EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. MÁJUS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

6/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2016. május
24. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
NYILVÁNOS ülésén.
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1./ Beszámoló az adózás helyzetéről
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Antalné Csőke Éva adóügyi ügyintéző
Galbács-Trungel Katalin adóügyi főtanácsos
95/2016.(V.24.) sz. határozat
2./ Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
96/2016.(V.24.) sz. határozat
3./ Egyebek
1./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelme az Egyeki Tájház nyitvatartási
idejének módosítására
97/2016.(V.24.) sz. határozat
2./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelme előirányzat módosításra
98/2016.(V.24.) sz. határozat
3./ Az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete támogatási kérelme
99/2016.(V.24.) sz. határozat
4./ Ingatlancserére vonatkozó ajánlat
100/2016.(V.24.) sz. határozat
5./ Vision Plus Mobile (Arobs Cégcsoport) ajánlata a Travel Citizen Point mobil
alkalmazás bevezetésére
101/2016.(V.24.) sz. határozat
6./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Védőnői Szolgálat épülete elé tájékoztató,
útbaigazító tábla kihelyezéséhez
102/2016.(V.24.) sz. határozat
7./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése méhkaptárok elhelyezéséhez
103/2016.(V.24.) sz. határozat
8./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
104/2016.(V.24.) sz. határozattól - 109/2016.(V.24.) sz. határozat
9./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
110/2016.(V.24.) sz. határozat
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10./ Pályázatokkal kapcsolatos döntések (étterem, önkormányzati fejlesztések)
111/2016.(V.24.) sz. határozattól - 112/2016.(V.24.) sz. határozat
11./ Sportcentrummal kapcsolatos döntés
113/2016.(V.24.) sz. határozat
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból 6 fő jelen van. Czinege Zoltán, Vitéz Zsolt és Kiss
Sándor bizottsági tagok nincsenek jelen az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Murvai Ferenc bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja
meg a bizottság:
-

Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
Pályázatokkal kapcsolatos döntések (étterem, önkormányzati fejlesztések)
Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról

Kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Napirendek tárgyalása:
1./ Beszámoló az adózás helyzetéről
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Antalné Csőke Éva adóügyi ügyintéző
Galbács-Trungel Katalin adóügyi főtanácsos
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mint minden évben most esedékes az adózás helyzetéről szóló beszámoló tárgyalása. Ez a
2015. évről és 2016. I. negyedévéről számol be. A beszámoló a szokásos formában és módon
készült el. Az újdonságokról szeretne beszélni, ami változást fog hozni az adózás helyzetében.
Minden évben, amikor február 15-ig kiküldik a március 15-ig esedékes adófizetésről az
értesítést, hogy milyen összegű és milyen adónemben van tartozása. Sajnos az a tapasztalat,
hogy ezt sorolják utoljára, tisztelet a kivételnek. Várnak 1 hónapot és április 15 után a
végrehajtási értesítőket is kiküldik. Már a végrehajtási értesítőben is és az értesítőben is
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jelezték, hogy aki nem fizeti be, annak egyösszegű 5 000 Ft-os végrehajtási költséget kell
megfizetnie. Ha például valaki 1750 Ft kommunális adót nem fizetett be, mert jellemző, hogy
elvből helyi adót nem fizetnek be és úgy vannak vele, hogy majd úgyis letiltják. Ezzel plusz
munka van, plusz költség merül fel, ezért úgy gondolták, hogy ebbe az évben először
bevezetik ezt az 5 000 Ft-ot. Tehát ha valaki nem fizeti ki a végrehajtási értesítőben kitűzött
határidő után az adóját, ami március 15-ig esedékes volt, nem kér részletfizetést, fizetési
halasztást, annak 5 000 Ft-os költséget fognak előírni, amiről kap egy végzést tértivevénnyel.
Tehát már harmadjára, bár tértivevénnyel kétszer értesül róla és onnantól fogva az is
megfizetendő és végrehajtható lesz. Ez az egyik újdonság, ami be lesz vezetve. Elmondhatják,
hogy mi a véleményük róla. Úgy gondolja, hogy évek óta humánusan áll a helyi adóhatóság
az adózókhoz, ezután is ezt fogják tenni, de talán amikor pénzben mutatható ki az, hogy
valaki nem fizet, annak van a legnagyobb mozgató ereje.
Kiss Sándor bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

A másik dolog, hogy Polgármester úrral egyeztettek egy vezetői megbeszélésen arról, hogy a
kommunális adónál van egy olyan mentesség, hogy a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes
tűzoltónak nem kell kommunális adót fizetnie. Ahogy megnézte a kommunális adó rendeletet,
úgy gondolja, hogy ez a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltókra vonatkozik. Aki az
Egyeki Önkormányzati Tűzoltóságnál alkalmazásban áll, az nem önkéntes tűzoltó, hanem
munkaviszonyban álló főállású tűzoltó. Azok az önkéntes tűzoltók, akik nem itt dolgoznak, de
a tűzoltóságnak a tagjai és önkéntes szolgálatot látnak el. Kérni fog egy kimutatást az
önkéntesekről, akik készenléti szolgálatot látnak el. A kommunális adórendeletnek ezt a részét
át kellene gondolni, újra kellene értelmezni, hogy mi a célja a Képviselő-testületnek, hogy ki
részesüljön kommunális adó kedvezményben.
A harmadik dolog, pedig azokra vonatkozik, akik az ingatlanjaikat felajánlják, de ezt majd
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző elmondja.
Elmond még egy pozitív dolgot, ugyanis mindig fel szokott merülni a termőföld
bérbeadásából származó adóbevétel. Aki legalább 5 évre adja bérbe, az az adó alól mentesül.
2016 első negyedévében az önkormányzatnak ebből 368 000 Ft bevétele van, mert valaki 5
évnél kevesebb időre adott bérbe földet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Gyakran hoznak olyan döntést bizottsági illetve testületi ülésen, hogy valaki felajánlja az
ingatlant az adótartozás elengedés fejében. Ez főleg, akkor fordul elő, mikor ki mennek az
értesítők 5 évre kivetett kommunális adóról. Nyílván megszületik a döntés, hogy az ingatlant
elfogadják és ő jegyzői hatáskörben rendelkezik az adó elengedésről. Szerencsésebb lenne
másik megoldást választani, mert olyan is kérte az adóelengedést, aki nem feltétlenül szorul
rá. Adót elengedni elsődlegesen szociális rászorultság alapján lehetne. A jövőre nézve kéri,
hogy amennyiben valaki ebből a célból ajánlja fel az ingatlanát, hogy kimegy az értesítés,
hogy pl. tartozik 50 000 Ft kommunális adóval, ezután felajánlják az ingatlant, akkor egy
olyan jellegű döntést kellene hozni, hogy 50 000 Ft-ért vásárolja meg az önkormányzat az
ingatlant. Megbeszélik Dr. Pető István ügyvéddel, hogy a szerződésben rögtön nyilatkozzon
az ügyfél, hogy ez az 50 000 Ft az önkormányzat adószámlájára folyjon be. Kicsit technikai
dolog, de úgy gondolja, hogy ez szabályosabb és ez egy járható megoldás lenne. Erről már
vezetői megbeszéléseken egyeztettek és e tekintetben egyetértés van, de nyílván a bizottság
részéről is kellene a vélemény.
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Tardi Kálmán képviselő vetette fel pár hónappal ezelőtt, hogy előfordul, hogy nagyon pici
területre, ahol nincs se közmű, se út oda is kimegy a kommunális adó. Dönteni kell, hogy az
önkormányzat akarja-e a mentességek körét tovább bővíteni. Ugyanis erre a megoldási mód
az, hogy az önkormányzat a helyi adó rendeletében erről egy eltérő vagy egy újabb szabályt
fog alkotni.
Vitéz Zsolt bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Jelen van 8 fő bizottsági tag.

