértette, hogy nem fog menni. Felveszik őket az
önkormányzathoz és kialakítanak egy házi segítségnyújtó csapatot és az önkormányzat berkein
keresztül fognak működni.
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető:
Azzal egyetért, ha valakinek van képesítése, azt engedjék, de akinek nincs megfelelő képesítse,
szerinte ne engedjék ebbe a rendszerbe. Ettől ódzkodik az egészségügyi és a szociális ellátásban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyeken minimum 100 főnek megvan a házi segítségnyújtó végzettsége, tehát itt a szakemberek
rendelkezésre állnak.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Jelenleg is jelentős létszámú közmunkást foglalkoztatnak az idősek otthonában, illetve 2 főt a
házi segítségnyújtásban. Jelenleg az arányszámok rendben vannak?
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető:
Rendben vannak, az 50%-os aránynak megfelelnek.
Ha 10-12 fő közcélú, képesített munkavállalót felvesz az önkormányzat, és az önkormányzat
megkéri az intézményt, hogy szakmailag koordinálják és a munkaköri leírásban szereplő
tevékenységeket végzik, akkor annak semmi akadálya. Jelenleg ezt a tevékenységet
Balmazújvároson is ellátják. Csak konkrétan a házi segítségnyújtásban ezt nem tudják
megvalósítani.
Vitéz Zsolt képviselő:
Köszöni a területen dolgozó kollégák munkáját és további kitartást, erőt kíván.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Bíznak benne, hogy a bővítéssel még jobbak lesznek a munkakörülmények és az ellátottaknak is
az előnyükre fog válni.
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Szociális Bizottság javaslatát támogatja és
a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki Telephelyének 2015. évi
működéséről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki
Telephelyének 2015. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Dorogmai út mellett volt 2 balesetveszélyes nyárfa, ezek ki lettek vágva. A hivatal udvarára
lett bedeponálva, az üreges része pedig a gyepmesteri telepre került ki.
Múltkor beszéltek a testületi ülésen a koktélparadicsom termesztéséről. Elindult a folyamat,
megkötötték a szerződéseket. Azóta már napraforgó termesztésére is megkötötték a
szerződést. 13 hektáron fognak termeszteni a Mogyi Kft-nek, 7-8 millió Ft bevételre
számítanak. A koktélparadicsom vetése nem sikerült teljesen jól. Egyek-Telekházán kb. 80 %os a kikelés aránya, Egyeken kb. 20 %. Újabb palánták beszerzésére kellett kötelezettséget
vállalni, ahhoz hogy meglegyen a 6 hektár koktélparadicsom. A palánták beszerzése 11 Ft-os
áron történt és valamivel kevesebb, mint 700 000 Ft-ba fog kerülni. Ezt a leszállított
koktélparadicsom árából fogják levonni.
A fonyódligeti üdülőről is tárgyalt a Képviselő-testület. Olyan döntés született, hogy a
gyermeküdülő része a tulajdonosok számára váljon olcsóbbá. Ezt sikerült elérni, de van még
pár módosítás, amit a tulajdonosok közös akarattal megszavaztak. Ennek az eredménye, az
Egyeki Hírmondó legutóbbi számában látható. Bíztatni szeretne mindenkit, hogy aki ki akarja
próbálni a fonyódligeti üdülőt, minél hamarabb foglalják le a szállásokat.
Az Egyeki Hírmondóban meghirdették, hogy nyilvános árverésen értékesítik a KIOSZ
székházból a bútorokat. Az árverés megtörtént, 2-3 érdeklődő volt. Úgy néz ki, hogy az ott
lévő eszközök eltüzelésre kerülnek.
A Dorogmai úttal kapcsolatban beszélték, hogy küldjenek levelet az önkormányzati
államtitkárságra. A levél megíródott, elküldésre kerül. Tegnap volt az ítélőtáblán, tárgyalták a
Dorogmai út perét. Az elhangzottak függvényében, az ítélethirdetést május 11-re áttették.
Ügyvéd Úr megkérdezte, hogy milyen szükséghelyzet az, ahol meghatározzák, hogy 10 ezer
m3 földet oda kell szállítani és csak 5 ezer m3-t szállítanak oda. Oda lett szállítva, de ott nem
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voltak emberek, gépek, akik bedolgozták volna a földet. Ő állította, hogy erre a TIVIZIG nem
volt felkészülve, hogy ezt a földet bedolgozza. Erre a TIVIZIG jogi képviselője elmondta,
hogy arra a földre, abban a pillanatban nem volt szükség. Ez egy előkészületi tevékenység
volt. Az ítélethirdetés május 11-én 11:30 perckor lesz, ha valaki szeretne vele menni, azt
szívesen veszi.
Nem feltétlenül a Képviselő-testületre tartozik, de a kamillázás témájáról szólna pár szót.
Próbálná az emberek tevékenységét normális keretek közé terelni. Jövőre valószínűleg külön
gyűjtik azokat az embereket, akik gyógynövénygyűjtésben érdekeltek, mert jövőre ezt a
tevékenységet beemelik a közmunkaprogramba. Az emberek gyűjtenek valamennyit és az
önkormányzat meghatározza, hogy mennyit kell leadni. Ez a rendszer már Balmazújvároson
és Újszentmargitán működik. Itt a Munkaügyi Központ ezt a módosítást nem úgy
engedélyezte, ahogy gondolta volna. Éppen ezért, a közmunkások számára ezt nem tudja
engedélyezni. Ugyanakkor elmondta az embereknek, hogy aki előre jelzi, hogy megy kamillát
szedni, ezekre a napokra igazolatlan hiányzást fog kapni és nem kap fizetést. Annyi könnyítést
tesz nekik, hogy nem szünteti meg a munkaviszonyukat. Viszont, ha valaki nem jelzi előre,
akkor arra számíthatnak, hogy megszűnik a munkaviszonyuk.
Sikerült megkötni a szerződést a gépállomás mögötti 2,1 hektárról. Voltak terepszemlén.
Viszonylag jó helyen lévő föld, az önkormányzatnak hosszú távon szép eredményei lehetnek.
Azt a területet fel lehet szántani, esetleg gondolkodhatnak kertészetben. 2,1 hektár
belterületen az nem rossz. Vélelmezi, hogy ott van egy kis faiskola is, de ezt a korábbi
tulajdonos magának gondolná, ezt még meg kell vizsgálni.
Egyeztettek a háziorvosokkal. Próbálják felkutatni annak az útját, hogy a szociális
étkeztetéshez ne lehessen egy háziorvosi igazolással hozzájutni. Olyanok is részesülnek
szociális étkeztetésben, akinek 200 000 Ft-os nyugdíja van. Ez így nincs rendben, mert a
szociális étkeztetés nem feltétlenül az egészségügyi állapotot veszi figyelembe, inkább az
idős, rászorulónak az anyagi helyzetét. Illetve külön megkérték az orvosokat, hogy
visszamenőleg ne adjanak igazolásokat se az iskolásoknak, se az önkormányzatnál dolgozó
közmunkásoknak.
Tárgyalták több körben a pályázatokat. Bodó Sándor Képviselő Úr tájékoztatta, hogy az
óvodai pályázatuknál a reális összeg, amire számíthatnak az 110 millió Ft. Illetve biztatta őket
azzal, hogy energetikai pályázatot is adhatnak be kb. 80 millió Ft értékben. Ez utóbbi
kidolgozás alatt van az étterem vonatkozásában, mint fűtéskorszerűsítés, sátortető ráépítés,
nyílászárók hőszigetelté tétele, illetve ha belefér az épület hőszigetelése.
Bódi István képviselő:
Az orvosok figyelmét fel kellene hívni, hogy az igazolásuk sokszor ad alapot arra, hogy a
gyerekek kint csavarognak az utcán.
Soltész Gábor képviselő:
A perrel kapcsolatban említette Polgármester úr a szükséghelyzetet. A tavalyi évben egy
békéscsabai cég készítette el Tiszacsegétől Egyeken túlig a gátmegerősítő projektet, a rézs
betonozást. Ezt is fel lehetne hozni a tárgyaláson, hogy kiderült, ez az igazi megoldás. A
földkihordás, ami volt, az csak egy humbug volt. Szerinte érdemes lenne megemlíteni. A cég
kérelmében benne is volt, hogy ezzel erősítették meg a gátat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez akkor lett volna igazi, hogy ha a gátmegerősítés lemegy teljesen Tiszafüredig. A szakértői
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vélemény a gát alatti szakaszt említette. Ez a rézs betonozás, a gát alatti szakaszt nem
erősítette meg. 2010 óta eltelt 6 év. Ha olyan nagy volt a szükség helyzet, akkor miért van ott
az a föld a mai napig érintetlenül és miért 2012-ben szállították oda a maradék 5 000 m3-t.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
A koktélparadicsom termelésével kapcsolatban Polgármester úr tájékoztatást adott. A palánta
későbbi fejlődése során, palántadőlés is elképzelhető. Polgármester úr mondta, hogy kb.
800 000 Ft értékben palántapótlás történik. Szerinte, hogy földprogram érdekeltségi rendszer
működjön, ahhoz feltételen kell a 6 hektár elpalántolása. Ez a palántamennyiség nem látszik
elegendőnek, hogy a 6 hektárt betöltse. Az árbevétel elég magasra van téve. Ahhoz, hogy az
érdekeltség működjön, a 6 hektárt mindenképpen el kellene palántolni és ehhez további
erősítésre lenne szükség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt úgy kell elképzelni, hogy Telekházán kb. 40 ezer palánta van, Egyeken kikelt kb. 20 ezer
palánta és ehhez vesznek még 50 ezer palántát. Ebbe a 6 hektárba 110-120 ezer palánta kell.
Soltész Gábor képviselő:
180 ezer kell.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Olyan sűrűn vetik, mint ahogy az Agro-Sprint Kft. kollégái szakmailag javasolták.
Tardi Kálmán képviselő:
A termeltető, szakembert biztosít a munka menedzselésére, nekik is már el van adva a
portéka. Ők mindenképpen meg akarják termeltetni és fel kívánják vásárolni. Bíznak benne,
hogy a szakember a helyzet magaslatán van. Az Agro-Sprint Kft. évek óta foglalkozik
termeléssel és értékesítéssel.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
A 120 ezer palántát 6 hektárba kevésnek tartja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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4./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi
gazdálkodásáról
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 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek az
Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2015. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek
2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Kormányhivataltól múlthét pénteken érkezett meg az útmutatás, hogy hogyan kell
elkészíteni a zárszámadási rendeletet. Ekkor már ki volt küldve az elkészített rendelet és
annak mellékletei. Ez átdolgozásra került, a mai napon mindenki megkapta. Minden
módosítás az államháztartási törvény előírása miatt került bele az előterjesztésbe és a
zárszámadási rendeletbe is. 2015. január 1-től hatályos államháztartási törvény előírja, hogy
plusz egy melléklet kerüljön bele a zárszámadási rendelet mellékletei közé. Az adósságot
keletkeztető ügyletekről kellett kimutatást készíteni, ez bedolgozásra is került a mellékletek
közé. Így legalább mindannyian látják, hogy mikor milyen hitelösszeg került felvételre,
törlesztésre és hogyan jön össze az 58 910 000 Ft összegű hitelállomány, amivel
2015.december 31-ig rendelkezik az önkormányzat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Egyek Nagyközség Önkormányzata és
intézményeinek 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2016. ( IV.28.) számú
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1)
bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség
Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Egyek Nagyközség Önkormányzatának
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Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.27.)
Önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete alapján, a véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
 Egyek Nagyközség Önkormányzata


