EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. JÚNIIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

7/2016.

JEGYZŐKÖNYV

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

NAPIREND:
1. Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések
végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos
intézkedésekről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
114/2016.(VI.28.) sz. határozat
2. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
115/2016.(VI.28.) sz. határozat
3. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2005.(IV.14.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
116/2016.(VI.28.) sz. határozat
4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
117/2016.(VI.28.) sz. határozat
5. Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről
118/2016.(VI.28.) sz. határozat
6. Egyebek
1. Döntés a tartalék felhasználásáról és az ezzel kapcsolatos előirányzat módosításról
119/2016.(VI.28.) sz. határozat
2. Előirányzat módosítások
120/2016.(VI.28.) sz. határozattól - 121/2016.(VI.28.) sz. határozatig
3. Rendkívüli szociális támogatás igénylése
122/2016.(VI.28.) sz. határozat
4. Kérelem zárolt összeg feloldására (Honlap fejlesztés megbízási díja)
123/2016.(VI.28.) sz. határozat
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5. Támogatási kérelem Egyeken megrendezendő fogathajtó versenyhez
124/2016.(VI.28.) sz. határozat
6. Major Imre kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
125/2016.(VI.28.) sz. határozat
7. Mucza József kérelme a könyvtár mögötti terület használatára
126/2016.(VI.28.) sz. határozat
8. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
127/2016.(VI.28.) sz. határozattól - 132/2016.(VI.28.) sz. határozatig
9. Döntés a Dózsa Gy. u. 20. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
133/2016.(VI.28.) sz. határozat
10. Határozati javaslat a Fonyódligeti üdülő kedvezményezetti körének bővítésére
134/2016.(VI.28.) sz. határozat
11. Határozati javaslat az önkormányzatnak térítésmentesen felajánlott ingatlanokkal
kapcsolatban
135/2016.(VI.28.) sz. határozat
12. Fedezet biztosítása a Telekházi Óvoda vízminőség javításához
136/2016.(VI.28.) sz. határozattól - 138/2016.(VI.28.) sz. határozatig
13. EGYEK COOP Kft. kérelme
139/2016.(VI.28.) sz. határozat
14. Döntés a Kétöklű Szociális Szövetkezetnek átadandó vagyontárgyakról
140/2016.(VI.28.) 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 5 fő jelen van. Vitéz Zsolt bizottsági tag, Murvai
Ferenc bizottsági tag és Zsólyomi Zsolt bizottsági tag nem tud részt venni az ülésen. Czinege
Zoltán bizottsági tag később fog megérkezni az ülésre.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István 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 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző Asszonytól plusz napirendre vonatkozóan az alábbi
javaslatok érkeztek:
1. Határozati javaslat a Fonyódligeti üdülő kedvezményezetti körének bővítésére
2. Határozati javaslat az önkormányzatnak térítésmentesen felajánlott ingatlanokkal
kapcsolatban
3. Fedezet biztosítása a Telekházi Óvoda vízminőség javításához
4. EGYEK COOP Kft. kérelme
Bóta Barbara aljegyző:
Javasolja napirendre venni a Döntés a Kétöklű Szociális Szövetkezetnek átadandó
vagyontárgyakról című napirendi pontot.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kérdezi, hogy nem Egyeki Szociális Szövetkezet lett a neve?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Múltkor a testületi ülésen rosszul mondta a szövetkezet nevét, Kétöklű Szociális Szövetkezet
lett a neve.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 5 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. Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések
végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással
kapcsolatos intézkedésekről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Gyakorlatilag egy nem nyertes pályázatuk van, a többi pályázat elbírálás alatt van. Eddig 18
pályázat került benyújtásra.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs kéri, hogy aki a benyújtott pályázatok állásáról és
önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület
foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
114/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a benyújtott pályázatok állásáról és
önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával,
közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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2. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ami indokolttá tette a módosítást, hogy az önkormányzat a szociális kiadások támogatására
rendkívüli pályázatot kíván benyújtani. Emiatt kell kettő szociális kiadásnak az előirányzatát
megemelni. Az egyik a krízistámogatás, a másik pedig a lakásfenntartási támogatás.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Addig krízis segély kifizetés nem fog történni, amíg a támogatási összeg meg nem érkezik.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez a tervük, kivéve akkor, ha visszafizetés érkezik, de eddig is így működött, hogy amennyit
visszafizetnek, annyit lehet felhasználni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
115/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetési rendelet
módosítását.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
3. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2005.(IV.14.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A rendezési tervhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. A mostani hatályos rendezési tervek
csak 2016. december 31-ig módosíthatóak. Két alternatíva van. Az a.) alternatíva, hogy a
rendezési tervet 2016. december 31-ig módosítja a Képviselő-testület és még két évig
módosítás nélkül használhatóak lesznek a tervek. A módosítások átvezetésének becsült
költsége 2.5 millió Ft+Áfa. A b. ) alternatíva, hogy már nem nyúl hozzá a Képviselő-testület,
hanem új rendezési tervet készít az önkormányzat, melyet 2018. december 31-ig kell
elkészíteni. Ennek a becsült költsége 8-9 millió Ft+Áfa, az elkészítési ideje 1,5 év.
Az előzetes egyeztetéseken azt beszélték, hogy lehet célszerűbb a b.) eljárásban elindulni,
hiszen az a.) alternatíva szerint hiába módosítják meg, az is csak 2 évig lesz érvényes. Most
azt kell tudatosítani mindenkiben, hogy bármi történik is 2016. december 31. után, míg el nem
készül a 2018-as terv, addig nem lehet módosítani. Most azt nyilatkoznák le, hogy 2018-ig
készítenének egy teljesen új tervet. Amíg ez nem készül el, addig a jelenlegi lesz érvényes.