A közelmúltban több témában egyeztettek a háziorvosokkal. Mindenki előtt ismert, hogy ettől
az évtől lehetett volna iparűzési adó tekintetében kedvezményt nyújtani a házi orvosoknak.
Egyelőre ezzel az önkormányzat nem kívánt élni. Az orvosok most már érdeklődtek e
tekintetben, sőt olyan álláspont is volt, hogy erre az ülésre hoznak egy kezdeményezést, hogy
ezt kérnék az önkormányzattól bevezetni. Előrebocsátotta nekik, hogy nem igazán tervez az
önkormányzat ilyen jellegű kedvezményt, de nyílván nem ő a döntéshozó, elmondta nekik, ha
úgy gondolják, beadják az erre irányuló kezdeményezésüket és akkor megtárgyalja a
Képviselő-testület. Ilyen kérelem nem érkezett.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
A mulasztási bírsággal kapcsolatban lenne kérdése. A mulasztási bírság mértéke
magánszemély adózónak 100.000 Ft-ig terjed, más adózó 200.000 Ft-ig terjedő mulasztási
bírsággal sújtható, ha az adózó nem tett eleget a kötelezettségeinek. Volt-e rá példa, hogy
ilyen mértékben meg lett bírságolva valaki és hogy ez egy tárgyévre, vagy újabb tárgyévre,
újabb 100 000 Ft vonatkozik?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mivel a földhivatal egy évben egyszer ingyenesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a
nyilvántartást, ezért a tavalyi évben megkezdték az önkormányzat adóhatóságának, illetve a
földhivatal nyilvántartását összevetni. Rájöttek, hogy sokan nem jelentik be, ha új ingatlant
vesznek. Ezért nem kevés esetben fordult elő, hogy 5 évre visszamenőleg ki kellett vetni a
kommunális adót. Itt alkalmazták a mulasztási bírság kivetését, de nem ilyen összegben.
Amikor megkapják a kommunális adó határozatot, abban benne van, hogy 5 évre
visszamenőleg mennyit kell fizetni, illetve a mulasztási bírság is.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
A helyi iparűzési adót fizetők elviekben a legadózóképesebb réteget kellene hogy takarják,
mégis folyamatosan növekvő az adóhátralék, most 8 639 000 Ft. A 19 millió Ft-hoz
viszonyítva a 8,6 millió Ft elég soknak tűnik. Éves szinten 52 millió Ft adóbevétel mellett van
8 639 000 Ft tartozás. Az a véleménye, hogy ezen a soron lehetne szebb szám is.
Szerinte a pótlék, bírság csökkenésében sok munka van, hiszen 2013-hoz képest 2015-re 8
millió Ft-tal csökkent. Az ott dolgozókat mindenképpen elismerés illeti.
21. oldalon van egy „summás” megfogalmazás: Azon települések, melyek lakói nem „jó”
adófizetők, nem válnak vonzóvá, sem a lakosság sem pedig a vállalkozások számára. Az
ott lakók közül sokan elvándorolnak, elöregszik a népesség, munkahelyek szűnnek meg és új
munkahelyek sem létesülnek. Sajnos településünk ilyen település, az adófizetési morál nem
megfelelő. Ezt kellene valahogy csökkenteni.
Komoly probléma, hogy vannak emberek, akik alapból elutasítják az adófizetési
kötelezettségüket. Ez sajnos egyeki jelenség is.