Egyeki Polgármesteri Hivatal



Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő
költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
2. §
A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1 413 678 ezer forintban, azaz Egymillió- négyszáztizenháromezerhatszázhetvennyolcezer - ezer forintban állapítja meg.
b) kiadási főösszegét 1 274 126 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázhetvennégyezeregyszázhuszonhat ezer forintban állapítja meg.
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Tárgyévi költségvetési többlet:

1 209 158 eFt
1 178 649 eFt
30 509 eFt

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek előirányzat-maradványának, maradványának igénybevétele
- működési célra:
79 171 eFt
- felhalmozási célra:
2 000 eFt
- Államháztartáson belüli megelőlegezések:
8 105 e Ft
Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Finanszírozási bevételek:
- Működési célú hitelfelvétel:
eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:
115 244 eFt
Finanszírozási kiadások:
- Működési célú államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése:
7 969 eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:
87 508 eFt
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3. §
Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerintiköltségvetési

bevételeinek

forrásonkénti

megoszlását,

főbb

jogcím

csoportonként

részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézmények kormányzati funkcióinak
főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 1/1, 1/2., 1/3.számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciókénti bevételi jogcímeit kötelezően
ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1/1)a, 1/1)b, 1/2)a,1/3)a,.
számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről:

849 765 ezer forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h. belülről:

221 384 ezer forint

c) B3. Közhatalmi bevételek:

82 422 ezer forint

d) B4. Működési bevételek:

46

045

ezer

forint
e) B5. Felhalmozási célú bevételek:

39 ezer forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
forint

8

742

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

ezer
761

ezer forint
h) B8. Finanszírozási bevételek:

302

241

forint
4. §.
(1) Az önkormányzat a 2015. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege
1 026 095 ezer forint.
(2) Működési kiadások teljesítéséből
a) K1. Személyi juttatás:

541 595 ezer forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó:

84 254 ezer forint

c) K3 Dologi kiadások:

150 269 ezer forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

63 044 ezer forint

e) K5. Egyéb működési c. kiadások:

81 243 ezer forint

g)K9. Finanszírozási c. kiadások:

105 690 ezer forint
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(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait
a 2., 3. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait
intézményi bontásban, kormányzati funkciókénti felsorolásban a 2/1., 2/2., 2/3., számú
melléklet, az Önkormányzat és intézményei kötelező, illetve önként vállat feladatonkénti
bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a, .számú melléklet szerint állapítja meg.
5. §
(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. számú
melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 345 752 ezer forint,
Amelyből:
a) K6. Beruházások:

245 211 ezer forint,

b) K7. Felújítás:

7 611 ezer forint,

c) K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások:
d) K9. Finanszírozási c. kiadások / felhalmozási/

5 422 ezer forint
87 508 ezer forint

6. §
Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint
felhalmozási tételeit, mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.
8. §
(1) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált
maradványa: 139 552 ezer forint.
Ebből
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-

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa:

132 864 ezer

forint
-

Alaptevékenység szabad maradványa:

6

688

ezer

forint
(2)A maradvány kimutatást a 7.1., 7.2., 7.3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodása során keletkezett
maradványát a 7.1. számú melléklet tartalmazza.
(4) Egyeki Polgármesteri Hivatal 2015. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a
7.2. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi gazdálkodása során keletkezett,
maradványát a 7.3. számú melléklet tartalmazza.
9. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a
8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2015. évi állami támogatásokkal és
hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2015. évi többéves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 10.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési
szervei 2015. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 11.1. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
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13. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi adósságállományát a 12.1.
számú melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2015. évi
adósságállományát a 12.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház 2015. évi adósságállományát a 12.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2015. évben nyújtott közvetett
támogatások teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14.1, 14.2., 14.3., számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
16. §
Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2015. évben a 15. sz. melléklet
szerint hagyja jóvá.
17.§
Az önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási
törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek
szerinti bontásban a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
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Záró rendelkezések
18. §

(1)

Ez a rendelet 2016. április 28-án lép hatályba.

………………………….
Dr. Miluczky Attila

………………………….
PH.

polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve:2016. április 28. napján
………………………….
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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Mellékletek

1.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

3.§-ához

Egyek

Nagyközség

Önkormányzatának és költségvetési szervei 2015. évi bevételei forrásonként, főbb jogcím
csoportonkénti részletezettségben
1/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának
2015. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti
bontásban
1/1)a.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

3.§-ához

Egyek

Nagyközség

Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció
szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
1/1)b.

számú

melléklet

Önkormányzatának

a

zárszámadási

rendelet

3.§-ához

Egyek

Nagyközség

2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció

szerinti bontásban önként vállalt feladatonként
1/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2015.
évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban
1/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2015.
évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban
kötelezően ellátandó feladatonként
1/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 3.§-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház 2015. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti
bontásban
1/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3.§-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház 2015. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati
funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
2.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

4.§-ához,

Egyek

Nagyközség

Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
2/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati
funkció szerinti bontásban
2/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati
funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
2/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség
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Önkormányzatának 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati
funkció szerinti bontásban önként vállalt feladatonként
2/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri
Hivatal 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti
bontásban
2/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri
Hivatal 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti
bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
2/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció
szerinti bontásban
2/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár
és Művelődési Ház 2015. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati
funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
3.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

4.§-ához

Egyek

Nagyközség

Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2015. évi működési kiadásai kiemelt
előirányzatonként
4.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

5.§-ához,

Egyek

Nagyközség

önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2015. évi felújítási kiadásai célonként, és
felhalmozási kiadásai feladatonként
5. számú melléklet a zárszámadási rendelet 6.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015.
évi Pénzügyi mérlege
6. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi adatai mérleg
rendszerben
7.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (3) bekezdéséhez Egyek Nagyközség
Önkormányzata 2015. évi maradvány kimutatása
7.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2) (4) bekezdéséhez az Egyeki
Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradvány kimutatása
7.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (5), bekezdéséhez a Tárkányi Béla
Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi maradvány kimutatása
8. számú melléklet zárszámadási rendelet 9.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának
2015. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról
9. számú melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának
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a 2015. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal
kapcsolatos elszámolások
10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11.§-ához, a több éves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban
11.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 12. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata
és az irányított költségvetési szervek 2015. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg
12.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata
2015. év végi adósságállományának bemutatása
12.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, az Egyeki Polgármesteri Hivatal
2015. év végi adósságállományának bemutatása
12.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13.§-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház 2015. év végi adósságállományának bemutatása
13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzata
2015. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése
14.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata
2015. évi pénzeszközeinek változása
14.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15.§-ához, a Polgármesteri Hivatal 2015. évi
pénzeszközeinek változása
14.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15.§-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház 2015. évi pénzeszközeinek változása
15.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

16.§-ához,

Egyek

Nagyközség

Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek, követekések, és részesedések alakulása 2015. évben
16. sz. melléklet az Egyek Nagyközség Önkormányzata Stabilitási törvény 3. §-a szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
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5./ Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról,
tevékenységéről
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
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 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2015. évi
gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Pénzügyi Bizottság ülésén beszélték arról, hogy az ügyvezetői állást írják ki. Az nem része
a határozati javaslatnak?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Szóba került, de arról nem döntöttek. Gyakorlatilag egységes volt a bizottság e tekintetben is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Legutóbb az ügyvezetői állást meghirdették az Egyeki Hírmondóban és a honlapon. Most az
volt a javaslat és ő is ezt javasolja, hogy egy megyei lapban, a Hajdú-Bihari Naplóba
hirdessék meg az állást. Javasolja, hogy az időpontokat aktualizálva adják fel a hirdetést a
Hajdú-Bihari Naplóba.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha erről most a Képviselő-testület dönteni kíván, akkor először napirendre kellene venni és
azt követően dönteni, nyílván mérlegelés kérdése, hogy sürgős vagy a soron következő ülésen
tárgyalják és még bizottsági szinteken is át tudják beszélni.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Korábban átszervezésről beszéltek. Az elképzeléseit leírta, amihez Polgármester úr hozzá tette
a saját elképzeléseit. Azonban ennek a kidolgozása és teljesebb átlátása jogi ügy, tehát egy
ügyvéd és Jegyző Asszony segítsége kellene. Továbbra is azt mondja, hogy nem akar ilyen
ügyben továbbmenni, nem hirdetné meg az ügyvezetői álláshelyet. Továbbra sem látja jónak,
hogy ügyvezetőben gondolkodjanak és ennyi pénzt kifizessenek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mindjárt szavaznak róla, hogy tárgyalják-e ezt a témát. Visszatér a beszámolóhoz.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2015. évi
gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásáról,
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
21/53