4/32

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. JÚNIIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Tardi Kálmán bizottsági tag:
Egyeki vállalkozók szemére vetették, hogy a helyi építésügyi rendeletet, koncepciót törvény
szerint 2 évente felül kell vizsgálni és véleményük szerint a 2 éves felülvizsgálatnak most
lenne aktualitása. A változtatási javaslatok, amik felmerültek - a Papp tanyával, illetve
mentközben Tóth Mihály is jelzett felé a Tagi tanyával kapcsolatban - vizsgálják meg hány
embert érintene és milyen volumenű pályázatot. Segítsenek ezeken a vállalkozásokon, hogy
ne maradjanak el a pályázati lehetőségektől.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem tud róla, hogy kétévente felül kellene vizsgálni. Ezt most a Minisztériumból rendeltek el
egy országos ellenőrzést, hogy minden településen ellenőrzik a Helyi Építési Szabályzatot és
a rendezési tervet. Ami Tardi Kálmán bizottsági tag említett esetet, ez a Képviselő-testület is
tárgyalta. Tóth Mihály esetével kapcsolatban ad tájékoztatást.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nézzenek utána, hogy valóban felül kell-e vizsgálni a koncepciót 2 évente. Ha kell, akkor
tegyenek eleget az előírásnak. A felülvizsgálat előtt adjanak kellő hangsúlyt, hogy a gazdák
időben jelezzenek és akkor beletudják foglalni ezeket a módosításokat.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Bele lehet, de ez a variáció plusz 2,5 millió Ft+áfát jelent.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az a módosító javaslata, hogy ha tényleg 2 évente felül kell vizsgálni, akkor vállalják be, ha
nem igaz, akkor legyen az első alternatíva, hogy jövő évben csinálják meg.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A felülvizsgálat az egy másik történet. Ez egy ellenőrzési munkaterv szerinti kötelező feladata
az önkormányzatnak. A magasabb szintű jogszabályoknak csak az említett két alternatíva
alapján tudnak megfelelni. Tardi Kálmán bizottsági tag javaslatára nem mondja, hogy nem
érinti a témát, de az kicsit más kérdés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az alapjavaslat, hogy 2018-ig készítenek egy új rendezési tervet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha valami ezt fölülírja, akkor szól, de szerinte a Kormányhivatal biztos, hogy jelzéssel élt
volna feléjük, ha a felülvizsgálatot elmulasztják.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy az önkormányzat teljesen új rendezési tervet készítsen 2018.
december 31-ig, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
116/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy új rendezési tervet készítsen az önkormányzat,
melyet 2018. december 31-ig kell elkészíteni. Ez egy teljesen új tervet jelent
(új alaptérkép + koncepció+ alátámasztó munkarészek + szerkezeti terv +
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szabályozási terv + HÉSZ) becsült költsége 8-9 millió Ft+Áfa, elkészítési ideje
1,5 év.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