4/28

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. MÁJUS 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Valóban az iparűzési adót fizetőknek kellene a legjobb adófizetőknek lenni. Próbálnak
mindent megtenni, minden lehetőséget megkeresni.
Több mint 6 millió Ft-tal több adó folyt be 2015-ben, mint 2014-ben. Biztos, hogy ebben sok
minden közrejátszik, de elsőként kiemelné a közfoglalkoztatást. Igaz, hogy kevés a
nettófizetésük a közfoglalkoztatottaknak, de ebből is le van tiltva az adótartozásuk. Előbb
vagy utóbb mindenkire sor fog kerülni. Bár van olyan, akinek több mint 1 millió Ft-os
talajterhelési díj tartozása van és jelenleg nincs munkahelye. Nem tudja, hogy attól, mikor
tudják letiltani. Nagy szerepe van a közfoglalkoztatásnak és az ő munkájuknak is abban, hogy
több mint 6 millió Ft-tal több adó folyt be.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
Két évvel ezelőtt benne volt az újságban a 100 ezer Ft fölötti tartozók névsora. Ez nem járható
út?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem volt értelme. Mielőtt megjelentették az újságban mindenkinek elküldtek egy értesítést,
hogy megfog jelenni az újságban és ha akarja, akkor van még egy lehetőség, hogy befizesse.
Jöttek ígéretek, de nem fizették be, nem érdekelte őket, hogy megjelenik az újságban. Sajnos
ezt a listát nem egy „feketelistának” fogják fel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kicsit negatív színben beszéltek az adózókról. Nem mondaná, hogy a „feketelistának” nem
volt hozadéka. A magánszemélyek kommunális adó bevétele 50%-kal nőtt, anélkül hogy
emelték volna a kommunális adót. Ez egy óriási dolog.
Murvai Ferenc bizottsági tag:
A közmunka is közrejátszik.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Egyrészt igen. Az a baj, hogy ezt nem önként fizetik be. Ez a földhivatali nyilvántartás miatt
van, mert több száz olyan adózó van, aki elfelejtette bejelenteni, hogy új ingatlant szerzett és
kommunális adó fizetési kötelezettsége van. Ezek 5 évre visszamenőleg ki lettek vetve és be
kellett fizetniük. Ezért emelkedett meg a kommunális adó bevétel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A gépjárművásárlást nem kell bejelenteni, mert automatikusan működik minden, mert össze
futnak a szálak. Egy ingatlan vételnél, sokkal komolyabb az adásvételi szerződés, sokkal több
helyre van bejelentve, tehát sokkal logikusabb lenne, ha összefutnának a szálak és mégsem
futnak össze. Szerinte lényegesen nagyobb azoknak a száma, akik jogkövető magatartással,
önként eleget tesznek az adófizetési kötelezettségüknek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezt ő nem tudná így kijelenteni, de ez a magánvéleménye.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A helyi iparűzési adónál 2010-ben 22.482.000 Ft-ot, 2015-ben 52.562.000 Ft-ot fizettek be,
tehát több mint a dupláját. A helyi iparűzési adót szintén nem emelték, 2010-ben és most is
2% volt az adóalap. Tehát azt gondolja, hogy az adózókról jó színben is beszéljenek, mert
nagyon sokan vannak, akik befizetik és sokan vannak olyanok is, akkor már márciusban
befizetik az őszi adójukat is.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs kéri, hogy aki az adózás helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
95/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az adózás 2015. évi és 2016. I. negyedévi
helyzetéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A vendégekre tekintettel, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzati Tűzoltóság
munkájáról szóló beszámolót vegyék előre, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal előre vette a napirendi pontot.
2./ Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
Lőrincz Zoltán tű. parancsnok:
Elnézést kér, mert félreértés történt, ugyanis nem nézték meg figyelmesen a meghívót, hogy a
Szociális Bizottság ülésén tárgyalják a beszámolót. Azt gondolták, hogy a Pénzügyi Bizottság
tárgyalja a napirendi pontot.
Szó szerint nem olvasná fel a beszámolót, de pár dolgot kiemelne belőle. A működési
területükön a mentő tűzvédelmi és kárelhárítási feladatokat maradéktalanul végrehajtották. A
Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltó parancsnoksággal a jogszabályoknak megfelelően együtt
működtek. Ezt a továbbiakban is fent fogják tartani, igaz most gépjármű problémák miatt az
együttműködési szerződésük szünetel. Ismerteti, hogy a tűzoltóságnál, hogyan alakult a
helyzet létszám tekintetében.
Ismerteti, hogy milyen technikai eszközeik vannak, és ki végzi az eszközök felülvizsgálatát.
2015. évben a tűzoltóság vonulási körzetében 113 káresemény történt. Ismerteti az ehhez
kapcsolódó táblázatban szereplő adatokat.
2015. évben 26 alaklommal végeztek a szakmai felügyeleti szervek ellenőrzéseket
tűzoltóságon, melyet a Hajdú KMSZ, illetve a Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
hajtja végre. Ilyenkor próbariasztást végeznek és időt mérnek. Általában az időbe bőven
belefértek, a 8 perces vonulási idő mindig megvolt és 2-3 perc alatt tudták teljesíteni a
próbariasztásokat, illetve a könyvelésükben sem találtak hibát.
2015. évben a káreseménynél történt beavatkozásaik során baleset nem történt, viszont az
Egyeki Sportpályán egy bemutató során egy 40 órás tanfolyammal rendelkező tűzoltó a
vízágyú kezelése közben, a vízágyú leszakadása miatt leesett és súlyos sérüléseket szenvedett.
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Viszont a mai napon elmondhatják, hogy teljesen felépült. Jelenleg nem tevékenykedik a
tűzoltóságnál.
Ismerteti a munkavédelemmel kapcsolatos információkat.
A fegyelmi helyzet 2015-ben változónak, az általános hangulat a dolgozók között negatívnak
volt mondható. Ez már 2016. évre módosult, most már inkább a családias légkör jellemző.
Próbálnak egymásnak segíteni. Illetve az önkormányzattól is, aki segítségért fordul, amiben
tudnak, segítenek, például szivattyúzásban, favágásban.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Nem probléma, hogy a Szociális Bizottság ülése így alakult, egyébként megtárgyalták a
beszámolót. Kéri, hogy a későbbiekben a felmerülő kérdések miatt, ha idő és energia engedi,
akkor szeretettel várják őket a bizottsági ülésen. A Szociális Bizottság, Közrend és
Közbiztonsági Bizottság is, ezért tartozik oda a beszámoló, amit egyébként egyhangúan
elfogadtak. Sok erőt és kitartást kíván a továbbiakban nekik.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Örül az utolsó mondatoknak, ami a 2016-os évre vonatkozik. Köszöni, hogy annak ellenére,
hogy nem Lőrincz Zoltán tű. parancsnok vitte végig az 2015-ös évet, elkészítette a
beszámolót. Köszöni az ovi foci pálya előkészítő munkálataiban nyújtott segítséget. Bízik
benne, hogy a jó munkamorál és a jó hangulat a dolgozók között a továbbiakban is fennmarad
és az együttműködési készség is tapasztalható lesz. Jó munkát kíván a tűzoltóságnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Írt egy levelet, melyben pár bizonylat másolatát kérte és kéri, hogy teljesítsék.
Postafordultával kérte és 3 hete ülnek a feladaton.
Rapcsokné Szabó Erika adminisztrátor:
Nem 1-2 bizonylatról van szó, mert nagyon sok számla volt a múlt év folyamán. A mai nap
folyamán volt egy átfogó szakmai és gazdálkodási ellenőrzésük, amin sikeresen túl vannak,
így most már teljes erővel tudnak erre koncentrálni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A beszámolóban az önkéntes tűzoltó tevékenységről nincs szó, hiszen ez a tavalyi évben nem
is nagyon volt kérve. Kéri, hogy amit jövőre tárgyalnak következő beszámolóban, legyen
külön pontban, ami az önkéntes tűzoltósági tevékenységről szól.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető utalt a kommunális adó kedvezmény kapcsán a
főállású dolgozókra. A rendeletet úgy értelmezi, hogy az a főállású dolgozó, aki letölti a
munkaidejét, az nem jogosult a kommunális adó kedvezményekre, de az itt dolgozó főállású
dolgozó is, aki mellette önkéntesen vállal szolgálatot, az igen. Például most hétvégén az egyik
tűzoltó bejött segíteni a kertészetbe locsolni. Szeretne erről külön nyilvántartást látni, ha
valaki önkéntesen plusz munkát végez. A Képviselő-testülettel decemberben erre lehet, hogy
szeretnének visszatérni, hogy aki önkéntesen segíti a tűzoltóság tevékenységét, esetleg
jutalmazzák, vagy elismerik. Még nem tudja, hogy mi lesz ennek a módja. Ez függ az
önkéntes órák számától is. Szerinte 1-2 óráról nem kell beszélniük, de ha lesz olyan, aki több