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. ÁPRILIS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kérdezi, hogy napirendre vegyék-e az ügyvezetői állás meghirdetését? Azt gondolja, hogy
erről mindenképpen beszélni kell. Murvai Ferencné ügyvezető június 30-án nyugdíjba fog
vonulni. Nagyon lépniük kellene.
Javasolja, hogy beszéljenek az ügyvezetői állás meghirdetéséről. Kéri, hogy aki egyetért azzal,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői állás meghirdetéséről beszéljenek,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Döntés az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői állás
meghirdetéséről c. napirendi pontot vegyék napirendre.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6./ Döntés az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői állás meghirdetéséről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A vezetői megbeszéléseken is folyamatosan téma, hogy a Kft. hogyan lenne szervezetileg a
legjobb felépítésű, ami a település javát szolgálná. Legutóbb is változtattak, mivel
megérkezett a harmadik traktor, amire ráült az egyik csoportvezető. Így a csoportvezetők
száma 3 főre csökkent. Ismerteti a csoportvezetők munkamegosztását. Jó gondolat a
középvezető státusz erősítése. Ez folyamatos történik is, de kell valaki, aki ezt az egészet
jogilag összefogja. A munka irányítása az önkormányzatnál van. Kell valaki, aki az
ügyvezetői állást ellátja. Az ügyvezetői teendő átlagosan napi 1,5-2 órát vesz igénybe. Erre
főállású ügyvezetői állást nem feltétlen szükséges meghirdetni. Azért gondolkozott mégis
főállású ügyvezetőben, mert jónak látná, ha lenne egy felsőfokú építőipari végzettséggel
rendelkező ember, aki a felelős műszaki vezetői, tervezői munkálatokat el tudná látni.
Jelenleg párhuzamosan 12 helyen megy az építkezés. Hatékonyabban menne a munka, ha egy
hozzáértő építőipari szakember lenne az ügyvezető. Hónapról-hónapra felelős műszaki
vezetésért, ellenőrzésért 200-300 ezer Ft-ot fizetnek ki. Az építőipari tevékenység
megérdemelné azt, hogy legyen egy olyan ügyvezető, aki napi 2 órában ellátja az ügyvezetői
feladatokat, mellette napi 6 órában menedzseli az építőipari tevékenységeket.
Javasolja, hogy hirdessék meg az álláshelyet. Beszélt Kalmár Zoltánnal, aki ígérte, hogy
számíthatnak rá és jelentkezni fog. Ő korábban évekig a Balmazújvárosi Városgazdálkodási
Kft-nek volt az ügyvezetője. Egyébként ő építész és benne látná a fantáziát. Semmi kötődés
nincs hozzá, örül, hogy egyáltalán vannak jelöltek, akik szóba jöhetnek. Javasolja, hogy adják
fel a hirdetést és nézzék meg, hogy kik jelentkeznek.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy a korábbi pályázati felhívást nézzék meg és konkretizálják az időpontokat. Ha ezt
nem javasolják és felhatalmazzák a Polgármester, akkor tegyék, de ő szerencsésebbnek látná
megnézni. Illetve Murvai Ferencné ügyvezetővel egyeztetni a részleteket, meg kell beszélni,
hogy mikortól tölthető be az állás. Az időpontokat szinkronba kellene hozni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy gondolja, hogy ez a Képviselő-testület, ezt a pályázati felhívást egyszer már átrágta.
Szerinte elegendő benne az időpontokat aktualizálni. Gondolja, hogy megbíznak benne
annyira, hogy ezt ő megfelelő módon aktualizálja.
Gál-Szalai Erika képviselő szerint ne döntsenek most, hanem vizsgálják meg jobban, hogy
akarnak-e főállású ügyvezetőt vagy inkább a középvezetés irányába akarnak ellépni. Ezt is el
tudja képzelni, csak most már valamit lépjenek. A szervezeti felépítést mindig halogatták,
akkor ne halogassák, döntsenek róla, hogy a legközelebbi testületi ülésen beszéljenek a
szervezeti felépítésről.
Kéri, hogy javasoljanak valamit. Kiírják az álláshelyet vagy tárgyalják újra a napirendet?
Gál-Szalai Erika képviselő:
Javasolja, hogy ne tárgyalják most, beszéljék át és fontolják meg. Ő egyáltalán nem hirdetné
meg.
Soltész Gábor képviselő:
Polgármester említette, hogy 12 helyen folyik a munka. Ha megnézik a Kft. beszámolójában,
közel 140 millió Ft-os nettó árbevételből 121.410.000 Ft-ot fed le az éteztetés árbevétele és
400 000 Ft bevétele van építőipari tevékenységből.
Van idejük, ezt át kell rágni. Lehet megbízott vezetőt választani x időtartamra. El kell dönteni,
hogy ez a Kft. mire is való. Beszéljék át, ez nem egy 10 perc.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy foglalja össze a javaslatot, hogy a következő soros testületi ülésre, ami május végén lesz,
az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. szervezeti felépítése kötelezően napirendi pont legyen.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, hogy a következő havi soros ülésen, az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. szervezeti felépítése napirendi pont legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a következő havi soros ülésen, az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
szervezeti felépítése napirendi pont legyen.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

23/53

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. ÁPRILIS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