helyi

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy a kiküldött anyagról tartózkodással szavazzanak, mert az még szorult némi
módosításra. Az egész közszolgáltatásnak alapvetően az a lényege, hogy most már nem a
közszolgáltató, az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. fog számlázni, hanem egy központi koordináló
és vagyonkezelő szervet hoztak létre és ő fogja a számlát kibocsátani. Ezentúl technikai
jellegű magasabb szintű jogszabályból eredő kötelezettségeket kellett átvezetni a rendeleten.
Ezt a rendeletet mindenkinek a rendelkezésére bocsátotta.
A rendeleten megfogalmazásbeli pontosítás volt, amit át kellett vezetni, illetve a
gyűjtőszigeteken történő elhelyezést kellett szabályozni, hogy kéthetente egyszer üríteni kell
és az üdülő ingatlanok esetében 6 hónapnál rövidebb időszakot nem lehet meghatározni.
Technikai dolog, hogy költségvetési beszámolót már nem készít az NHSZ Tisza Kft., csak
részletes szakmai beszámolót. A zöldhulladék szállítás esetében korábban úgy volt, hogy a
szolgáltató a vegyes hulladékkal együtt szállítja. Most már a magasabb szintű jogszabály
egyértelműen kimondja, hogy 10 alkalommal biztosítani kell az elszállítást, aminek meg van
az ütemezése. A zöldhulladék gyűjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel,
hanem hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával,
amennyiben az legalább a felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es távolságban
rendelkezésre áll. A rendeletben át lett vezetve a koordináló szerv adatai is. Úgy gondolja,
hogy nem most tárgyalták utoljára ennek a rendeltnek a módosítását. Magasabb szintű
jogszabályokból adódóan minden szakmai nap témája, illetve ha a közszolgáltató is megkapja
ezeket az előírásokat, lehető ő is fogja az önkormányzatot keresni, hiszen vannak olyan
szabályok, amiket együtt egyeztetve kell a rendeleten átvezetni. Kéri, hogy fogadják el a
rendeletet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
117/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati
rendelet módosítását.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy a kiküldött rendeletről tartózkodással szavazzanak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az első alkalommal kiküldött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet
módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 tartózkodás mellett nem
fogadta el az eredetileg kiküldött rendelet tervezetet.
5. Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A beszámolóban a 6. oldalon megjegyzik, hogy Egyek Nagyközség még nem küldte bérleti
díjas számláját. Ez nem igaz, mert elküldték. A kimutatásban szerepelnek, hogy milyen
felújítások voltak, ez sem fedi az ő nyilvántartásukat.
Czinege Zoltán bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tudomásul veszik a beszámolót és Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt kérjék
meg, hogy a beszámolóban szereplő adatokat pontosítsa a szolgáltatóval.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel beszámoló, ezért elfogadni kellene és nem tudomásul venni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ők nem kérték ezt a beszámolót, elég, ha tudomásul veszik.
Bódi István bizottsági tag:
Szerinte ne fogadják el, dobják vissza pontosításra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy pontosításra küldjék vissza a beszámolót és később
tárgyalják újra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
118/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kérjék meg a Vízmű Zrt.-ét, hogy pontosítsa az
egyeki telephely működéséről készült beszámolót, és ezt követően tárgyalja
újra a Képviselő-testület.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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6. Egyebek
1. Döntés a tartalék felhasználásáról és az ezzel kapcsolatos előirányzat
módosításról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Fel van hatalmazva a Képviselő-testület részéről arra, hogy az általános működési tartalékból
vagy a fejlesztési tartalékból ilyen-olyan célokra összegeket felhasználhat. Ezt úgy értelmezi,
hogy felhasználhatja ezt a pénzt, de költségvetési sorok között nem végezhet átcsoportosítást.
Néha a felhasználás átcsoportosítással célszerű, ha egybe van kötve. Ezért kérte, hogy
hozzanak be egy olyan döntést, hogy az átcsoportosításra is legyen felhatalmazva, hogy a
költségvetési sorok között átcsoportosíthasson az általános működési, illetve a fejlesztési
tartalék terhére.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Március 3-án született egy olyan döntés, hogy felhatalmazták a Polgármestert a tartalék
felhasználásra és arra, hogy a Polgármester saját hatáskörben dönthessen. Ez a rendelet
szöveges részébe is bekerült, a rendelet 7. §.-ában található. Ha a működési tartalékból
használnak fel összeget például egy gépvásárláshoz, erről a Polgármester saját hatáskörben
dönthet, de automatikusan előirányzatot is kell módosítani, mert a gépvásárlásnak úgy lesz
meg az előirányzata, ha a tartalékot lecsökkentik. Ez nem volt mindenkinek egyértelmű, ezért
kellene ezt testületi határozattal elfogadni. Ez is bele kerül a rendeletbe, hogy nem csak a
felhasználásról, hanem az előirányzat módosításról is dönthet a Polgármester. Ha nincs benne,
akkor minden egyes alkalommal hozni kell a Képviselő-testület elé, aminek nincs értelme,
mert a két dolog együtt mozog.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja, adják meg Polgármester úrnak ezt a jogkört azzal a kikötéssel, hogy következő
testületi ülésen a polgármesteri jelentésben mindig adjon tájékoztatást.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez benne van a rendelet szövegében is. Van olyan, amikor az ülésen merül fel pluszforrás
igény és akkor már születik is róla döntés, hogy a működési tartalékból legyen a fedezet, tehát
nem minden esetben a Polgármester dönt, van olyan, amikor a Képviselő-testület dönt.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Egy a lényeg, a Képviselő-testület mindenről tudjon.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Rendben, akkor a polgármesteri jelentésben legyen benne.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
119/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul és engedélyezze, hogy az
önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett működési és felhalmozási
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tartalék felhasználásról, valamint az ezzel kapcsolatos előirányzat módosításról
a Polgármester saját hatáskörben dönthessen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2. Előirányzat módosítások
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Pluszforrásokat nem eredményez. A költségvetés készítésekor be volt tervezve, de nem volt
konkrétan ismeretes, hogy kis értékű tárgyi eszköz, vagy dologi kiadás lesz, ezért lett
módosítva az előirányzat. Tavaly év végéig úgy volt az államháztartás számvitelében, hogy
nem kellett megbontani a reprezentációt, illetve annak a járulékát, most már ketté kell szedni,
ezért is szükséges az előirányzat módosítás. Van még egy téma benne, a tanyagondnok
Erzsébet utalványa, ami véletlenül zárolásra került. A többi a személyi jellegű és a
munkaadókat terhelő járulékok helyre tétele.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az első határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
120/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy
a.) Az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános
igazgatási tevékenysége (011130) Kormányzati funkción a személyi jellegű
kiadások előirányzatát csökkentse 298 ezer forint előirányzattal, ugyanezen
kormányzati funkción a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát
emelje meg 298 ezer forint előirányzattal. Ezen előirányzat módosítás
összegéből 266 ezer forint előirányzat módosítást a Képviselő – testület
utólagosan hagyja jóvá.
b.) Utólagosan hagyja jóvá a Képviselő - testület a Közfoglalkoztatási
mintaprogram (041237) Kormányzati funkción az Önkormányzati önerő
keretein belül a személyi jellegű kiadások előirányzatának csökkenését 50 ezer
forint előirányzattal, ugyanezen kormányzati funkción a munkaadókat terhelő
járulékok kiadási előirányzatának növekedését 50 ezer forint előirányzattal.
c.) A Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055) Kormányzati
funkción a Személyi jellegű kiadások zárolt előirányzatából kerüljön feloldásra
129 ezer forint előirányzat, melyből 33 ezer forint előirányzattal a
munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik. Ezen
előirányzat módosítás összegét a Képviselő – testülte utólagosan hagyja jóvá.
d.) Utólagosan hagyja jóvá a Képviselő - testület az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) Kormányzati funkción a
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felújítási kiadások előirányzatának csökkenését 526 ezer forint előirányzattal,
valamint a beruházási kiadások előirányzatának növekedését ugyanezen
összeggel.
e.) Utólagosan hagyja jóvá a Képviselő – testület a Lakóingatlan szociális célú
bérbeadása, üzemeltetése (106010) Kormányzati funkción beruházási kiadások
előirányzatának emelését 50 ezer forint előirányzattal és ugyanezen összeggel
csökkenti a dologi kiadások előirányzatát.
f.) Utólagosan hagyja jóvá a Képviselő – testület az Egyeki Polgármesteri
Hivatal 2016. évi költségvetésében a személyi jellegű kiadások előirányzatának
csökkentését 1 115 ezer forint előirányzattal, és ugyanezen összeggel emelje
meg a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát.