napot, vagy heteket is bedolgozik, akkor szerinte ezeket a munkavégzéseket valamilyen
módon nekik külön el kell ismerniük. Jövőre szeretné, ha a beszámolóban erre is kitérnének.
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Lőrincz Zoltán tű. parancsnok:
Jelenleg havi bontásban vezetik, ha 2 órára jön be valaki, azt is felírják. Így év végén látják,
hogy ki melyik hónapban, mennyit volt bent, esetleg milyen ügyben.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Eddig, hogyan értelmezték az adó mentességet? Tehát eddig a hivatásos tűzoltók sem fizettek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerinte eddig nem jól értelmezték a mentességet. Eddig az önkormányzat kapott egy listát a
tűzoltóságtól az előző évre vonatkozóan, hogy kik azok, akik tűzoltók, illetve önkéntesen
készenléti szolgálatot adtak. 2016-ban 3 ember volt, aki kikerült a mentességet kapók
listájából, mert ők tavaly nem adtak készenléti szolgálatot, mert a rendeletben úgy van, hogy
készenléti szolgálatot adó önkéntes tűzoltóra vonatkozik. Akik a tűzoltóságnál dolgoznak, ők
nem önkéntes tűzoltók. Mondta Polgármester úr, hogy az egyik tűzoltó bejött segíteni
locsolni, ez nem készenléti szolgálat. A rendelet alapján emiatt nem kaphat kommunális adó
kedvezményt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egy főállású tűzoltó a szolgálati munkavégzésén túl is vállalhat önkéntes szolgálatot. Ennek a
mértéke a kérdés.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor a rendelet szövegén kell módosítani. Szerinte ezzel még foglalkozni kell.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Valamikor Önkéntes Tűzoltóság volt a neve is, valószínűleg ebből eredhet. Amikor
önkormányzati tűzoltóság lett, akkor kellett volna ezt újraértelmezni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akik a mostani önkormányzati tűzoltóságnál dolgoznak, mindenki kaphat mentességet. Hol
ott nem önkéntes tűzoltók, hanem alkalmazottak. Más volt a helyzet, mikor önkéntes
tűzoltóságnak hívták. Az előző gyakorlatnak megfelelően ez mindig így volt alkalmazva.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A rendelet szabályszerű értelmezése előremutató lehet, hogy valóban olyanra adjanak
támogatást, ami valós alapon fekszik. Az önkéntes tűzoltóság a mai idők szellemében teljesen
átértékelődött, ez egy pluszszolgáltatás. A beszámolóból is úgy tűnik, hogy megnyugtató
módon rendeződnek a dolgok. Jogos elvárás az önkormányzat részéről, hogy
takarékoskodjanak a működésben, hogy ne jelentsen a költségvetésnek nagy terhet.
Mértékadónak tartja, és nagy hangsúlyt helyez a mostani jótékonysági bálra. Az adakozási
szándék jobb volt, mint az előző jótékonysági bálokon. A tűzoltóság a települési lakók
értékrendjében kiemelt helyen szerepel. További sikeres munkavégzést kíván.
Javasolja, hogy a rendeletet külön bizottsági ülésen tárgyalják, mert az óraszámot meg kell
határozni, amire adják a mentességet. Ez tárgyalást igényel, ebben most dönteni felelőtlenség
lenne. Az önkéntességet próbálják erősíteni, de ez egy folyamat. Ezt nem lehet máról,
holnapra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A lakosság tudatában nagyon fontos a tűzvédelem, az önkéntes tevékenység erősítése, a
legfontosabb annak a közösségnek az építése, amire a tűzoltóság alapul. Korábban is merültek
fel személyi problémák, vélelmezi, hogy a személyi problémák újra fel fognak merülni,
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például a szakember hiányban. Érdemes az ifjúsági utánpótlásról gondoskodni. Beszéltek
róla, hogy az iskolában tűzoltó szakkört kellene kialakítani. Kérdezi, hogy ebben a
vonatkozásban van-e előrelépés? Esetleg tűzoltó tábor szervezése a Balatonnál vagy van-e
valamilyen koncepció?
Lőrincz Zoltán tű. parancsnok:
Az iskola vonatkozásában még nem történt lépés. A közelmúltban hirdettek meg 40 órás
tanfolyamot, hogy az önkénteseket tudják bővíteni, de nem túl nagy az érdeklődés. Ezt a
Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tartaná és minimum 10 fő kell, hogy
elkezdődjön.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a gyerekekre nem vonatkozik?
Lőrincz Zoltán tű. parancsnok:
Nem.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem is hallott róla. Hol hirdették?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az interneten.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Kéri, hogy az Egyeki Hírmondóba is tegyék be a hirdetést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, egy kicsit aktívabban kellene hirdetni, mert az emberek maguktól nem fognak jönni,
kicsit reklámozni kell. Ezért is lenne jó, ha lenne a tűzoltó szakkör, mert a fiatalok körében
meg lehetne alapozni a felnőttkori igényeket, hogy a későbbiek folyamán tudjon csatlakozni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az Önkormányzati Tűzoltóság
munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
96/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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3./ Egyebek
1./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelme az Egyeki Tájház nyitvatartási
idejének módosítására
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
A törvény szerint hetente legalább három nap négy-négy órás nyitva tartást kell biztosítani,
melyek közül legalább egynek a hétvége valamelyik napjának kell lennie. Mivel jelenleg
vannak közfoglalkoztatottak, ezért beírta az 5 napot.
Kiss Sándor bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Az eddigi nyitva tartással az volt a probléma, hogy április 15-től október 15-ig volt. Viszont a
törvény 1 évvel később jött ki, mint ahogy a jelenlegi nyitva tartás meg lett állapítva. A
Tájház látogatható április 01. és október 31. között. Ez indokolta a módosítást és így már az
időt is módosította.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha nem lenne közmunkaprogram, hogyan oldanák meg?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Ha nem lenne közmunkaprogram, akkor meg lehetne úgy oldani, hogy kiírják a könyvtári
telefonszámot és akkor azonnal tudnának menni a könyvtárból. Ezt gondolta a szombati napra
is, mert akkor nincsenek közmunkások.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A közmunkaprogramban dolgozókat szombatra is be lehet osztani. A közmunkaprogramban
dolgozóknak heti 40 órát kell dolgozni. A nyitva tartásnak nem feltétlenül kell megegyezni az
ő munkaidejükkel, de az eltérést sem nagyon tudja indokolni. Felvázolta, hogy hétfőn is
nyitva lehetne, 8-tól 12-ig és 13-tól 16-ig. Kedden, szerdán, csütörtökön ugyanez a nyitva
tartás. Mivel pénteken nincs ebédidő, akkor 8-tól 13-ig lennének nyitva, szombaton 8-tól 12ig. Ha ezt összeadják, akkor 37 óra munkát végeztek a közfoglalkoztatottak. Még így is van
heti 2-3 órájuk talonba, de ha van rendezvény, a rendezvényeken ők is ott maradnak, és akkor
kijön a heti 40 órájuk.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Míg közmunkás van, megoldható.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja ezt elfogadni. A heti 37 óra belefér a munkaidejükben, rotálva meg tudják tenni.
Ecsedi János alpolgármester:
Várható gyermekmegőrzés?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Mivel nagy volt a panasz, hogy nincs wc a Tájházban, ezért a gyermekmegőrzést a Könyvtár
előterében gondolták.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Hány éves kortól van gyermekmegőrzés?
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Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Annak idején Polgármester úr azt mondta, hogy a közmunkások gyerekeit vegyék be és
bevették az óvodásokat is.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy vegyék be a 2-2,5 éves gyerekeket is, mert a bölcsődében nincs hely.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Ez nem igényel szakembert?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ők még nem járnak intézménybe, hozzájuk még nincs előírva szakember, ha ők úgy, mint egy
munkahelyi gyermekmegőrző vállalják a közmunkások gyermekeinek felügyeletét, azt
megtehetik. Őket a bölcsődébe férőhely hiány miatt nem tudják felvenni és folyamatosan
keresik a szülők, hogy vegyék be a gyereket a bölcsődébe, mert a CSOK-ra pályáznak és
nekik munka kell.
Bóta Barbara aljegyző:
Szerinte minimális, ahol mindkét szülő dolgozik közmunkaprogramban.
Kiss Sándor bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 8 fő bizottsági tag.

Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A gyerekmegőrzés nem igényel szakembert?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Ezt kérdezte ő is, mert náluk nincs ilyen.
Ecsedi János alpolgármester:
A CSOK igénybevételéhez határozatlan idejű szerződés kell.
Bóta Barbara aljegyző:
Szerinte nem. Ha megszűnik a munkaviszony, de ha a megszakítás nem haladja meg a két
munkaviszony között az 1 hetet, akkor egybe számítják.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Polgármester által ismertetett nyitva tartással egyetért, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
97/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Tájház nyitvatartási idejét az alábbiak
szerint módosítsa:
A Tájház látogatható április 01. és október 31. között.
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Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-13:00
8:00-12:00

13:0013:0013:0013:00-

16:00
16:00
16:00
16:00

Csoportos látogatás esetén mind telefonon, mind előzetes bejelentkezés alapján
a fentiektől eltérő időpontban is látogatható a Tájház.
A Képviselő-testület a 31/2009.(I.29.) sz. határozatát helyezze hatályon kívül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
2./ Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelme előirányzat módosításra
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Kicsit „benézte” a dolgot, mert azt hitte, hogy 300 000 Ft van Erőss Lászlóné részére, de azt
nem nézte meg, hogy a költségvetésben, hogyan van csoportosítva.
Olyan határozat volt, hogy 150 000 Ft-tal emeljék a dologi kiadást, ami kifejezetten a
Népdalkörnek volt. A tábor élelmezéséből hozzák ki részenként, hogy mit tudnak odatenni
Erőss Lászlóné részére, de ezt Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető jobban el tudja
mondani.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A TÁMOP 3.2.3-nál a megbízási díj és az étkeztetés ki lett húzva a költségvetésből, és ezek
lesznek átcsoportosítva és így lesz meg a fedezet Erőss Lászlóné bérére. Gábor Istvánné
könyvtárvezető azzal is számolt, ami törölve lett a költségvetésből.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Ismerteti, hogy miből jön össze a 283 845 Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja az előirányzat módosítást, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
98/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 95/2016.(III.31.) Testületi határozatát helyezze
hatályon kívül.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 082091 Közművelődési-, közösségi és
társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción betervezett személyi
jellegű kiadások előirányzatát emelje meg 223 500 forint előirányzattal, a
munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát 60 345 ezer forint
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előirányzattal. Ugyanezen, kormányzati funkción a dologi kiadások
előirányzatát csökkentse 133 985 forint előirányzattal, valamint a 082044
Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción betervezett dologi kiadások
előirányzatát csökkentse 149 860 forint előirányzattal.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné Intézményvezető
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági Irodavezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Két alkalommal megkereste egy egyeki zenész. Arra hivatkozott, hogy már kereste a
művelődésszervezőt és ott elutasításra talált. Mondván, hogy az egyeki zenészeket nem
támogatják, mert az együttesnek tiszafüredi tagjai is vannak és akkor támogassa őket a
Tiszafüredi Önkormányzat.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nála is járt már ez az egyeki zenész és elmondta neki, hogy klub vagy alapítvány formájában
biztosabbnak látná a működést. Javasolta neki, hogy keresse meg Gál-Szalai Erika képviselőt
és lépjenek be az Hagyományőrző Egyekért Kulturális Egyesületbe és az egyesületen
keresztül szabályosan, nyugta ellenében kérjenek támogatást. Támogatja, amennyiben
szabályos keretek között fognak működni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy Gál-Szalai Erika képviselő vegye fel a kapcsolatot az egyeki zenésszel és lépjen be
az egyesületbe és az egyesületen keresztül bármikor keresheti őket, de magánemberként ezt a
továbbiakban befejezik.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ő is azt mondja, hogy ha szervezett formában támogatják, például a HEKE-n keresztül, akkor
az úgy szerencsésebb.
3./ Az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete támogatási kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az SBSE idényzáró zenés mulatságot kíván rendezni, június 4-én 20:00 órai kezdettel. Az
egyik kérés a terem ingyenes biztosítása, a másik kérés pedig 150 000 Ft támogatás a Tűzoltó
Bálra és a Csipke Bálra hivatkozva.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A kérelmet olvasva, a beruházással az önkormányzati vagyon növekszik és komfortosabb
körülményeket tudnak biztosítani. Számára egyszerűbb lett volna, ha erre kérik, és nem
keverik a jótékonysági bállal.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez nem jótékonysági bál, hanem idényzáró zenés mulatság.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Előtte arra utal, hogy jótékonysági rendezvény és a bevételt, a beruházásra kívánják fordítani.
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Ecsedi János alpolgármester:
Az egyesületnek nagyon sokrétegű tevékenysége van, ezekhez nyílván valamilyen formában
forrásokat kell keríteni. Úgy gondolja, hogy elég széles körű az a paletta, amit próbálnak
kiaknázni pályázatírásokon keresztül, különböző szponzorok bevonásával és ebből az
önkormányzatot sem hagyják ki. Most ebből az apropóból üzemkiadásaik vannak.
Elsődlegesen, amit megcéloztak a műfüves pályához kapcsolódik, egy sportöltöző
megvalósítása. Mindig április 30-ig kell leadni a következő évi TAO-s pályázatokat. A másik
nagy beruházás a sportcentrum megvalósítása. Itt is olyan költségek merülnek fel, ami kicsit
összemosódik az önkormányzat költségeivel. Természetesen próbálnak minél többet kihozni
és nekik közös érdeküknek kell lenni, hogy minél színvonalasabban valósuljon meg. Szerinte
a támogatási összegen van a hangsúly, nem azon, hogy a szerződést fizeti ki, esetleg a
függönyt rakja fel vagy sporteszközt fejleszt belőle.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A támogatást a két nagy szervezet, az SBSE és a Polgárőrség megkapja normatívan. Ehhez
sem igazán tenné, inkább magához a konkrét célhoz tenné. A település vagyona gyarapszik
vele és a szolgáltatás színvonalasabb lesz. Ha tudnak rá forrást bárhonnan átcsoportosítani,
akkor adják, csak ne keverjék a dolgokat.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A rendezvényekből bejött pénzeket levezetve, papírozva, mindig felhasználják valamire.
Például ilyen a külső kondi park. Mondhatnák azt, hogy nem csinálnak semmit, de az
önkormányzat adjon 150 000 Ft-ot, de inkább azt mondják, hogy a rendezvény támogatására
kérik, mert ennek a megszervezése is költség és ennek a bevételét az említett célra használnák
fel. Lehet, hogy így nem ildomos keverni.
Ecsedi János alpolgármester:
Tavaly nem kértek, viszont tavalyelőtt kaptak 100 000 Ft-ot.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A csapat 10. alkalom óta nem kapott ki és egyik alkalommal 400 fő látogató volt.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az eredmények magukért beszélnek, az vitathatatlan.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A bizottság eddig két esetben támogatott 100-100 Ft-os támogatási kérelmet. 150 000 Ft-os
támogatási kérelem a bizottság előtt még nem volt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Eddig mindig a rendezvények terhére ment a 100 000 Ft. 1 millió Ft maradt, ebből a 2 bál lett
támogatva, a debreceni kiállítást, illetve májusfa állítóverseny. Körülbelül 650 000 Ft van
még.
Bóta Barbara aljegyző:
Idén lenne még Egyeki Vigasságok, Augusztus 20-a és az Idősek Karácsonya.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha ez is támogatásra lel, akkor havonta lesz ilyen jellegű kérés.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Van még más civil szervezet, aki támogatási kérelmet nyújthat be? Szerinte nincs több.
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Gábor Istvánné könyvtárvezető:
A HEKE még jöhet.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ne keverjék a többi bállal. Például a Csipkebálra rossz szájízzel adta a támogatást. Itt értéket
teremtenek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Sportfejlesztési Programban benyújtott sportöltöző
beruházási pályázat előkészítésekor felmerült költségek enyhítésére, segítésére szervezett
„Idényzáró Zenés Mulatság” megrendezéséhez, rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást
biztosítsanak 150 000 Ft erejéig a 2016. évi költségvetésben rendezvényekre elkülönített
összeg terhére, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
99/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Sportfejlesztési Programban benyújtott
sportöltöző beruházási pályázat előkészítésekor felmerült költségek
enyhítésére,
segítésére
szervezett
„Idényzáró
Zenés
Mulatság”
megrendezéséhez, rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást biztosítson
150 000 Ft, azaz százötvenezer forint erejéig a 2016. évi költségvetésben
rendezvényekre elkülönített összeg terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Ecsedi János Egyeki SBSE elnöke