7./ Az egészségügyi szolgáltatásról szóló 24/2007.(X.11.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a
Jegyzőt, hogy a soron következő ülésre készítse elő az egészségügyi szolgáltatásról szóló
24/2007.(X.11.) sz. rendelet módosítását a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által kért
szempontoknak megfelelően.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az egészségügyi szolgáltatásról
szóló 24/2007.(X.11.) sz. rendelet módosításával kapcsolatos tájékoztatást.
Kérje fel a Jegyzőt, hogy a soron következő ülésre készítse elő a rendelet módosítását a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által kért szempontoknak megfelelően.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az egészségügyi szolgáltatásról szóló 24/2007.(X.11.) sz. rendelet
módosításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a soron következő ülésre készítse elő a rendelet
módosítását a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által kért szempontoknak
megfelelően.
Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
8./ Kérdések, interpellációk
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A közmunkaprogramban foglalkoztatott dolgozók megkeresték a Tájház nyitva tartásával
kapcsolatban és kérték, hogy a Tájház nyitva tartását gondolják meg. Szerintük felesleges
17:00 nyitva tartani, mivel senki sem látogatja és szeretnék, ha 16:00 óráig tartana nyitva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ki határozta meg a 17:00 órát?
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A könyvtár nyitva tartását, illetve nyári szabadságolását Gábor Istvánné könyvtárvezető, a
Képviselő-testület elé hozza elfogadásra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Korábban már Gál-Szalai Erika képviselő is kereste ilyen kérésekkel és megnézte, hogy
hivatalosan nincs is nyitvatartási idő, csak előre egyeztetett időpontban lehet a Tájházba
menni. Ez most is így van, de mivel itt van a közmunkaprogram, be lett osztva 2 fő és a
munkaidejük alatt ki lett rakva a „Nyitva” tábla. A munkaidejük 16:00 óráig szól, tehát semmi
sem kötelezi őket arra, hogy 17:00 óráig ott legyenek.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Akkor ezt ő rendezi.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A testületi határozatban úgy van meghatározva a nyitva tartás, hogy előre egyeztetett
időpontban lehet odamenni.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Ez félre lett értve. Eddig úgy értették, hogy 17:00 óráig és előre egyeztetett időpontban, ha
csoportok hétvégén szeretnének menni. A rendelet szerint hétvégén kell egy olyan félnap,
amikor nyitva van a Tájház, ezért van szombati nyitva tartás is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Eddig soha nem volt így nyitva. Nyári megőrzést idén is szeretne. Majd azt kell tisztázni,
hogy hány éves kortól vállalják a nyári megőrzést. Állítólag 2,5 éves gyereket is akarnak oda
vinni, amit ők nem biztos, hogy tudnak vállalni.
Bódi István képviselő:
Elmondja, hogy a könyvtár honlapján úgy szerepel a Tájház nyitva tartása, hogy keddtől
szombatig 12:00 – 17:00 –ig vannak nyitva, hétfőn és vasárnap pedig zárva tart.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig vannak nyitva és 12 órától ebédidő, pénteken pedig 8-13 óráig
vannak nyitva és nincs ebédidő. Ettől eltérő időpontban előzetes egyeztetés alapján
látogatható.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A nyári gyermekmegőrzést, 2 éves életkortól javasolja. Nyári időszakban, akit az
intézményben nem tudnak elhelyezni, viszont a szülő bekerült a közmunkaprogramba, neki
valami megoldást kell találni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Járják körül, hogy eltudják-e vállalni. Úgy emlékszik, hogy általános iskolás korú gyerekeket
szoktak odavinni.
Soltész Gábor képviselő:
Elmondja, hogy a Válykos megszáradt, nagy szilárdsággal bír, most már biztos, hogy rá lehet
menni. Ez továbbra is a helyi vállalkozó és a Mezei-Vill problémája. Kritikán aluli, hogy még
mindig csattognak a járólapok és nincs kész. Illő lenne befejezni. Tegyék rendbe, legyen kész
mindkét vállalkozó részéről.
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Jegyző Asszonytól kérdezi, hogy az E-ontól kapott választ a díszburkolattal kapcsolatban?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem kapott választ, ügyvédi levél ment. Ügyvéd úrtól megkérdezi, hogy esetleg ő kapott-e
választ.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A helyi vállalkozónak felhívta a figyelmét, hogy a rézsűzést fejezze be. A Válykosra tegnapra
ígérte, hogy fel fognak vonulni a gépei. Kérdezi, hogy látta-e valaki, hogy felvonultak a
gépei?
Tardi Kálmán képviselő:
Ő látta, két gépje kivonult a területre. Beszélt is a vállalkozóval és elmondta, hogy csak a felső
réteg száraz, jó lett volna többet várni. Az egyik oldalt szépen megigazította, de a Hunyadi út
felöli oldalon még száradnia kell.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Olyan rossz látvány, hogy ekkora kitakarítás után, bizonyos kertvégekbe ott maradt a régi nád.
Ez már magánterület. Ezt jelezni kellene az ott lakóknak, mert nem hajlandóak kitakarítani és
a tövében rengeteg szemét megrakódott. Nagyon rossz látvány.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha gazos, vagy szemetes akkor lehet kiküldeni a lakosoknak felszólítást.
Soltész Gábor képviselő:
Szerinte egyszerűbb lenne felmérni a földhivatal nyilvántartása alapján a Válykos felöli telkek
méretét, mert érdekes módon megnőtt ott egy-két telek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte az magántulajdon. A tervező Musta Albert úgy készítette el a terveket, hogy a
telekrajzokat megnézte és hozzáigazította.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Akkor meg vágják le.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A térkő kocogásával kapcsolatban legalább ötször szólt a Mezei-Vill Kft-nek, hogy jöjjenek
ki. Ígérték, hogy az alvállalkozó kijön, de nem jött soha. Most már felmérték, hogy mit kell
csinálni, de még nem jöttek megcsinálni. Azt gondolja, hogy nem érdemes tovább szólítgatni
őket. Azt látná jónak, ha egy szakembert megbíznának, aki ezt szakmailag felgöngyölíti és a
jóteljesítési garancia terhére csinálják meg.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ennél a közbeszerzési eljárásnál is úgy van, hogy a befejezést követő 1 év elteltével
garanciális bejárást kell tenni a helyszínen. Úgy gondolja, hogy ennek hamarosan itt az ideje.
Ezt általában a beruházás műszaki ellenőre szokta koordinálni. Erre a garanciális bejárásra
célszerű lenne ráállni. Hasonlóan úgy van meghirdetve, mint a műszaki átadás átvételi eljárás,
hogy az illetékeseknek meg kell jelenni. Úgy gondolja, hogy ha ennek eredményeképpen kell
javítási munkálatokat elvégezni és nem végzi el a kivitelező, akkor minden további nélkül
jöhet a jóteljesítési garancia.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kezdeményezzék ennek az összehívását és a Képviselő-testületet is hívják meg, mindenki
legyen ott, akit ez érdekel.
Telekházán a falugyűlésen egy képtelenség hangzott el és megkérte Hajduné Holló Katalint,
hogy vizsgálja ki az elhangzottakat. Kéri, hogy Hajduné Holló Katalint, mint az óvoda
vezetőjét, hogy ismertesse ezt a félreértést.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Egy szülő azt állította, hogy reggeli órákban nem engedik ki a gyerekeket a wc-re. Nyílván
megkérdezte az óvónőt. Az óvónő elmondása szerint, mióta felújításra került az épület,
nagyon tetszik a mosdó a szülőknek és reggel a gyerekeket nem a csoportba engedik, hanem a
mosdóban kezdték a napot, a szülővel együtt. Nyílván az óvónő nem szeretné, ha a szülők
használnák és annyit kért, hogy reggelente a gyerekeket adják be a csoportszobába és majd ő
kiengedi a gyermeket a mosdóba. Tehát a szülőket szeretné távol tartani a gyermekmosdótól.
Illetve hangzott még el pár dolog, ami kivétel nélkül cáfolásra került az ott dolgozó pedagógus
részéről. Sajnálatos módon ezt ő olyan mértékben sérelmezte, hogy 37 éve dolgozik
Telekházán és azt mondta, hogy feladta, a továbbiakban nem kíván harcolni a telekházi
óvodáért. Nyílván a nevelési évet végig viszik, megkérdezik a szülőket és a nyári időszakban
eldöntik, hogy mi lesz a telekházi óvoda sorsa. Nem szeretné kényszeríti a kolléganőt, hogy
Egyekről kijárjon Telekházára, ha ott ki van téve ilyen dolgoknak. Sok esetben egyedül van a
gyermekcsoportban, kiszolgáltatottnak érzi magát a résztelepülésen és szeretne Egyekre jönni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Célszerű lenne még egy falugyűlést tartani és helyre tenni a szülők gondolkodását, mert ha így
közelítik meg a kérdést, akkor ennek az lesz a végeredménye, hogy lehet bezár a telekházi
óvoda. Jó lenne, ha lenne rá valami megoldás. Azt gondolja, hogy mérlegeljék és érdemes
lenne a telekházi óvoda működtetésével kapcsolatban egy falugyűlést összehívni. Szeretné, ha
normális mederbe terelődne ez a dolog.
Soltész Gábor képviselő:
Az orvosi rendelőben ugyanez a probléma. Gyakorlatilag az illemhelyiséget nyilvános wcként használják. Be kellene vezetni azt a rendszert, hogy bezárják. Ha a betegnek szüksége
van rá, kopogjon be és kérje ki a kulcsot. Szerinte zárják be.
Az Erzsébet utcán ássák az árkokat, ott 1-2 lakos nem engedi, hogy előtte árkot ássanak. Az
utca közterület és ha az önkormányzat úgy dönt, hogy szikkasztó árkok készülnek, ebbe a
lakosoknak nincs beleszólása. Vegyék tudomásul, hogy ezt el kell készíteni, mert ez a belvíz
problémának a megoldása.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A wc-vel kapcsolatban, amit Soltész Gábor képviselő mond azt elfogadja, mert a
Polgármesteri Hivatalban ugyanígy jártak el és zárható tették.
Ecsedi János alpolgármester:
Az üzemeltetőnek kell ezt szabályoznia.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A háziorvosok az üzemeltetők, házirendbe szabályozzák le és függesszék ki.
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Az árok témával már nagyon sokszor „megsütötte a száját”. Nem akar hadakozni, amelyik
ház előtt nincs gond, ott megcsinálják, ahol meg nagyon ellenállnak ott nem csinálják meg.
Ha van egy jó csapadékvíz elvezető rendszer, ami egyébként jól működne, de egy helyen be
van tömve az árok, akkor az úgy nem ér semmit. Ilyen egyértelmű helyzetben tudnak
lépéseket tenni, de új árok kialakítását csak úgy végezné el, ha ahhoz tervek készülnének.
Tapasztalata szerint, ha csak úgy neki állnak árkokat kialakítani, akkor a problémákat egyik
háztól a másikhoz tolják. Ha 100%-osan egyértelmű, hogy ott a gyűrű és el van dugulva,
ezeket kitisztítják, ebből vita nem lehet, mert ezt akkor is meg kell tenniük, ha a lakos nem
járul hozzá. Azonban új árkok kialakításánál, inkább keresik a békességet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki megadja a szót Dr. Tóth Sándornak, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megadta a szót Dr. Tóth
Sándornak.
Dr. Tóth Sándor:
Az árokkal kapcsolatban többször kérdezik, mint jogász, hogy ilyenkor mi a teendő. Mindig
mondja, hogy menjenek a Polgármester úrhoz vagy az Alpolgármester úrhoz. Mivel
közterület, a lakóknak semmi köze hozzá, hogy az árkokkal mit csinálnak, mert a vízlefolyást
biztosítani kell. Annak idején az Erzsébet úton volt árok és most az egyik szomszéd engedi
kiásni, a másik nem. Miért nem lehet végig csinálni? Az önkormányzat jogosult és köteles
eljárni.
Ecsedi János alpolgármester:
A belvíz elvezetéses program április 1-én indult. Ez a probléma már az első héten feljött,
különböző okok miatt több lakó jelezte, hogy ne nyúljanak az árokhoz. Vezetői megbeszélésre
behozta ezt a témát és az a közös álláspont alakult ki, hogy ne gerjesszék a feszültséget, aki
nem kívánja, akkor menjenek tovább. A munkavállalóknak mondta, hogy ne vállalják fel a
feszültséget. Ha a Képviselő-testület úgy gondolja, hogy hozzanak erről döntést, akkor
erősítsék meg benne és azt mondja a munkavállalóknak, hogy mindenhol ássák fel.
Dr. Tóth Sándor:
Előttük nem lehet kitisztítani a hídgyűrűket. Régen nagy mély árkok voltak és minden
rendben volt, lefolyt a víz. Akkor nem volt beleszólásuk az embereknek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elhangzott, hogy közterület és lakosoknak semmi köze hozzá. Ez egy részigazság, mert a háza
előtt mindenkinek kötelessége a síkosság mentesítés, a járda karbantartása, az ároktisztítás és
a fűnyírás. A kötelesség valakiben azt a hamis látszatot ébreszti, hogy az ő tulajdonuk és ilyen
helyzetekben, ha felvonulnak, csak a vita van belőle.
Módosítja az álláspontját, még ha 100%-osan tiszta a helyzet, ha a lakos nem engedi, akkor
nem csinálják, utána Jegyző Asszony felszólítja azt, aki nem gondoskodott a saját háza előtt
az árok kitisztításáról, mert kötelessége mindenkinek a háza előtt ezeket megcsinálni.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Mint az Ügyrendi Bizottság elnöke, javasolja a napirendi pont lezárását.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A falugyűlésen elhangzott a Béke út rendbetétele kapcsán, hogy már nem jár a tehéncsorda.
Elmondja, hogy még mindig jár.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Annyit tud, hogy a tulajdonosok megvették a régi nádtelepet és oda át fogják hajtani a
teheneket.
Kérdezi, hogy az a megoldás elfogadható-e, hogy ha nem kell az önkormányzat segítsége az
ároktisztítással kapcsolatban, akkor Csepreginé Kocsis Nóra jegyző először felszólítja, utána
bünteti őket?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kiépíteni és biztosítani a vízelvezetést az önkormányzat feladata, utána karbantartani és
tisztán tartani a lakos feladata. Nem akadályozhatja a vízelvezetést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más kérdés, interpelláció nincs, a napirendi pontot lezárja.