g.) Az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2016.évi költségvetésében a dologi
kiadások előirányzata csökkenjen 113 ezer forint előirányzattal, a személyi
jellegű kiadások előirányzata emelkedjen meg 68 ezer forint előirányzattal, a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzata emelkedjen meg 45 ezer forint
előirányzattal. Ezen előirányzat módosítás összegéből 13 ezer forint
előirányzat módosítást a Képviselő – testület utólagosan hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A másik határozati javaslat, amihez Polgármester úr ragaszkodik. 50 000 Ft került a krízis
segély kifizetésre a működési tartalékból. Úgy gondolta, hogy Polgármester úr részéről lesz
egy írásos engedély, hogy a működési tartalékból 50 000 Ft előirányzat a krízis alapba
kerüljön át. Itt jött az az ötlet, hogy legyen róla testületi döntés és ez a határozati javaslat erről
szól, hogy a működési célú tartalék előirányzatának csökkentése 50 000 Ft előirányzattal,
amely a krízis segély kiadási előirányzatát növeli.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez az összeg azért kell, hogy a támogatás megérkezéséig kihúzzák?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem, ez az összeg már kifizetésre került egy krízis helyzetre. Ne csak a felhasználásra, hanem
az átcsoportosításra is legyen jogosultsága. Végülis a pénzforgalmat ez nem befolyásolja.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a második határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
121/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évben betervezett működési tartalék
előirányzatát csökkentse 70 ezer forint előirányzattal, a beruházási kiadások
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előirányzatát emelje meg ugyanezen összeggel. Valamint utólagosan kerüljön
jóváhagyásra a működési célú tartalék előirányzatának csökkentése 50 ezer
forint előirányzattal, amely a Települési krízis segély kiadási előirányzatát
növelje.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
3. Rendkívüli szociális támogatás igénylése
Bóta Barbara aljegyző:
Erről már a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása című napirendi pontnál szó volt. A
jogszabály lehetőséget ad arra, hasonlóan mint a REKI-re, hogy rendkívüli szociális
támogatásra is pályázzon az önkormányzat. Ennek az a feltétele, hogy az önkormányzatnak a
szociális kiadásai ezen belül a települési támogatás, jóval meghaladja azt a szintet, mint amire
fedezete van. Amire kapnak szociális normatívát és a saját bevételeik alacsonyabb, mint a
felmerült kiadás. A lakhatási támogatás alultervezésre került, kb. 4 millió Ft körüli összeg
szükséges még, illetve a krízis segély időarányosan jelentősen túlhaladja a tervezett mértéket.
Alapvetően 900 000 Ft lett tervezve és május végéig több mint 1,4 millió Ft krízis támogatás
került kiosztásra. Elég jelentős igények lennének, még biztosan lesz krízis helyzet, tehát
mindenképpen indokolt, hogy még kb. 2 millió Ft-ot igényeljenek. A pályázat nem biztos,
hogy nyerni fog, lehet csak csökkentve fogják támogatni. Ezért nem lenne célszerű, ha
augusztus vége előtt elkezdené költeni az önkormányzat ezt a pénzt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Bóta Barbara aljegyző elmondta, hogy 900 000 Ft lett tervezve, és 1 400 000 lett kifizetve. 1,4
millió Ft-ot azért lehetett kifizetni, mert nem fedezet nélkül lett befizetve, ugyanis fizettek
vissza. Az előző évekből fizetendők is növelték ezt a 900 000 Ft-ot, illetve az előbb említett
50 000 Ft is. Tehát fedezet nélkül nincs kifizetve a két összeg közötti különbözet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel gyakorlatilag a lakhatási támogatást megszüntették, éppen ezért a krízis segélyre még
nagyobb igények merülhetnek fel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a rendkívüli szociális támogatás igénylésére a pályázat benyújtását támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
122/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter
által közösen meghirdetett, Magyarország 2016. évi központi költségvetésről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont szerinti a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására – ennek keretében - a rendkívüli
szociális támogatásra pályázatot nyújtson be.
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Pályázat útján igényeljen - a települési támogatáson belül - a lakhatási
támogatás 2016. évi kifizetéséhez 4 750eFt-ot, valamint - a rendkívüli
települési támogatáson belül - a krízis támogatás 2016. évi kifizetéséhez
1 950eFt-ot, azaz összesen: 6 700eFt-ot.
Kérje fel a polgármestert és a jegyzőt a pályázati adatlap aláírására és
benyújtására.
Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
4. Kérelem zárolt összeg feloldására (Honlap fejlesztés megbízási díja)
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A március 3-i döntés eredményeképpen zárolva lett 420 000 Ft plusz ennek a járuléka. Ez a
2016. évi megbízási díj összege. Beszélték Bódi István képviselővel, hogy REKI-t még nem
kapott az önkormányzat, de ha gondolja adjon be kérelmet, mert a Képviselő-testületnek kell
döntenie a zárolás feloldásáról. Ha fel lesz oldva, akkor meg kellene keresni, mi legyen az a
másik kiadási előirányzat, amit zárolnak ilyen összegben. Ez lehet a működési tartalék is.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Miért zárolták a költségvetés tervezésekor?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Azért, mert nem volt pénz.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 2015.évi és a 2016. évi is be volt tervezve, a 2016. évi költségvetésben, összesen kétszer
420 000 Ft. Az egyik 420 000 Ft ki lett fizetve az előző éves munkája miatt, de a 2016. évre
eső zárolva lett. Továbbra is végzi a munkáját, de nem kap megbízási díjat. Azt mondták,
hogy ha a REKI-nek lesz eredménye, akkor annak tükrében átnézik a költségvetést, hogy mi
az, amit fel lehet oldani.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mi legyen a fedezete?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A működési tartalékon kívül most mást nem tudna mondani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kérdezi Bódi István bizottsági tagot, hogy van valami, ami nagyon sürgősen indokolja ennek
a kifizetését?
Bódi István képviselő:
Igen, kellene.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyébként azt mondta volna, hogy várják meg a REKI-nek a végeredményét és majd akkor
oldják fel, de ha Bódi István képviselő azt mondja, hogy indokolt a kifizetés, akkor azt
javasolja, hogy a működési tartalék terhére fizessék ki a felét.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez 210 000 Ft, plusz járuléka.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor most csak a felét oldják fel vagy oldják fel a teljes összeget?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Olyat is lehet, hogy csak a felét oldják fel, vagy feloldják a teljes összeget, de csak a felét
fizetik ki.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy teljes mértékben oldják fel és most csak a felét fizessék ki.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha a fele összeg lesz feloldva, akkor az 261 000 Ft-ot jelent, ha az egész összeg, akkor
522 000 Ft járulékkal együtt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte az egészet oldják fel.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Lehet úgy is, hogy az egészet feloldani, most kifizetni az időarányos összeget, utána pedig
minden hónapban fizetik. A működési tartalék terhére.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezt javasolja, amit Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető elmondott.
Bódi István bizottsági tag:
Személyes érintettségét jelenti be, kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy kizárja Bódi István bizottsági tagot a Kérelem zárolt
összeg feloldására (Honlap fejlesztés megbízási díja) című napirendnél a döntéshozatalból
zárják ki, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 0 igen 5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem zárta ki Bódi István bizottsági
tagot a döntéshozatalból.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a teljes összeg feloldásra kerüljön a működési
tartalék terhére és 6 havi díj kerüljön kifizetésre, a továbbiakban pedig havonta történik a
kifizetés, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
123/2016.(VI.28.) sz. határozata:
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évi költségvetésben honlap fejlesztés
megbízási díjra tervezett és zárolt 420 000 Ft összeget és a 102 000 Ft
munkaadókat terhelő járulékok összegét oldja fel az általános működési
tartalék terhére.
6 havi megbízási díj (210 000 Ft) kerüljön kifizetésre, és továbbiakban a
megbízási díj kifizetése havonta történjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5. Támogatási kérelem Egyeken megrendezendő fogathajtó versenyhez
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
300 000 Ft-ot kérnek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja támogatni az általános működési tartalék terhére.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a fogathajtó versenyhez 300 000 Ft összegű támogatás biztosítását a
működési tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
124/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 300 000 Ft támogatást biztosítson a 2016. július
24-én Egyeken megrendezésre kerülő CAN-C fogathajtó versenyhez az
általános működési tartalék terhére, lehetőleg alapítványon keresztül.
A támogatás az alábbiak biztosítására legyen felhasználható:
-