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ő 100 000 Ft-ot javasol. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Sportfejlesztési Programban
benyújtott sportöltöző beruházási pályázat előkészítésekor felmerült költségek enyhítésére,
segítésére szervezett „Idényzáró Zenés Mulatság” megrendezéséhez, rendkívüli, vissza nem
térítendő támogatást biztosítsanak 100 000 Ft erejéig a 2016. évi költségvetésben
rendezvényekre elkülönített összeg terhére, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem kapta meg a
szükséges szavazatot.
4./ Ingatlancserére vonatkozó ajánlat
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Koncz Krisztián megjavította az autót, amit az önkormányzattól megvásárolt és most
önkormányzati ingatlanért cserébe visszaadná.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ismerteti milyen javításokat végeztek az autón. Szerinte 4 évig nagy költés nélkül az, az autó
az önkormányzatnak elmehetne. Régen is azért kardoskodott ezért az autóért, mert szerinte
Márta Lászlónak, a Combo helyett külterületre, földútra megfelelőbb lenne. Ezt az autót a Kft.
eladta 150 000 Ft-ért, most ráköltöttek x Ft-ot, de azokat megcsinálták rajta, amiket
elmondott. Leműszakiztatva, Telekházán cirka 3 házhely lesz, amiért visszaadná Koncz
Krisztián az önkormányzatnak. Azok nem önkormányzati tulajdonú házhelyek. A Rózsa
utcában kb. 10 házhelyből csak 1 valós ingatlan áll, 9-nek még a romja sem látszik.
Kezdeményezte, hogy az önkormányzat kezdjen elbirtoklási eljárást. Azokat a részeket eddig
is az önkormányzat tartotta karban. A tulajdonosok között van olyan, aki az 1800-as években
született. Dr. Pető István ügyvéd vélelmezi, hogy az elbirtoklási eljárás legrosszabb esetben is
2 maximum 3 hónap alatt lezajlik. Ha a tulajdonosokat megtalálja, akkor 1 hónapra is le tudja
redukálni. Úgy kerül vissza felújítva, levizsgáztatva az önkormányzat tulajdonába az autó,
hogy önkormányzati vagyontárgyat nem is kell mozgósítani, mert elbirtoklással a kezükbe
kerül, és tovább adják.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Neki 5 hrsz. van bejelölve, a 2675, 2676, 2677, 2678 és 2679 hrsz-ú ingatlanok.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Azt javasolta Bóta Barbara aljegyzőnek, hogy ami nincs bejelölve, azt is birtokolják el.
Bóta Barbara aljegyző:
Egyik sincs elhagyatékozva, nehéz lesz az örökösöket megtalálni. Ráadásul autószerelő
műhelyt akar építeni. Még az sem biztos, hogy a településrendezési terv szerint oda fog tudni
építkezni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kezdjék meg elbirtoklást. Mivel nem az önkormányzat tulajdona, az érintett területeken
megkezdik az elbirtoklást és ezután visszatérnek a cserére. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy
kezdjék meg a Mazda B2200 típusú gépjárműért cserébe kért 2675, 2676, 2677, 2678 és 2679
hrsz-ú ingatlanok elbirtoklását, és ezt követően térjenek vissza a cserére, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
100/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kezdjék meg a Mazda B2200 típusú gépjárműért
cserébe kért 2675, 2676, 2677, 2678 és 2679 hrsz-ú ingatlanok elbirtoklását, és
ezt követően térjenek vissza a cserére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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5./ Vision Plus Mobile (Arobs Cégcsoport) ajánlata a Travel Citizen Point mobil
alkalmazás bevezetésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az előterjesztés lényege, hogy van egy cég, aki gödöllői példán keresztül bemutatja, hogy a
mobiltelefonokon, hogyan lehet egy települést bemutatni, a szolgáltatásait elérhetővé tenni.
Számára kicsit idegen a téma, mert ő nem szokott a telefonján internetezni, viszont látja, hogy
sok fiatal teszi ezt. Idejött hozzá ez a cég és bemutatták neki ezt az alkalmazást. Tetszik neki
ez a kezdeményezés. Egyszeri 1000 eurót kérnek a szolgáltatásért, ami kb. 300 000 Ft. Egy
nagyobb városnál ezt az összeget nem sokkalja, de Egyek egy turisztikai fekete lyuk, ahová a
turisták csak akkor jönnek, ha eltévednek, de célirányosan nem nagyon vannak turisták.
Egyeken nincsenek óriási turisztikai nevezetességek, éppen ezért azt mondta nekik, hogy ő az
1000 eurót sokkalja és csak 500 eurót tudnak fizetni, de ezt még a Képviselő-testületnek jóvá
kell hagynia. Elmondták, hogy kellene nekik pár Polgármester elérhetősége és ha ezzel tudná
segíteni a munkájukat, hogy megadja, akkor megegyezhetnek 500 euróban. Felhívott pár
Polgármester kollegát, hogy engedjék meg, hogy megadja az elérhetőséget. A cég 1-2 napon
belül küldte is az előterjesztést és azt ígérték, hogy 500 euró fog benne szerepelni. Az
előterjesztésben 1000 euró szerepel, de a szóbeli egyezség 500 euróról szólt, ezt is úgy, ha a
Képviselő-testület jóváhagyja. Az adatokat ehhez az önkormányzatnak kell megadni és ők ezt
az önkormányzat által szolgáltatott adatokból fogják ezt a mobiltelefonon elérhető
szolgáltatást életre hívni.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Ebbe a költségbe nem tudnának beszállni a szolgáltatók?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Beszállnak, mert ide fizetik az iparűzési adót. Ha egyetértenek abban, hogy erre szüksége van
a településnek, szerinte ezért az 500 euróért ne induljanak el érte, fizessék be az adót
rendesen. Tavaly 52 millió Ft-ot fizettek be az iparűzési adóba, hadd kapjanak érte egy kis
reklámot.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ezek előre kérik a pénzt és majd megcsinálják, vagy megcsinálják és utólagos fizetés van?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem tudja felmérni, mennyire komoly cég.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Gödöllőt nem lehet felhívni, hogy mi a véleményük erről?
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Úgy érné meg, hogy a szerződés aláírása után a cég elvégzi a munkát és utána kerüljön
kifizetésre.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Általában így szoktak fizetni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ő is azt javasolja, hogy Gödöllőt informálják le, hogy ott valóban működik-e ez a rendszer.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte ne kérdezzék meg, hanem csinálják úgy, hogy utólag fizetnek.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Minek a terhére?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az általános működési tartalék terhére.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A település attrakcióit megjelentetni. Ilyen például a Tájház, Alkotóház, Kálváriás domb,
templom, ebrendészeti telep, Górési madármenhely, Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
konyhája és a Patkós Csárda.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor az általános működési tartalék terhére, utólagos fizetéssel.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Javasolja, hogy Gödöllőt hívják fel testületi ülésig.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Travel Citizen Point mobil alkalmazás megvásárlását
500 euró összegben az általános működési tartalék terhére utólagos fizetéssel támogassák,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
101/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testület a Travel Citizen Point mobil alkalmazás megvásárlását 500
euró összegben az általános működési tartalék terhére utólagos fizetéssel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Védőnői Szolgálat épülete elé tájékoztató,
útbaigazító tábla kihelyezéséhez
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy Bagi Zoltán útfelügyelő nézze meg a helyszínt, hogy hová célszerű kitenni a
táblát.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki hozzájárul a Védőnői Szolgálat épülete elé történő tájékoztató, útbaigazító
tábla helyezéséhez, illetve egyetért azzal, hogy kérjék fel Bagi Zoltán kistérségi útfelügyelőt,
nézze meg, hogy hová célszerű kihelyezni a táblát, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
102/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testület, hogy járuljon hozzá a Védőnői Szolgálat épülete (4069
Egyek, Fő tér 23.) elé történő tájékoztató, útbaigazító táblát helyezéséhez.
Kérjék fel Bagi Zoltán kistérségi útfelügyelőt, nézze meg, hogy hová célszerű
kihelyezni a táblát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése méhkaptárok elhelyezéséhez
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ennél a napirendi pontnál Bóta Barbara aljegyző képviseli a törvényességet.
Annyi pontosítást tenne, hogy a térképen az egész temető van bejelölve, nyílván nem arról
van szó, hanem a temető és a Kétöklű között van egy olyan rész, ahová szeretnék.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem volt erre gyakorlat, hogy az ilyen ügyeket a bizottság elé hozzák. Szerinte a hivatal
gördülékenyen tudja intézni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az ilyen ügyekről korábban is Képviselő-testületi döntés született.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki hozzájárul a 0951/3 hrsz-ú volt lezárt temető végében a 0348 hrsz-ú Kétöklű
területtel határos földrészleten történő méhkaptárok elhelyezéséhez, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
103/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a 0951/3 hrsz-ú volt lezárt temető
végében a 0348 hrsz-ú Kétöklű területtel határos földrészleten történő
méhkaptárok elhelyezéséhez.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
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8./ Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
-