9./ Egyebek
1./ Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Egyeki tevékenységéről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Sajnálattal értesült róla, hogy az egyeki falugazdásznak közös megegyezéssel megszűnt a
munkaviszonya az Agrárkamarával. Erről várt volna tájékoztatást az egyeki gazdák felé.
Eddig a falugazdász hétfőn és kedden Tiszacsegén volt, a hét többi munkanapján Egyeken
látta el a feladatait. Szépen ment az ügyintézés, pozitív visszajelzések érkeztek hozzá. Mivel
megszűnt a munkaviszony, a Kamara részéről tájékoztatást várt volna, de mivel nem adtak,
úgy gondolta, hogy az egyeki gazdáknak joga van az információhoz, ezért kifüggesztett egy
tájékoztatást a falugazdász korábbi irodájának falára. Erről küldött egy tájékoztatást az
Agrárkamara megyei vezetésének, annyit ért el vele, hogy a helyettesítő falugazdásszal ezt
levetették. Tájékoztatta a kollegát, hogy ez az önkormányzat tulajdona volt. A mai ülésre
meghívta a megyei vezetést, szeretett volna velük egyeztetni, hogy mire számítsanak a
gazdák, mert ez egy nagyon kényes időszak. Már most be lehet adni a földalapú támogatás
iránti a kérelmet.
Azóta írt neki a megyei igazgató és az elnöki kabinet főnök. Tájékoztatást a mai napig nem
adtak, de a levélben szerepel, hogy a tájékoztatása alkalmas lehet rágalmazás és becsületsértés
vétségnek megállapítására. Egyébként leírják, hogy milyen bonyolult feladat egy falugazdász
tevékenysége és hogy hány képzésen kell részt venni. Ezért is csodálkozik rajta, hogy egy
szabadságolási kérelemnek miért ez a vége, hogy közös megegyezéssel megszüntetik a
munkaviszonyt.
A helyi gazdák, most valamit elveszítettek, mert csak szerdánként van helyettesítés.
Olvashatták az Egyeki Hírmondóba, amit leírt. Szerinte tájékoztatni kellett volna a
gazdatársadalmat, nem érti, hogy miért zárkóznak el ettől.
Tardi Kálmán képviselő:
Kicsit hiteltelennek hangozhat Polgármester úr szájából, a falugazdász munkájának méltatása,
mert rokoni szálak fűzik hozzá.
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Az elmúlt 30 évben volt szerencséje a falugazdászi szolgáltatások színvonalával találkozni,
így van viszonyítási alapja. A településen megjelent falugazdászok közül, a legjobb
falugazdásszal találkozhattak. Az elmúlt 2 évben annyi szakmai fórum került megszervezésre,
mint még soha és ezek a fórumok színvonalasak voltak.
Amikor a kiküldött falugazdász nem tudott bejutni az irodába, az a következtetés is
felmerülhetett sokakban, hogy nem akarják beengedni. Megnyugtatta Elnök urat, hogy erről
szó sincs. Azt az irodát a településen falugazdász munkát végző embereknek adta az
önkormányzat, személytől függetlenül. Elmondta neki az érveit és tapasztalatait Baloghné
Englert Klárival kapcsolatban és azt mondta, hogy itt lesz a képviselőjük a testületi ülésen és
tájékoztatást adnak. Sajnálja, hogy nincs itt a Kamara részétől senki. Vitathatatlan, hogy amit
Baloghné Englert Klári falugazdászként letett, az példaértékű. Ha mód lenne rá örülne, ha
visszakerülne. Valóban jó lenne tisztán látni, hogy mi vezetett ide.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jelezték, hogy nem tudnak jönni a testületi ülésre és úgy fogalmaztak, hogy ők nem az
önkormányzatokkal tartják a kapcsolatot, hanem a gazdatársadalommal, azonban ha
agrárfórum lesz a településen, arra szívesen jönnek, de a testületi ülésre nem jönnek.
Nem értesítették, hogy hagyja ott a kulcsot valakinél, mert jönni fog a helyettes falugazdász.
A következő szerdán, mikor jött a falugazdász megkapta a kulcsot, azóta is nála van és
használhatja az irodát. Ez valóban nem személyfüggőtől lett odaadva, hanem erre a feladatra
adták oda, hogy a helyi gazdák magas színvonalon legyenek kiszolgálva a hét 3 napján.
Megérti, hogy ez egy átmeneti időszak és keresni fognak egy új embert. Bízik benne, hogy az
eddigi 3 nap, továbbra is biztosítva lesz.
A megdöbbenését tudja kifejezni, hogy az egyébként üres állásidőben a helyett, hogy
szabadságra engedték volna, inkább megszüntették a munkaviszonyt és ezzel együtt kidobták
a több millió forintnyi felhalmozott tudást és tapasztalatot. Ezt méltánytalannak tartja.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Amikor a falugazdász nem tudott bemenni az irodába, akkor a Polgármesteri Hivatal
kistanácskozó termében adtak neki helyet, tehát a helyszín biztosított volt. Ő maga is
találkozott ügyféllel, akit tájékoztatott, hogy a földszinti kistanácskozóban van a falugazdász.
Tardi Kálmán képviselő:
Neki is fáj az eset, de az élet nem áll meg, a Kamara felé kommunikálni kell és a kapcsolatot
nem szabad elmérgesíteni. Törekedjenek arra, hogy harmonizálják a kapcsolatot Elnök úrral
és a Kamarával is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szabó Sándor Elnök úrral jó a kapcsolat, a kialakult helyzetben ő teljesen vétlen. Véleménye
szerint itt a konkrét döntéshozók, akik helytelenül jártak el. Egyetért azzal, amit Tardi Kálmán
képviselő mond, de ennek kétoldalúnak kell lennie.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki megadja a szót Dr. Tóth Sándornak, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megadta a szót Dr. Tóth
Sándornak.
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Dr. Tóth Sándor:
A falugazdász kiváló magas színvonalú előadásokat tartott, nagyon jól csinálta a dolgát. Nem
érti, hogy miért közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonya. Miért írta alá a közös
megegyezést? Ugyanis a közös megegyezés feltételezi a kompromisszumot. Egy közös
megegyezést soha nem kell aláírni, ez egy sima per lett volna. A másik dolog, hogy a
munkajogban a dolgozó diszponál a szabadsága negyedrésze fölött. A falugazdász 2 hétre
ment volna el, úgyhogy kapásból nem mondhatja azt a munkáltató, hogy nem engedi el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Baloghné Englert Klárinak az volt a mozgatórugója, hogy békességgel szeretett volna onnan
eljönni.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Jelzi, hogy letelt a 30 perc.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Egyeki tevékenységéről szóló tájékoztatást
tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Egyeki tevékenységéről szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2./ Egyek, Nefelejcs utca aszfaltozásához engedély és támogatás kérése
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 1 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat a fejlesztési tartalék terhére,
teljesítési igazolást követően 1 500 000 Ft összegért bízza meg a DUBA-SPED Kft.-ét (4069
Egyek, Nefelejcs u. 11.) a Nefelejcs utca stabilizálásával.
Amennyiben a DUBA-SPED Kft. által választott technológia, építési engedély vagy terv
köteles, akkor azt készítesse el és saját felellőségére végezze el a munkát.
Az önkormányzat a 1 500 000 Ft összeget legkésőbb jövő év március 1-ig kifizeti,
amennyiben az önkormányzat hamarabb forráshoz jutna, például a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása 2015. évi pénzmaradványából, akkor ezt az összeget hamarabb megfizeti
számára.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Pénzügyi Bizottság ülésén volt egy olyan fázis, hogy a március 1-e kimarad? Akkor ez
benne maradjon?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Kimaradhat, csak neki itt van a feljegyzésben.
Soltész Gábor képviselő:
Megköszöni a Nefelejcs utca lakóinak ezt a példaértékű összefogást, amit megtesznek a
lakókörnyezetükért. Bátorítaná minden utca lakóját, hogy ilyen szinten fogjanak össze. A
Képviselő-testületnek kötelessége, hogy hasonlóan a Nefelejcs utcához ilyen döntéseket
hozzanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy tudja, hogy 4 ember fogott össze.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Beszélt a vállalkozóval, illetve a Zrínyi utca fiatalabb képviselőivel. A vállalkozóval
kiszámolták, hogy ezzel a technológiával a Zrínyi utca stabilizálása kb. 6,5 millió Ft-ba
kerülne. A Zrínyi utca lakói hajlandóak lennének hozzájárulni, csak csinálják meg ott is. Ott
60 millió Ft fölötti összegre emlékezett, ez pedig töredéke annak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Először zongorázzák le a Nefelejcs utcát és utána térjenek vissza a többi utcára. Szeretné, ha
az összes utcát tudnák így stabilizálni, de az anyagi helyzetük ennek korlátot szab. Ha pénzhez
jutnak és most kitaposnak egy utat, akkor ezt a megoldást biztatónak tartaná és
tárgyalhatnának a többi utcáról.
Javasolja, hogy támogassák.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Szeretné, ha a Képviselő-testület állást foglalna, hogy amennyiben elkészülte után a Nefelejcs
utca megfelelő módon stabil lesz, akkor az első a Zrínyi utca legyen, ugyanis 10 éve várnak
erre és ott is példa értékű volt az összefogás.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Zrínyi utcáról a Képviselő-testület már korábban döntött, erről érvényes testületi határozat
van, hogy ha pályázatot nyújtanak be, akkor az első lesz a Zrínyi utca. Szerinte a Képviselőtestület szemében, erre az esetre is érvényes.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat a fejlesztési tartalék terhére, teljesítési igazolást
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követően 1 500 000 Ft összegért bízza meg a DUBA-SPED Kft.-ét (4069
Egyek, Nefelejcs u. 11.) a Nefelejcs utca stabilizálásával.
Amennyiben a DUBA-SPED Kft. által választott technológia, építési engedély
vagy terv köteles, akkor azt készítesse el és saját felellőségére végezze el a
munkát.
Az önkormányzat a 1 500 000 Ft összeget legkésőbb jövő év március 1-ig
kifizeti, amennyiben az önkormányzat hamarabb forráshoz jutna, például a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi pénzmaradványából,
akkor ezt az összeget hamarabb megfizeti számára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3./ Kezdeményezés napközbeni gyermekellátás fejlesztésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a napközbeni gyermekellátás
fejlesztésére vonatkozó kezdeményezést.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal tudomásul
vételre javasolja a Képviselő-testületnek, a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú
Egyesület (1029 Budapest, Hímes u. 3.) tájékoztatóját.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tudomásul veszik, de nem lépnek semmit.
Kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy
a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület (1029 Budapest,
Hímes u. 3.) tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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4./ Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázat elbírálása
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 1 nem szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
Bárdos Tibor környezetvédelmi alapra határidőn túl benyújtott pályázatát fogadja be, mivel
csak ez az egy pályázat érkezett. A pályázat elbírálását a Képviselő-testületre bízza.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Bárdos Tibor környezetvédelmi alapra
benyújtott pályázatát határidőn túl is fogadja be, és 100.000 Ft összeget biztosítson a
pályázatban foglaltak megvalósításához.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottságok javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Bárdos Tibor környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát határidőn túl
is befogadja, és 100.000 Ft összeget biztosít a pályázatban foglaltak
megvalósításához.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5./ Döntés az Egyek, Rákóczi u. 30. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
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 az Egyek, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlant forráshiány miatt
ne vásárolja meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlant forráshiány miatt nem
vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
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 2253 hrsz-ú (Táncsics M. u. 70. sz.) térítésmentesen felajánlott
ingatlan elfogadására a hagyatéki eljárás lefolytatását követően térjenek vissza.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2253 hrsz-ú (Táncsics M. u. 70. sz.) térítésmentesen felajánlott ingatlan
elfogadására a hagyatéki eljárás lefolytatását követően térjenek vissza.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Dankó P. u. 15. sz. alatti térítésmentesen felajánlott
ingatlant fogadja el, amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az
önkormányzatra nézve nem hátrányos.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Dankó P. u. 15. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlant
elfogadja, amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza,
és az önkormányzatra nézve nem hátrányos.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő ügyintéző