hangosítás és áram biztosítása
sátrak, padok kihelyezése
hozzájárulás a versenybíró és a pályaépítők bérezéséhez
mentők biztosítása
serlegek, szalagok, vándorserleg biztosítása

A verseny megrendezéséhez a Csokonai utcai Vásártér területét biztosítsa az
önkormányzat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Czinege Zoltán bizottsági tag:
Támogatja, mert ez is színesíti a falut, a falunapot teljesen ledegradálták.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Amit Czinege Zoltán bizottsági tag elmond, az tényszerű, de nem jó indultból nyúltak a
költségvetéshez.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem árt, ha a falunap után felhúzzák a rendezvényeket ezzel.
Nyílván pénz nélkül nehéz rendezvényt szervezni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem teljesen pénz nélkül volt, mert Polgármester úr tett át pénzt a működési tartalék terhére.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
A 300 000 Ft összegű támogatásában tudnak segíteni, de a kérelemben, még a hangosítás is
szerepel. Nem hiszi, hogy a hangosításban az önkormányzat tud segíteni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Úgy gondolják, hogy támogatás keretében kapja meg a kérelmező, Deli Alex és kiköti az
önkormányzat mire használhatja fel pontosan?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerencsésebb lenne, ha a Mustang Lovas Egyesület kérné.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Deli Alex egy cserépfalui egyesülethez tartozik, tehát teljesen más egyesület.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti mihez kéri az önkormányzat támogatását:
-