Virág u. 54.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Némi teher van az ingatlanon. Az ingatlan bontásra van kötelezve, vélhetően az eltakarítási
munkálatokat az önkormányzatnak el kell végezni. A felajánlók azt mondták, hogy a rajta
lévő terhet próbálják rendezni, hogy tiszta legyen a tulajdoni lapja. Tehát azzal a tudattal
kellene elfogadni, hogy itt a romot az önkormányzatnak el kell takarítani.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Tehermentesen fogadják el.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mondta nekik, hogy próbálják rendezni, egyébként 64 000 Ft teher van rajta.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy lehetőleg tehermentesen fogadja el az Egyek-Telekháza,
Virág u. 54. szám alatti ingatlant, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
104/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy lehetőleg tehermentesen fogadja el a 4067 EgyekTelekháza, Virág u. 54. szám alatti ingatlant.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő ügyintéző

-

Toldi M. u. 1.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a tulajdonosokat. Vannak olyan tulajdonosai, akik már vélhetően nem élnek. Az
ingatlanon bejegyzés nincs, tiszta a tulajdoni lap. El lehet fogadni a 3 tulajdonrészt csak
kellene egy hasonló döntés, mint a múltkor volt Tardi Kálmán képviselőék esetében
felajánlott ingatlannal kapcsolatban, hogy a hagyatéki eljárást követően térjenek vissza, mert a
nagyrész nincs elhagyatékozva.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Toldi M. u. 1. szám alatti ingatlanból térítésmentesen
felajánlott részarány elfogadására a hagyatéki eljárás lefolytatását követően térjenek vissza,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
105/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Toldi M. u. 1. szám alatti
ingatlanból térítésmentesen felajánlott részarány elfogadására a hagyatéki
eljárás lefolytatását követően térjenek vissza.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

-

Szabadság u. 55.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a tulajdonosokat és a tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket. Pető Andrásné a felajánló
és neki 1/5-öd részben van tulajdona az ingatlanban.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyek-Félhalom, Szabadság u. 55. szám alatti
ingatlanból térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadják el, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
106/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek-Félhalom, Szabadság u. 55. szám
alatti ingatlanból térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő ügyintéző

-

Eötvös u. 38.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket. Dr. Pető Istvánnal beszéltek és több olyan
ingatlan elakadt, amelyiknél a Képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy amennyiben az
önkormányzatra nem hátrányos, akkor fogadják el. Úgy tudja, ha elidegenítési tilalom van az
ingatlanon, annak az ügyét nem tudják végig vinni. Ettől függetlenül Dr. Pető István nézze
meg és fogadják el, amennyiben az önkormányzat számára nem hátrányos.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Eötvös u. 38. szám alatti térítésmentesen felajánlott
ingatlant fogadják el, amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az
önkormányzatra nézve nem hátrányos, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
107/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Eötvös u. 38. szám alatti
térítésmentesen felajánlott ingatlant fogadja el, 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

-

Eötvös u. 28.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a tulajdonosokat. Az ingatlan tehermentes. Az ingatlan többi tulajdonosát is
keressék meg az ingatlan felajánlásával kapcsolatban.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Eötvös u. 28. szám alatti ingatlanból térítésmentesen
felajánlott tulajdonrészt fogadják el és az ingatlan többi tulajdonosát is keressék meg, és
kérjenek nyilatkozatot az ingatlan felajánlásával kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
108/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Eötvös u. 28.
ingatlanból térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
többi tulajdonosát is keressék meg, és kérjenek nyilatkozatot
felajánlásával kapcsolatban.

javasolja a
szám alatti
Az ingatlan
az ingatlan

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő ügyintéző

-

Eötvös u. 16.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket. Dr. Pető Istvánt előzetesen megkérdezték az
ingatlan elfogadásával kapcsolatban és azt írta, hogy ha az önkormányzat elfogadja, a
tulajdonába veheti, de egy esetleges árveréskor kénytelen az ingatlant - ha megveszik
átengedni - mivel terhekkel együtt fogadta el, így zálogkötelezettként szerepel a
továbbiakban. Tehát ennek tudatában fogadják el, hogy teher van rajta és ha véletlenül árverés
lesz és valaki viszi, akkor át kell engedni.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor bármikor lehet árverés?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Egyrészt szerinte nem nagyon fogadják el ezeket az ingatlanokat, másrészt pont az a lényeg,
hogy ha az önkormányzaté lesz az ingatlan, akkor ezt tartsa tisztán.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor fogadják el?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Elfogadható.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Eötvös u. 16. szám alatti térítésmentesen felajánlott
ingatlant fogadják el, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
109/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Eötvös u. 16. szám alatti
térítésmentesen felajánlott ingatlant fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő ügyintéző
9./ Döntés a megvételre felajánlott ingatlanokról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezek belterületű ingatlanok, a tulajdoni lapja rendben van. Az egyik ingatlan 144 m2, a másik
100 m2. Ezekre az ingatlanok kommunális adó ment ki. Többek között az ilyen ügyekre
célzott a Beszámoló az adózás helyzetéről című napirendi pontnál. Tehát az ügyfél annyiért
ajánlja fel, amennyi az ügyfél tartozása és a szerződés keretében visszakerül az
önkormányzathoz.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nincs tervezve ingatlan vásárlásra fedezet. Az lenne a fedezete, ha befizetné 98 000 Ft adót.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A szerződés már úgy lesz kötve, hogy az ügyfél nem kapja meg a vételárat, hanem megy az
adó számlájára.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Csak így kötnek egy olyan szerződést, aminek nincs fedezete. Fizesse be az adóját, van egy
adó többletbevételük és annak a terhére veszi meg az önkormányzat és úgy kapja vissza.
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Bóta Barbara aljegyző:
Tehát csak meg kell neki előlegezni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Fogadják el, az adó többletbevétel terhére.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az 1535/2 és az 1536/2 hrsz-ú ingatlanokat vásárolja meg
98 000 Ft összegért az adó többletbevétel terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
110/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az 1535/2 és az 1536/2 hrsz-ú ingatlanokat
vásárolja meg 98 000 Ft összegért az adó többletbevétel terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Arany Gergő ügyintéző
Fiatal László bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