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Dankó P. u. 17. sz. alatti térítésmentesen felajánlott
ingatlant fogadja el, amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az
önkormányzatra nézve nem hátrányos.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Dankó P. u. 17. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlant
elfogadja, amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza,
és az önkormányzatra nézve nem hátrányos.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő ügyintéző
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Toldi M. u. 12. sz. alatti térítésmentesen felajánlott
ingatlant fogadja el, amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az
önkormányzatra nézve nem hátrányos.
Soltész Gábor képviselő:
Ez hátrányos, mert fennálló teher van rajta.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A teher megmarad rajta, az az ingatlanhoz van kötve. Ez nem hátrányos nekik.
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Soltész Gábor képviselő:
Gondolja, hogy kommunális adó hátralék van rajta.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az egy másik kérdés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ilyen esetekben ezt a döntést szokták hozni, de egyébként még egyikből sem lett semmi. Dr.
Pető Istvánt meg kell kérni, hogy csináljon valamit ezekkel az ügyekkel.
Javasolja, hogy támogassák. Kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Toldi M. u. 12. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlant
elfogadja, amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza,
és az önkormányzatra nézve nem hátrányos.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő ügyintéző
7./ Kérelem az Egyek, Fasor u. 57. sz. alatti önkormányzati bérlakás megvételére
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 az Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező
Egyek, Fasor u. 57. sz. alatti bérlakást ne értékesítse.
Soltész Gábor képviselő:
Mindig tologatják maguk előtt az ígéretet, hogy körbenézik a bérlakásokat, hogy valójában,
hogyan is néznek ki belülről. A kérdés, hogy ezen a helyen, nekik mi éri meg jobban. Ha a
lakás a tulajdonukban van és minimális lakbérért lelakják vagy az ilyen ingatlantól jobb lenne
megszabadulni és kivesznek egy terhet a nyakukból. Ez nem Egyek legjobb utcája, nem a
legforgalomképesebb ingatlana. Ha ezt az ingatlant értékesítik, meg tudnának belőle venni 2-3
üres portát, amit az önkormányzat forgalomképesebbé tudna tenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester
Van egy jövőképe a településsel kapcsolatban és bízik benne, hogy munkahelyek jönnek létre
és elindul egy fellendülés. Mivel benne ez a jövőkép van, hogy fellendülőben lesz a település,
úgy képzeli el, hogy ezek az ingatlanok, amiket most ingyen vagy kis összegért befogadnak,
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ezek később vagyonokat fognak érni. Amiről beszél Poroszlón már bekövetkezett, ott egy üres
porta 2-3 millió Ft. Ez az idő talán itt is el fog jönni.
Nem akar minden házat felvásárolni, de annak a híve, hogy ezeket az olcsó ingatlanokat az
önkormányzat inkább vásárolja fel és az árakat próbálják felfelé tornászni, hogy pár százezer
forintért ne tudjanak olyan emberek idejönni, akiket nem szívesen látnak a településen.
Ezeknek az ingatlanok eladását élből nem támogatja. Ugyanakkor abban igaza van Soltész
Gábor képviselőnek, hogy ezekre az ingatlanokra semmi szükségük, de ha el akarnák adni,
akkor sem ilyen módon. Akkor támogatná az ingatlan értékesítését, ha értékbecslés után
valaki egy összegben kifizetné a megítélt összeget, de így ebben a formában nem támogatja.
Ha a Képviselő-testület akarja, abban partner, hogy kiválaszthatnak egy pár ingatlant és
értékbecslő felértékeli és értékesítik. Ezt az értékesítést nem támogatja.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
hogy a Fasor u. 57. sz. alatti ingatlant ne értékesítsék, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező Egyek,
Fasor u. 57. sz. alatti bérlakást nem kívánja értékesíteni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8./ Szociális Szövetkezet alapításával kapcsolatos döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Kérdezi Bóta Barbara aljegyzőt, hogy egyben szavazzanak vagy pontonként?
Bóta Barbara aljegyző:
Úgy gondolja, hogy ha konszenzus van, akkor egyben szavazhatnak.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
1.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Tiszatáj Szociális Szövetkezet Alapszabályában a Szövetkezet
székhelye, egyben a központi ügyintézés helye: 4069 Egyek, Hunyadi u. 61. legyen.
2.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz, a
mellékelt alapszabályban foglaltak szerint, létrejövő szociális szövetkezet megalakításában. A
Képviselő-testület javasolja, hogy a szövetkezetnek minimum 8 - maximum 15 alapító tagja
legyen melyben tag az önkormányzat.
3.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
A Képviselő-testület javasolja, hogy a szövetkezet neve „Tiszatáj Szociális Szövetkezet”
legyen.
4.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
A Képviselő-testület vagyoni hozzájárulásként biztosítja 5 db részjegy összegét, melyet
javasol 2 000 Ft. összegben megállapítani.
5.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Tiszatáj Szociális Szövetkezet alapításával járó valamennyi
költséget az önkormányzat tagként a vagyoni hozzájáruláson felül vállalja.
6.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
A Képviselő-testület tekintettel a megalakuló gazdasági társaság célkitűzéseire - ingyenes
helységhasználatot tesz lehetővé az Egyek, Fő u. 3 (Polgármesteri Hivatal) és az Egyek,
Hunyadi u. 61 szám alatti ingatlanok tekintetében.
7.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapítással kapcsolatos előkészítő munka
segítésére, illetve felhatalmazza a szociális szövetkezet alapszabályának aláírására.
8.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Hunyadi u. 61. sz. alatti ingatlan tekintetében a Tiszatáj
Szociális Szövetkezet alapításáig keletkezett összes bevételt átengedi a Tiszatáj Szociális
Szövetkezet részére.
Dr. Miluczky Attila polgármester
Az egyik pontban szerepel, hogy 5 db részjegy, melyet javasol 2 000 Ft összegben
megállapítani. Ez egyenként 2 000 Ft-ban értendő, tehát 10 000 Ft.
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Soltész Gábor képviselő:
A legelső lépésnél a szövetkezet alapításánál, nem szabad diszkriminálni. Az alapszabályban
egyértelműen le van írva, hogy ki lehet szövetkezeti tag. Aki az alakuló közgyűlésen részt
vesz és egyetért az alapszabállyal, magára nézve kötelezőnek veszi és a részjegy értékének
összegét megfizeti, azt tagként fel kell venni.
A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint minimum 8 - maximum 15 fő tagja lehet. Utána a
tagfelvétel, a közgyűlés tagjaitól függ. Minimum az induláskor ezt nem lehet diszkriminálni,
hogy ki legyen a szövetkezet tagja. Utána az alapszabály lehetőséget ad arra, hogy a tagi
jogviszonyt megszüntessék azzal a taggal szemben, aki nem tartja be a szövetkezet
alapszabályát, illetve egyéb dolgait.
A tevékenységi körök felsorolásából ítélve, elég széleskörű lesz. Ha az alapszabályt nézik,
legalább 100 embernek kellene ott lennie.
A 3.2.9. pontban szerinte nem szerencsés dolog, hogy az alapító okiratban szerepel
Polgármester úr neve, mert előre nem tudják, hogy akkor ki lesz a Polgármester. Nincs azzal
semmi gond, hogy a Polgármester ötleteként az elsődleges jog a Polgármesteré. A
szövetkezetekről szóló törvénynek a jelen alapszabálya is azt írja, hogy az igazgató elnök
megválasztása a közgyűlésen tagként megjelentek szavazatától függ. Szerinte ezt az egy
dolgot vegyék ki, az összes többi rendben van.
Bóta Barbara aljegyző:
Ő készítette az alapszabály tervezetét. Kérdezi, hogy hol van a diszkrimináció?
Soltész Gábor képviselő:
Az a Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy minimum 8 és maximum 15 fő tagja legyen. Például
ha 45-en megjelennek az alakuló ülésen, akik részt szeretnének venni, akkor 30 embert
elküldenek?
Bóta Barbara aljegyző:
Szövetkezetet megalapítani általában természetes személyeknek van akarata. Az alakuló
közgyűlésre csak az alapító tagokat kell meghívni. A Pénzügyi Bizottság ülésén, a minimum 8
és maximum 15 fő úgy alakult ki, hogy egy képviselőt sem akarnak kizárni abból a
lehetőségből, hogy tagként a szövetkezetbe belépjen. Az egyik alapító tag az önkormányzat,
ezen túl lesz 7 természetes személy, akiből 3 fő közfoglalkoztatott, mivel a pályázati
kötelezettségük előírja. Mivel a képviselők 8-an vannak és nem akarják kizárni őket, ezért
emelték meg az alapítók számát, de az alakuló közgyűlésre csak azokat a tagokat hívják meg,
aki kifejezi szándékát, hogy meg akarja alapítani a szövetkezetet. Nincs kötelezettségük.
Később bárki csatlakozhat, a tagfelvételről a közgyűlés dönt. Ebben nem lát diszkriminációt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a szociális szövetkezet, önálló jogi személlyé fog válni. Azok lesznek az alapító tagok,
akiket ők közösen kiválasztanak. Semmi sem kötelezi őket arra, hogy bárkit bevegyenek.
Mivel az önkormányzat érdekszférájában fog a szövetkezet működni, az önkormányzat adja a
hátteret, ami a működéshez kell, ezért helyesnek tartja, hogy a bizottsági tagok és a képviselők
közül bárki lehessen a szövetkezet tagja. Bárkivel nem akarnak gazdasági közösséget vállalni,
ezért vannak zártkörű és nyitott körű részvénytársaságok. Ez a szociális szövetkezet, zárt
körben alakuló szövetkezet, mint bármelyik másik az országban. Joga van bárkinek szociális
szövetkezetet alapítani.
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Tardi Kálmán képviselő:
Úgy gondolja, hogy nem lesz itt nagy tülekedés. A szövetkezeti formák az elmúlt években 2030 évben a kormányzat részéről mindig nagyobb prioritást kaptak. Ez vissza nem térítendő
támogatásokban, közös beszerzésekben, közös értékesítések támogatásában nyilvánult meg. A
megalakítandó szociális szövetkezettel próbálnak rugalmasan alkalmazkodni, a
Magyarországon hatályos közgazdasági szabályzó rendszerhez és annak összes előnyét úgy
használni, hogy a szövetkezet hatékonyan tudjon működni.
Soltész Gábor képviselő:
Tételezzék fel, hogy 15 taggal megalakul a szövetkezet. Ki fog benne konkrétan dolgozni?
Tiszacsegén a szociális szövetkezetbe felvett tagok végzik a munkát. Ott közmunkásokat
vettek be tagnak, akik egyenértékű joggal rendelkeznek és dolgoznak.
Bóta Barbara aljegyző:
Nem csak a tagok dolgozhatnak, a szövetkezet munkavállalót is alkalmazhat, de az alapító
tagok között legalább 3 közmunkás lesz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akármennyi alapító tag lesz, ebben 4 fő fog dolgozni.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszatáj Szociális
Szövetkezet alapításával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:
1. Elfogadja a Szövetkezet alapszabályát azzal a módosítással, hogy a
Szövetkezet székhelye és egyben a központi ügyintézés helye: 4069 Egyek,
Hunyadi u. 61. legyen.
2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz, a
mellékelt alapszabályban foglaltak szerint, létrejövő szociális szövetkezet
megalakításában. A Képviselő-testület javasolja, hogy a szövetkezetnek
minimum 8 - maximum 15 alapító tagja legyen melyben tag az önkormányzat.
3. A Képviselő-testület javasolja, hogy a szövetkezet neve „Tiszatáj Szociális
Szövetkezet” legyen.
4. A Képviselő-testület vagyoni hozzájárulásként biztosítja 5 db részjegy
összegét, melyet javasol 2 000 Ft/db összegben megállapítani.
5. A Tiszatáj Szociális Szövetkezet alapításával járó valamennyi költséget az
önkormányzat tagként a vagyoni hozzájáruláson felül vállalja.
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6. A Képviselő-testület - tekintettel a megalakuló gazdasági társaság
célkitűzéseire - ingyenes helységhasználatot tesz lehetővé az Egyek, Fő u. 3
(Polgármesteri Hivatal) és az Egyek, Hunyadi u. 61 szám alatti ingatlanok
tekintetében.
7. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az alapítással kapcsolatos
előkészítő munka segítésére, illetve felhatalmazza a szociális szövetkezet
alapszabályának aláírására.
8. A Hunyadi u. 61. sz. alatti ingatlan tekintetében a Tiszatáj Szociális
Szövetkezet alapításáig keletkezett összes bevételt átengedi a Tiszatáj Szociális
Szövetkezet részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
Május 13-ra tervezte az alakuló közgyűlést. Lehet, hogy nem fog összejönni és ebben eltérnek
az alapszabály tartalmától, hogy más időpontban lesz.
9./ Gyepmesteri telep Szervezeti és Működési Szabályzata
Dr. Miluczky Attila polgármester
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a
Gyepmesteri telep Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi módosításokkal:
-