Hangosítás és áram biztosítása
A reggelihez sátrak, padok kihelyezése
Hozzájárulás a versenybíró és a pályaépítők bérezéséhet (kb. 85.000 Ft)
mentők biztosítása (kb.100.000 Ft)
serlegek, szalagok, vándorserleg (kb. 100.000 Ft)

A versenynap lebonyolításához szeretnék az önkormányzat 300 000 Ft-os anyagi támogatását
kérni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A támogatói okiratba és a határozatba is legyen benne, mire költheti.
Ecsedi János alpolgármester:
Kérdezi, hogy mennyi a nevezési díj, mert a kupát, serleget a nevezési díjból szokták fizetni.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Kicsit színesítsék a rendezvényeket.
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Bódi István bizottsági tag:
Volt már ilyen rendezvényen és úgy vette észre, hogy több embert mozgatott meg a faluból,
mint a falunap.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A támogatási szerződésbe szerepeljen, minden amire kérték és akkor el tudnak számolni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Tájékoztassák őket, hogy ha hagyományt akarnak ebből a fogathajtó versenyből kialakítani,
akkor 2017-ben lehetőleg a falunappal egy napra kellene tervezni. Talán akkor
színvonalasabb lenne és nagyobb tömeget mozgósítana.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha nem akarnak közterület foglalási díjat fizetni, akkor arról is kellene egy kérelem.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A határozatba bele lehetne foglalni, hogy a területet biztosítja az önkormányzat.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Vagy egészítsék ki a kérelmet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Testületi ülésig kiegészíthetik, mert most már szavaztak róla.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Addig megkérdezi lehetne-e az egyesületen keresztül intézni. Szerencsésebbnek látná, ha az
egyesületen keresztül adnák a támogatást.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ő is szerencsésebbnek látná, ha az egyesületen keresztül adnák a támogatást és nem
magánszemélynek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez az egyesület nem Egyeken, hanem Cserépfalun van bejegyezve.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez a Boldizsár Lovastanya Egyesület.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor támogassák-e a cserépfalui Boldizsár Lovastanya Egyesületet?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ők az egyeki rendezvényt támogatják.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Megnézi, hogy az egyesületben ki az, aki a képviseletre jogosult. Szerencsésebbnek látná, ha
az egyesületen keresztül adnák a támogatást és az is benne lehet, hogy a támogatást az egyeki
rendezvény megvalósításához adják.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Tételesen számoljanak el a támogatásról.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Egyelőre haladjanak tovább. Úgy is Képviselő-testület dönt, addig majd utánanéznek.
6. Major Imre kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti, hogy melyik földterületről van. Azt gondolja, hogy 4000 m2-ért 28.000 Ft teljesen
méltányos ár.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
A kérelmező határozatlan időre kérte.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő sem határozatlan időre gondolja.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Adják 5 évre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte még annyira se.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Az 5 év reális.
Fiatal László bizottsági tag:
Öt évre jó.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ki tudja jövőre nem akarnak-e ott valamit? Indul a szociális szövetkezet, illetve megkereste
Nagy Sándor, az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, hogy jövőre lehet ők is
kertészkednének. Azt gondolja, hogy most 1 évre október 1-től 2017. október 1-ig adják oda.
Jövőre adjon be új kérelmet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egy évre támogatja a bérbeadást, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
125/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 0940/54 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó 4 000 m2-es
területet adja bérbe Major Imre (4069 Egyek, Domb u. 12.) részére 28 000
Ft/év összegért 1 év időtartamra 2016. október 1-től – 2017. október 1-ig.
Határidő: 2017. október 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kifüggeszteni nem kell, viszont csak akkor adható bérbe a kérelmező részére, ha
földművesként nyilván van tartva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kérelmező nyilván van tartva földművesként.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tájékoztatja a bizottságot, hogy lehet, hogy merül fel némi költség, mert Zsibók Istvánnak a
területen holtig tartó haszonélvezete van. Egyeztetett Dr. Pető Istvánnal, hogy töröltesse róla.
7. Mucza József kérelme a könyvtár mögötti terület használatára
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mucza József kéri, hogy augusztus 15-20-ig a könyvtár mögötti területet adják oda egy
imahétre. Javasolja, hogy erre az egy hétre adják oda nekik ezt a területet. Elmondta Mucza
Józsefnek, hogy az augusztus 20-án szombaton fedni fogja egymást az augusztus 20-i
rendezvényükkel. Bár ezt még nem látja pontosan, hogy augusztus 20-án milyen
rendezvényük lesz. Azért kérte, hogy ezt tárgyalják, mert a közterület használati rendelet ezt
nem szabályozza, hogy vallási jellegű tevékenységre kölcsön adhatja-e. Azt szabályozza, ha
valaki gazdasági céllal pénzkereset miatt használja. Azt gondolja, hogy pénzt ezért nem is kell
kérni. A lakosságnak, a településnek legyen békessége ezzel az imahéttel, hogy ott hittérítés
lesz. Lehet lesz, akinek ez nem fog tetszeni. Egyik vallási felekezet tagjai sem ártottak még az
egyeki közösségnek.
Ecsedi János alpolgármester:
Tudják mennyi négyzetmétert kérnek?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A könyvtár mögötti területet kérik. Ebbe belenyúlik a sportegyesület területe is.
Ecsedi János alpolgármester:
Így van. 5 méteres sáv van a könyvtár mögött, amiről az önkormányzat tud dönteni, a többi át
van adva a sportegyesületnek.
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Technikailag nem fogja akadályozni az augusztus 20-i rendezvényt? Minden azon a bejáraton
van szállítva. Ezt előre meg kellene beszélni, leegyeztetni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kitétel, hogy augusztus 20-án az átjárhatóságot biztosítani kell.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Mucza József megkereste őt, mint a Polgárőrség vezetőjét, hogy a Polgárőrség felügyeletet
biztosítson ezen a területen, ezeken a napokon. Az összes egyház képviselete meg lenne
hívva, a szeretetről és egymás megbecsüléséről szólna a dolog.
Adják, segítsék őket. Akár ez is visszatérő rendezvény lehet. Támogassák és arra kéri a
sportkör elnökét, hogy tekintsen el attól, hogy átadott területről van szó és az imahét
megtartásra kerülhessen.
18/32