10./ Pályázatokkal kapcsolatos döntések (étterem, önkormányzati fejlesztések)
Bóta Barbara aljegyző:
Van két pályázati kiírás, mindkettőnek nagyon szűkös a beadási határideje. Az egyik TOP-os
pályázat, ami önkormányzati épületeket energetikai fejlesztésére írták ki. 100 %-os
támogatási intenzitással, június 7-e a beadási határidő. Polgármester úr kérte, hogy írjon egy
határozati javaslatot arról, hogy felhatalmazzák a Polgármestert arra, hogy a pályázati
dokumentációt aláírja, illetve, hogy a pályázati dokumentáció össze legyen állítva. A pályázat
az étterem energetikai fejlesztéséről fog szólni. Vezetői megbeszéléseken Murvai Ferencné
ügyvezető elmondta, hogy hatalmas az étterem gázszámlai. Tehát elsősorban a
fűtéskorszerűsítésére fog irányulni a projekt, szigetelés, nyílászárócsere, homlokzat felújítás
szerepel benne, illetve egy napelem.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Több napelem már nem fér bele, ezért úgy tudja, hogy napkollektorban gondolkodnak.
Bóta Barbara aljegyző:
Nem tudja, hogy Polgármester úr, hogyan egyezett meg a tervezővel, de az biztos, hogy a
benyújtáshoz minimális tervrajzokat kérnek, mert ez alapján tudja a hatóság is kiállítani az
igazolást, hogy nem engedély köteles a beruházás. Valószínű, hogy Polgármester úr a
felhalmozási tartalék terhére vállalt kötelezettséget.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Tudja, hogy 100%-os a pályázat támogatása, de amit pár éve csináltak nyílászárót azt
kidobálják?
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Bóta Barbara aljegyző:
A pályázat tartalmáról Polgármester úr egyeztetett Kótai Csabával. Nem tudja, hogy mi fér
bele a pályázatba. Nem gondolja, hogy a jó nyílászárók ki lesznek cserélve. Biztos van még
olyan nyílászáró, ami cserére szorul. Ráadásul teljes körű akadálymentesítést is csinálni kell
és egy akadálymentesített mosdót is ki kell alakítani. Maximum 80 millió Ft lehet a pályázat
összköltsége, ebből építésre nettó 49 millió Ft marad.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a pályázat benyújtását az Étterem energetikai korszerűsítésére az
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15 kódszámú
pályázati konstrukció keretében, illetve felhatalmazza a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
111/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot az Étterem (4069 Egyek,
Hunyadi u. 48/C) energetikai korszerűsítésére az „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázati
konstrukció keretében.
A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására.
Határidő: 2016.06.07
Felelős: Dr. Miluczky Attila
Bóta Barbara aljegyző:
Van egy másik határozati javaslata. Ismét meghirdették az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatását. Ebben is lehetőség van önkormányzati intézmények
fejlesztésére. Lehetőség van utak, hidak járdák felújítására. Illetve óvodai-iskolai
kapacitásbővítésre, de mivel nem az önkormányzat a fenntartó ennél a célnál nem tudnak
pályázni. Viszont az a.) és a c.) alcél esetében tudnak pályázatot benyújtani.
Fiatal László bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 8 fő bizottsági tag.

Bóta Barbara aljegyző:
Tavaly pályáztak a Hunyadi út járdafelújítására, de a pályázat forráshiány miatt elutasították.
Mivel a pályázati korlát ugyanannyi, ismét maximum 15 millió Ft-ra pályázhatnak, így a
tavalyi költségbecslést és a terveket elővette, Kótai Csabával átbeszélték és valószínűleg azt
fogják benyújtani. Az a.) alcél esetében pedig az Egészségházra szeretnének pályázatot
benyújtani. Az Egészségház napelemmel lenne ellátva, ebből megoldanák a klimatizálást és
még eszközbeszerzésre kerülne sor. Itt 95%-os a támogatási intenzitás. Itt 30 millió Ft a
maximálisan igényelhető támogatás, így az önerő 1 578 947 Ft. A c.) alcél esetében csak
85%-os a támogatási intenzitás, ezért az önerő 2 647 059 Ft.
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Tavaly ezt az önerőt fejlesztési célú hitel terhére vállalták be. Most két másik lehetőség van.
Az egyik lehetőség, hogy a fejlesztési tartalék terhére lehetne bevállalni önerőt. Illetve
mindkét pályázat esetében 2017. december 31. a pályázat megvalósításának és a záró
elszámolás benyújtásának határideje. Tehát ha az idei évben nyer a pályázat áttolhatják a
kivitelezést 2017-re és annak a 2017. évi költségvetésének a terhére vállalhatják az önerőt.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az eszközök tekintetében hozzáfűzi, hogy Polgármester úr javasolta - mivel van néhány
eszköz, amiket bérelnek az orvosoktól - hogy elsősorban arra fókuszáljanak, hogy kiváltsák az
eszköz bérletet és akkor saját eszközeik lennének. Nyílván milliós eszközök nem jöhetnek
szóba, mert 3 millió Ft fordítható erre. Ha ez nem járható út, akkor egyéb eszközöket
szereznek be, de először próbálják azokat kiváltani, amiket bérelnek.
Bóta Barbara aljegyző:
Annyival kellene kiegészíteni a határozati javaslatot, hogy az önkormányzat, az önerőt nem
fejlesztési célú hitel terhére biztosítja, hanem az önerőt a 2016. évi fejlesztési tartalék terhére
biztosítja és amennyiben a 2016. évi fejlesztési tartalék nem elegendő, az önkormányzat 2017.
évi költségvetésébe beépíti.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, Bóta Barbara aljegyző által ismertetett
kiegészítéssel, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
112/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatokat:
1.)
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen
meghirdetett, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, pályázatot nyújt be.
2.)
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatban meghirdetett
alcélok közül az alábbiakra kíván pályázni:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása és
3.)
Az a) alcél esetében a megvalósítandó fejlesztés: Egészségház napelemmel történő ellátása,
klimatizálása és eszközbeszerzése
A projekt összköltsége: 31 578 947 Ft.
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Igényelt támogatás (95%): 30 000 000 Ft.
Önerő: 1 578 947 Ft.
Az önerőt az önkormányzat a 2016. évi fejlesztési tartalék terhére biztosítja. Amennyiben a
2016. évi fejlesztési tartalék nem elegendő, az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe
beépíti.
4.)
A b) alcél esetében a megvalósítandó fejlesztés: a Hunyadi utca járdájának felújítása.
A projekt összköltsége: 17 647 058 Ft.
Igényelt támogatás (85%): 14 999 999 Ft.
Önerő: 2 647 059 Ft.
Az önerőt az önkormányzat a 2016. évi fejlesztési tartalék terhére biztosítja. Amennyiben a
2016. évi fejlesztési tartalék nem elegendő, az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe
beépíti.
5.)
Egyek Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a 3.) és 4.) pont szerint
megvalósuló beruházásokat, a beruházások megvalósításától számított 10 évig, eredeti
rendeltetésüknek megfelelően, a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával
fenntartja.
Határidő: 2016. június 2.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Sportcentrummal kapcsolatban lenne még egy napirend. Kéri vegyék napirendre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Sportcentrummal kapcsolatos döntést napirendre veszi, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal napirendre vette a Sportcentrummal kapcsolatos döntést.
11./ Sportcentrummal kapcsolatos döntés
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A pályázat keretében szerződést kötöttek BAER-MINI Pláza Kft-vel. Kb. 900 000 Ft-os
összeget, nem tudtak felhasználni az építési soron. Ezt technikailag jobb lenne úgy
megoldani, hogy ezt a mostani céggel kötött szerződést lezárni, és Ügyvéd úr külön
szerződést javasolt 2016-os évre egyéb építéshez kapcsolódó munkákat el tudnák számolni
ilyen összegben, akkor vélhetően nem kellene vissza fizetni ezt az összeget a
Belügyminisztérium részére.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
926 800 Ft-ról van szó. 788 000 Ft, ha vissza kellene fizetni a támogatást, bár ehhez még
társul 139 000 Ft önerő, ami rendelkezésre áll. Egy részét az önkormányzat fizeti hitelből, a
másik részét pedig a sportegyesület adja hozzá. Első körben megpróbálták eszközbeszerzésre
fordítani, de nem lehet, mert van egy százalékos korlát a pályázaton belül. A
Belügyminisztérium ügyintézője javasolta, hogy építéssel járó feladatokra fordítsák.
Fel kellene hatalmazni a Polgármestert a szerződéskötésre 926.800 Ft összegben, építéssel
járó feladatokra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy hatalmazzák fel a Polgármestert, hogy az Egyek, Fő u. 2.
sz. alatti sportcentrum kivitelezéséhez szükséges építéssel járó feladatokra szerződést kössön
926 800 Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
113/2016.(V.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a 4069
Egyek, Fő u. 2. sz. alatti sportcentrum kivitelezéséhez szükséges építéssel járó
feladatokra szerződést kössön bruttó 926 800 Ft összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 16:25
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Murvai Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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