A médiában Gál-Szalai Erika telepvezető és a Polgármester nyilatkozhat.

-

Amennyiben a Gyepmesteri Telepre befogadott kutya kiválasztása megtörténik az új
tulajdonos részéről az alábbi díjakat kell megfizetnie:
6 299 Ft/kutya + ÁFA = 8 000 Ft/kutya

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nincs megnevezve, hogy Dr. Miluczky Attila polgármester nyilatkozhat. Elég annyi, hogy a
médiában a Telepvezető és a Polgármester nyilatkozhat. Mint, ahogy az előbb elhangzott, nem
tudják előre, hogy ki lesz a Polgármester, ugyanez a helyzet a Telepvezetővel.
Kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság javaslatát az említett módosítással elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Gyepmesteri telep Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja az
alábbi módosításokkal:
-

A médiában a Telepvezető és a Polgármester nyilatkozhat.

-

Amennyiben a Gyepmesteri Telepre befogadott kutya kiválasztása
megtörténik az új tulajdonos részéről az alábbi díjakat kell megfizetnie:
6 299 Ft/kutya + ÁFA = 8 000 Ft/kutya

Határidő: folyamatos
Felelős: Gál-Szalai Erika telepvezető
10./ A Polgármester 3 havi jutalmának kifizetésével kapcsolatos döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
közmunkaprogram elismeréseként kapott Belügyminisztériumi oklevél és az azzal járó 3
millió Ft-os önkormányzati támogatás megítélésében való közreműködéséért a Polgármestert
3 havi jutalomban részesíti az alábbi ütemezésben:
-

2016. április 30-ig 1 havi juttatás
2016. augusztus 31-ig 1 havi juttatás és
2016. december 31-ig további 1 havi juttatás fizethető ki az elvégzett munkája
elismeréseként.

A fedezet, a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mindig kényelmetlennek érzi, hogy a jutalom szót használják. Emlékeztet mindenkit, hogy
tavalyelőtt azért találták ki, mert a 2014-es választások folyamán a Polgármester illetménye 98
ezer Ft-tal csökkent havonta. Ezt a 3 havi jutalmat, bérkompenzációnak tekinti. Köszönettel
veszi a Képviselő-testülettől. Volt erre más gyakorlat is. Van olyan Képviselő-testület, aki
eltérítette a Polgármester fizetését 20%-kal, de ez a gyakorlat nem vált be, ezeket a
Kormányhivatal mindig észrevételezte. Amikor a költségvetést tárgyalták döntöttek erről,
most kéri, hogy döntsenek az ütemezésről.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Egy kis újdonság lehet a határozati javaslatban. Igaz, hogy költségvetési rendeletben már
döntött a Képviselő-testület és rendelkezésre áll a forrás, de a jutalmazásról külön testületi
döntés szükséges, Ügyrendi Bizottsági javaslatra. Az elmúlt évben ugyanezt a döntést
meghozta a Képviselő-testület és szóbeli egyeztetés alkalmával, a Kormányhivatal kérte, hogy
jutalom kifizetése előtt történjen meg a Polgármester munkájának értékelése, vagy valami
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elvégzett munkához kössék, amiért kapja ezt a juttatást. Polgármester úr által elmondottakon
túl, az Ügyrendi Bizottság ülésén arra jutottak, hogy azt is értékeli a bizottság amikor is az
önkormányzat Belügyminisztériumi elismerést kapott és még plusz 3.000.000 Ft-ot a
közmunka megvalósításához.
Polgármester urat megkéri, hogy kérje a döntéshozatalból történő kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
Kéri, hogy aki kizárja őt a döntéshozatalból, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 5 tartózkodás mellett a Polgármestert, nem zárta ki
a döntéshozatalból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja az Ügyrendi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a közmunkaprogram elismeréseként kapott Belügyminisztériumi oklevél
és az azzal járó 3 millió Ft-os önkormányzati támogatás megítélésében való
közreműködéséért a Polgármestert 3 havi jutalomban részesíti az alábbi
ütemezésben:
-

2016. április 30-ig 1 havi juttatás
2016. augusztus 31-ig 1 havi juttatás és
2016. december 31-ig további 1 havi juttatás fizethető ki az elvégzett
munkája elismeréseként.

A fedezet, a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
Határidő: 2016.04.30., 2016. 08.31. és 2016.12.31.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
11./ Bútorvásárlás a Hunyadi u. 30. sz. alatti ingatlanba szóbeli előterjesztés alapján
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 Hunyadi u. 30. sz. alatti ingatlan bútorvásárlására tervezett és
zárolt 2 000 000 Ft-ból 500 000 Ft feloldásra kerüljön és a fejlesztési tartalékból 500 000 Ft
zárolásra kerüljön.
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A bútorvásárlás a konyhára vonatkozik, készülékekkel együtt.
Dr. Miluczky Attila polgármester
Az ingatlant még nem tudják berendezni vendégházzá, de a beköltöző rendőrt tájékoztatta,
hogy itt pár hónapra tervezzen, mert ha szabadul fel másik ingatlan, azt fel fogják neki
ajánlani. Ha az önkormányzatnak lesz egy kis pénze, szeretnék berendezni ezt az ingatlant.
Úgy tudja, hogy most nincs szabad bérlakásuk. Ez a konyha már a vendégházi funkcióknak
megfelelően lesz kialakítva.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Hunyadi u. 30. sz. alatti ingatlan bútorvásárlására tervezett és zárolt
2 000 000 Ft-ból 500 000 Ft feloldásra kerül és a fejlesztési tartalékból
500 000 Ft zárolásra kerül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
12./ A közvilágítási rendszer működtetéséhez energiavásárlás
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 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3.) és
a MEZEI-VILL Kft. (4100. Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) közötti megállapodást a
közvilágítási hálózat üzemeléséhez felhasznált villamos áram biztosítása tárgyában az alábbi
kiegészítéssel elfogadja:
„A villamos energia elszámolása, az 1. pontban hivatkozott korszerűsítés és bővítés után
megvalósuló energiafelhasználás szerint történik, amelynek maximális mértéke 66.830
kWh/év, azaz az Üzemeltető a villamos energia biztosításával kapcsolatos költségként
5.167.295 HUF + Áfa összeget érvényesíthet, ezt meghaladóan az üzemeléshez szükséges
villamos energia biztosításának költségét maga viseli. „
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Havonta kb. bruttó 1,2 millió Ft-ot fizetnek a közvilágítással kapcsolatos feladatokért. A
korszerűsítés megvalósítása után 13 évig ugyanúgy 1,2 millió Ft-ot fognak fizetni, mint
korábban. Ez a döntés erről szól, hogy ehhez megvásárolják a villamos energia szolgáltatását.
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Annyi változás történt, hogy a szerződésbe belerakták, hogy a karácsonyi díszkivilágítást
mindig fel és le kell szerelniük.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3.) és a
MEZEI-VILL Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) közötti megállapodást a
közvilágítási hálózat üzemeléséhez felhasznált villamos áram biztosítása
tárgyában az alábbi kiegészítéssel elfogadja:
„A villamos energia elszámolása, az 1. pontban hivatkozott korszerűsítés és
bővítés után megvalósuló energiafelhasználás szerint történik, amelynek
maximális mértéke 66.830 kWh/év, azaz az Üzemeltető a villamos energia
biztosításával kapcsolatos költségként 5.167.295 HUF + Áfa összeget
érvényesíthet, ezt meghaladóan az üzemeléshez szükséges villamos energia
biztosításának költségét maga viseli. „
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
13./ A mezőgazdasági program működtetéséhez motivációs rendszer bevezetése
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 1 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a dolgozók között hirdessék meg, hogy az
összes bevétel mínusz önerő, 25 millió Ft fölötti részét szétosztják a mezőgazdasági
programban aktív dolgozók között, oly módon, hogy maximum 2 havi bér jutalomban
részesülhessenek.
Fenntartják maguknak a jogot, hogy aki méltatlanná vagy érdemtelenné válik, azt kizárják
ebből a jutalmazási rendszerből.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha ezt a Képviselő-testület elfogadja, akkor hétfőn 2 órára fogja összehívni a mezőgazdasági
programban dolgozókat. Szeretné, ha az a motiváció lebegne a gondolataikba, hogy ha jól
végzik a munkájukat, akkor lehet, decemberben lesz 2 havi bérük. Szerinte ez kellő
motivációként kellene, hogy hasson. Azt gondolja, hogy teljesen reális a 25 millió Ft-os
célkitűzés. Ehhez mindenképpen kellenek az emberek.
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Soltész Gábor képviselő:
Az elmúlt ülésen ennek ő volt a felvetője. Azt gondolja, hogy a paradicsom túl lett tervezve. A
paradicsomra vonatkoztatott árbevételt csökkentené, és nem kötné ki, hogy a 25 millió Ft
fölötti részt szétosztják, mert ha egy tisztességes önrész fölötti rész lesz, akkor meg azon
gondolkoznak, hogy abból mit tudtak volna venni. Motiválják az embereket, de ne mondják
ki, hogy 2 havi.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Továbbra is reálisnak tartja a bevételt. A szerződést óvatosan kötötték meg, ennek a felére van
kötve. Ez a mennyiség, más települések átlag mennyisége.
Tardi Kálmán képviselő:
Jó ez így, ahogy van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a dolgozók között hirdessék meg, hogy az összes bevétel mínusz önerő,
25 millió Ft fölötti részét szétosztják a mezőgazdasági programban aktív
dolgozók között, oly módon, hogy maximum 2 havi bér jutalomban
részesülhessenek.
Fenntartják maguknak a jogot, hogy aki méltatlanná vagy érdemtelenné válik,
azt kizárják ebből a jutalmazási rendszerből.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
14./ A műfüves pálya önerejének fedezetéül szolgáló hitellel kapcsolatos döntés
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 1 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Egyek
Nagyközség Önkormányzata 9 798 306 forint összegű fejlesztési célú hitelt vesz fel a 3A
Takarékszövetkezettől, amennyiben azt a könyvvizsgálói vélemény lehetővé teszi.
Hitelfelvétel célja: „Műfüves futballpálya kialakítása Egyeken„ pályázathoz szükséges
önkormányzati hozzájárulás biztosítása
47/53