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. JÚNIIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Ecsedi János alpolgármester:
Nem dönthet róla az önkormányzat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha az önkormányzat odaadja a könyvtár mögötti területet, akkor feltételezi, hogy a
sportegyesület elnöke is oda adja a területét.
Czinege Zoltán bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 5 fő bizottsági tag.

Ecsedi János alpolgármester:
Ha hivatalosan tud róla.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a könyvtár mögötti területet átengedjék 2016.08.15-től –
2016.08.20-ig térítésmentesen, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
126/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2016.08.15-től – 2016.08.20-ig tartandó sátoros
közös (felekezet hozzá tartozás nélkül) Isten tisztelet megrendezéséhez
térítésmentesen biztosítsa a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház (4069
Egyek, Hunyadi u. 48/f) mögötti területet azzal a kitétellel, hogy a 2016.
augusztus 20-ra tervezett önkormányzati rendezvényen az átjárhatóságot
biztosítaniuk kell.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gábor Istvánné könyvtárvezető
8. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
-

Deák F. u. 17.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az ingatlan Major Jánosné 1/1-es tulajdonában van. Van rajta egy 60 000 Ft-os OTP jelzálog,
és elidegenítési és terhelési tilalom. Tehát nem biztos, hogy boldogulnak vele. De ami még
nagyobb probléma, hogy holtig tartó haszonélvezeti jog van bejegyezve a testvérének, és le is
írja, hogy benne lakik a testvére, a tulajdonjogot fel is ajánlotta neki, de ő ezzel nem élt.
Hozhatnak egy olyan döntést, hogy elfogadják, de szerinte nem fognak boldogulni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Lakottan ne fogadják el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Miért ne fogadják el lakottan?
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Lehet egy olyan döntést hozni, hogy elfogadja az önkormányzat, ügyvéd pedig vegye fel a
kapcsolatot a tulajdonossal.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Deák F. u. 17. sz. alatti ingatlan elfogadását támogatja, és egyetért azzal,
hogy az ügyvéd vegye fel a kapcsolatot a tulajdonossal az elidegenítési és terhelési tilalom, és
a haszonélvezeti jog törlésével kapcsolatban, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
127/2016.(IV.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Deák F. u. 17. sz. alatti
térítésmentesen felajánlott ingatlant fogadja el.
Kérje fel Dr. Pető István ügyvédet, hogy vegye fel a kapcsolatot a tulajdonossal
az elidegenítési és terhelési tilalom, illetve a haszonélvezeti jog törlésével
kapcsolatban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Pető István ügyvéd
Arany Gergő ügyintéző

-

Dózsa Gy. u. 52.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Itt részarányt ajánl fel Deli Judit és Deli Balázs ingyenesen. Az ingatlan fele az, amit
felajánlanak. Nincs teher az ingatlanon. Fele lesz önkormányzaté lesz, a másik fele pedig
Kovács Györgyné tulajdona.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A felajánlott tulajdonrészt el kell fogadni, és vegyék fel kapcsolatot a másik tulajdonossal.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy elfogadják az ingatlant és vegyék fel a kapcsolatot a másik
tulajdonossal, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
128/2016.(IV.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Dózsa Gy. u. 52. szám alatti
ingatlanból térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
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Kérjék fel Dr. Pető István ügyvédet, hogy az ingatlan felajánlásának kapcsán
vegye fel a kapcsolatot a másik tulajdonossal is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Pető István ügyvéd
Arany Gergő ügyintéző

-

Fasor u. 40.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Lingurárin József a felajánló, és 1/1-ben a tulajdonosa. Ismerteti a tulajdoni lapon lévő
bejegyzéseket. Javasolja, hogy úgy fogadják el, ha az önkormányzatra nézve nem hátrányos.
Czinege Zoltán bizottság tag visszajött az ülésre.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Fasor u. 40. szám alatti ingatlan elfogadását támogatja, amennyiben az
önkormányzatra nézve nem hátrányos, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
129/2016.(IV.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Fasor u. 40. 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
Dr. Pető István ügyvéd
Arany Gergő ügyintéző
Kiss Sándor bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 5 fő bizottsági tag.