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. ÁPRILIS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

A hitelfelvételhez szükséges fedezetet az alábbi ingatlanok biztosítják:
- 174/1 hrsz-ú ingatlan (lakóház), Egyek, Hunyadi J. u. 30.,
- 257 hrsz-ú ingatlan (lakóház), Egyek, Tavasz u. 4.,
- 308/1 hrsz-ú ingatlan (lakóház), Egyek, Csokonai u. 34.,
- 310/2 hrsz-ú ingatlan (lakóház), Egyek, Csokonai u. 28.,
- 539 hrsz-ú ingatlan (lakóház), Egyek, Fő tér 22.,
- 810 hrsz- ú ingatlan (családi ház), Egyek, Toldi u. 13.,
- 1652/11 hrsz-ú ingatlan (Hűtőház), Egyek Tél u. 4.
- 2079 hrsz-ú ingatlan (lakóház), Egyek, Petőfi S. u. 23.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A 106/2016.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat a mai napon hatályát veszti.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata 9 798 306 forint összegű fejlesztési
célú hitelt vesz fel a 3A Takarékszövetkezettől, amennyiben azt a
könyvvizsgálói vélemény lehetővé teszi.
Hitelfelvétel célja: „Műfüves futballpálya kialakítása Egyeken„ pályázathoz
szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítása
A hitelfelvételhez szükséges fedezetet az alábbi ingatlanok biztosítják:
- 174/1 hrsz-ú ingatlan (lakóház), Egyek, Hunyadi J. u. 30.,
- 257 hrsz-ú ingatlan (lakóház), Egyek, Tavasz u. 4.,
- 308/1 hrsz-ú ingatlan (lakóház), Egyek, Csokonai u. 34.,
- 310/2 hrsz-ú ingatlan (lakóház), Egyek, Csokonai u. 28.,
- 539 hrsz-ú ingatlan (lakóház), Egyek, Fő tér 22.,
- 810 hrsz- ú ingatlan (családi ház), Egyek, Toldi u. 13.,
- 1652/11 hrsz-ú ingatlan (Hűtőház), Egyek Tél u. 4.
- 2079 hrsz-ú ingatlan (lakóház), Egyek, Petőfi S. u. 23.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A 106/2016.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat a mai napon hatályát
veszti.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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15./ Kérelem a Településrendezési terv módosításához
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 2937/2016. iktatószámon beadott kérelmet, mely a Papp tanya
külterületi ingatlan besorolásának módosítására vonatkozik a településrendezési tervben,
elviekben támogassa és az eljárás bonyolításában nyújtsanak segítséget, de forrást erre a célra
nem tudnak biztosítani.
Soltész Gábor képviselő:
Mennyi ennek a díja?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha a tulajdonosok egy blokkban vannak, akkor 2 millió Ft + áfa és kb. 3 hónap alatt tudják ezt
az eljárást lebonyolítani. Ha valaki a blokkon kívül esik, akkor az már a díjat is módosítja.
Tavaly volt ilyen módosítás, akkor lehet, hogy az eljárásba bele tudták volna tenni, de pont
abból az okból kifolyólag, hogy az egy másik blokk, lehet, hogy ugyanez a költség felmerült
volna.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte magának a folyamat elindításának van egy nagy költsége, de minél több blokk van,
annál jobban eloszlik.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 2937/2016. iktatószámon beadott kérelmet, mely a Papp tanya külterületi
ingatlan besorolásának módosítására vonatkozik a településrendezési tervben,
elviekben támogatja és az eljárás bonyolításában segítséget nyújtanak, de
forrást erre a célra nem tudnak biztosítani.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
16./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése
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
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Képviselő-testületnek, hogy a sportpálya (4069 Egyek Sport köz 5., hrsz: 1665) területére
öltöző kialakítása céljából a tulajdonosi hozzájárulását adja meg és járuljon hozzá, hogy az
Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete pályázatot nyújtson be és a kivitelezést megvalósítsa.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Polgármester úr tegnap ezt a tulajdonosi hozzájárulást aláírta a pályázat miatt. A Pénzügyi
Bizottság ülésén a javaslat már megszületett, de a pályázat miatt Alpolgármester úr a tegnapi
napon kérte, hogy kerüljön elküldésre. Tulajdonképpen ez egy jóváhagyás lenne és egy
tájékoztatásnak szánta.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a sportpálya (4069 Egyek Sport köz 5., hrsz: 1665) területére öltöző
kialakítása céljából a tulajdonosi hozzájárulását megadja és hozzájárul, hogy az
Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete pályázatot nyújtson be és a kivitelezést
megvalósítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
17./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot egyik bizottság sem tárgyalta. Dönteni kell arról, hogy a támogatás
iránti kérelmüket újra beadják.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kérdezi, hogy van határozati javaslat?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Van határozati javaslat, nincs kötött formája.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy ezt a pályázatot adják be.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a támogatási igény benyújtásával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet I. 1. pont alapján támogatási igényt nyújt be települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
Határidő: 2016. május 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
18./ Földcseréről döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tardi Kálmán képviselő felajánlotta a segítségét. Majd megkérik, hogy zárják ki a
döntéshozatalból. Tardi Kálmán képviselő látja az okait annak, hogy tavaly miért volt olyan
vékony a mezőgazdasági termés. Neki van a Tisza mellett egy jobb minőségű földje, ami
öntözhető. Ez egy 4 hektáros terület. Ezt a 4 hektáros területet felajánlja az önkormányzatnak,
hogy ott kertészkedjen. Ez egy önzetlen felajánlás, amit ezúton is köszön a mezőgazdasági
program érdekében.
Tardi Kálmán képviselő cserébe a Kétöklűből kér, egy gyengébb minőségű földterületből 5
hektárnyi területet. Az ipari területes pályázatot, ez nem fogja érinteni. A földcsere után kötnek
egy szerződést, hogy bármelyik fél kérésére visszacserélhetik. Képviselő úr azt mondta, hogy
ameddig önkormányzati képviselő, addig szívesen felajánlja ezt az önkormányzat számára, a
közmunkaprogram működtetésére. Ha az önkormányzat érdekei úgy kívánják, akkor az
önkormányzat is visszaléphet. Ha a gazdasági ipari területet, munkahely beruházás céljából
odaadják valakinek, akkor akár hamarabb is visszacserélhetik, mint ahogy lejárna a mandátum.
Kéri, hogy támogassák a cserét.
Bóta Barbara aljegyző:
Pontosítani szeretne. Tardi Kálmán a 0261/8 hrsz-ú ingatlant kívánja elcserélni, ami 1/1
arányban Tardi Kálmán tulajdonában van. A terület 42 248 m2. Cserébe az önkormányzat a 0348
hrsz-ú 538 888 m2-es területből felajánlj 50 000 m2 nagyságú területet, úgy, hogy elismeri a két
terület egyenértékűségét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki Dr. Tóth Sándornak megadja a szót, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett megadja a szót. Dr. Tóth
Sándornak.
Dr. Tóth Sándor:
A földcsere ugyanúgy, mint az adás-vétel tulajdon átruházást jelent. Az illetékhivatal, a
tulajdon átruházásnál az értékarányosságot nézi. Ha sokkal jobb minőségű a föld, akkor
értékkülönbözet van a kettő között. Dr. Pető István is ezt fogja mondani.
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Bóta Barbara aljegyző:
Egyeztetve lett Dr. Pető István ügyvéddel.
Tardi Kálmán képviselő:
Nem akartak a földcsere intézményébe belemenni, csak földhasználatot akartak cserélni, de a
magyar jog ezt az intézményt nem ismeri és kényszerből kell ezt az intézkedést meghozni. Az
önkormányzat fúrott kutakból locsolt, két szivattyúval termelt egy nagy szivattyút, aminek
nagy költségvonzata van és a felhevült növényt hideg vízzel locsolták. Ha egy szivattyúval és
állott vízzel tudnak locsolni, lényegesen jobb a növény számára.
Javasolta Polgármester úrnak, hogy írják le vagy a csereszerződésbe, vagy egy másik
szerződésbe, hogy bármikor visszacserélhetik. Nem a nyerészkedésről szól a dolog, hanem,
hogy mindkét fél úgy boldoguljon, hogy másik részéről ne legyen kár. Így megtalálták a
lehetőséget, az önkormányzat is boldogul és neki se keletkezik kár belőle.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A földtörvény bevezetése előtt ez egyszerűbben ment.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az elhangzott módon támogatja a földcsere
megvalósulását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal támogatta a földcserét.
Tardi Kálmán képviselő:
Személyes érintettségét jelenti be, kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy szavazzanak újra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Földcseréről döntés” c. napirendnél újra szavazzanak,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal támogatta az újraszavazást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Tardi Kálmán képviselőt a Földcseréről döntés” c.
napirendnél a döntéshozatalból zárják ki, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Tardi Kálmán képviselőt a „Földcseréről döntés” c. napirendnél a
döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tardi Kálmán képviselő kizárásával, most szavaznak a napirendről.
Kéri, hogy aki az elhangzott módon egyetért a földcserével, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2016. (IV.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a 2016. évi mezőgazdasági program végrehajtása érdekében elcseréli az
önkormányzat 0348 hrsz-ú 538 888 m2-es szántójának 50 000 m2-es területét a
Tardi Kálmán tulajdonában lévő 0261/8 hrsz-ú 42 248 m2-es szántóval. A
cserére a területek egyenértékűségének megállapítása mellett kerül sor.
A csere szerződés célja a közfoglalkoztatás hatékonyabb megvalósítása. A
0261/8 hrsz-ú terület öntözhetősége elősegíti a mezőgazdasági program
hatékonyságát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 18:35 órakor bezárta.

K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Gál-Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Ács Zsuzsanna
Jegyzőkönyvvezető
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