-

Ősz u. 27.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az ingatlannak 3 tulajdonosa van, Kormos Jánosné, Oláh Józsefné és Patai László. Kormos
Jánosné és Oláh Józsefné ajánlotta fel az 1/8-1/8 tulajdonrészét. A kisebb részt ajánlották fel.
Az ingatlan nincs terhelve. Mehet és keressék meg a maradék tulajdonost?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az Ősz u. 27. sz. alatti ingatlanból felajánlott tulajdonrész elfogadásával és a
másik tulajdonos megkeresésével egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
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A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
130/2016.(IV.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Ősz u. 27. szám alatti ingatlanból
térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
Kérjék fel Dr. Pető István ügyvédet, hogy az ingatlan felajánlásának kapcsán
vegye fel a kapcsolatot a másik tulajdonossal is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Pető István ügyvéd
Arany Gergő ügyintéző

-

Szabadság 57.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem terhelt az ingatlan. Ferencz Mátyás ajánlott fel, de azon kívül még van 4 tulajdonos.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Itt is keressék meg a többi tulajdonost?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Szabadság u. 57. szám alatti ingatlanból felajánlott tulajdonrészt elfogadja, és
egyetért azzal, hogy keressék meg a többi tulajdonost is a felajánlással kapcsolatban,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
131/2016.(IV.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek-Félhalom Szabadság u. 57. sz. alatti
ingatlanból felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
Kérjék fel Dr. Pető István ügyvédet, hogy az ingatlan felajánlásának kapcsán
vegye fel a kapcsolatot a többi tulajdonossal is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Pető István ügyvéd
Arany Gergő ügyintéző
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-

Tavasz u. 1.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az ingatlannak több tulajdonosa van. Serbán Mária ajánlotta fel a tulajdonrészét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ebből az ingatlanból a tulajdonrészét már korábban felajánlotta Dögei Lajosné, és döntöttek is
róla, hogy elfogadják.
Kiss Sándor bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket. A korábbi döntés úgy szólt, hogy fogadják el,
ha az önkormányzatnak nem hátrányos, de lehet, hogy hátrányos volt és azért nem lett az
önkormányzaté.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a korábbi döntés szellemében járjanak el itt is.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tavasz u. 1. sz. alatti ingatlanból térítésmentesen
felajánlott résztulajdont fogadják, amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem
akadályozza, és az önkormányzatra nézve nem hátrányos, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
132/2016.(IV.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Tavasz u. 1. sz. alatti ingatlanból Serbán
Mária által térítésmentesen felajánlott résztulajdont fogadja el, amennyiben a
tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az önkormányzatra
nézve nem hátrányos.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Pető István ügyvéd
Arany Gergő ügyintéző
10. Döntés a Dózsa Gy. u. 20. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez már a múltkori ülésen is itt volt, kérte, hogy hozzák vissza erre a testületi ülésre. Ez egy
nem rossz állapotban lévő ingatlan, de ugyanakkor lakhatatlan. Az ingatlan el van kerítve, van
pincéje, de be van szakadva, és a melléképület is meg van rogyva. Ha meg akarják vásárolni,
akkor a fő épület csatornáját azonnal meg kell csinálni, mert most a csapadékvíz a fal tövére
folyik. A tulajdonos felajánlotta, hogy ide adja a benne lévő bútorokat a tájházba, ha cserébe
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rendet raknak az udvarán. Gál-Szalai Erika képviselő azt mondta, hogy ez jó üzlet, és igényt
tartanak a bútorokra.
Ezt a vételárat nem kellene egyben kifizetni. Most kifizethetnek 100 000 Ft-ot és jövőre a
másik 400 000 Ft-ot. Felajánló összességében ezért az épületért 500 000 Ft-ot kér. Ha ezt az
épületet helyre akarják hozni, akkor 2-3 millió forintot rá kell költeni, ahhoz hogy ez egy jó
épület legyen. A 2-3 millió forintot a Hunyaid u. 30. sz. alatti ingatlanra is a
közmunkaprogramból tették oda. Ha megvásárolják, akkor jövőre a közmunkaprogramból
erre az épületre is tudnak valamennyit fordítani. Azt gondolja, hogy az önkormányzatnak egy
jó bérlakása lehet a Dózsa György utcán. A Dózsa György út kicsit el van hanyagolva, és így
nagyobb figyelmet fordíthatnának annak az utcának a mindennapjaira is.
Javasolja, hogy vegyék meg 500 000 Ft-ért, 100 000 Ft-ot fizessenek ki most, 400 000 Ft-ot
jövőre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Miből fizetik ki, a tartalékból?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezt nem lehet a működésiből kifizetni, mert ez fejlesztés. Át kellene rakni a működésiből a
fejlesztési tartalékba 100 000 Ft-ot, mivel a fejlesztési tartalék már elfogyott.
Fiatal László bizottsági tag:
Még 100 000 Ft-ot lealkudhatnak belőle.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az árból nem akarnak engedni. Évekig árulták 800 000 Ft-ért.
Fiatal László bizottsági tag:
Most pedig 400 000 Ft-ért ideadják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Bízzák meg Fiatal László bizottsági tagot, hogy alkudja le az árat 400 000 Ft-ra.
Fiatal László bizottsági tag:
Arra gondolt, hogy a 100 000 Ft-ból megcsinálnák a csatornát.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Őt a hely zavarja, a Dózsa György út és a földút. Az nyilván megérte, ami a Hunyadi úton
van, és arra érdemes volt több millió forintot ráfordítani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van az a törekvésük, hogy próbálják az olcsó ingatlanokat megvásárolni, hogy ne kerüljenek
ebek harmincadjára. Most azt kell eldönteni, hogy ez abba a törekvésbe belefér vagy nem?
Nagy valószínűséggel, ha most az önkormányzat nem lép fel, vagy olyanok veszik meg,
akiket nem szeretnének, vagy felajánlják 3 év múlva ingyen összedőlve az önkormányzatnak,
hogy takarítsák el.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Őt egy dolog aggasztja a költségvetés. Ha már előre költik el a pénzt, és lehet, hogy jövőre
nem 100, hanem 120 milliós hiánnyal kezdik a koncepciót, és ott már ezek a 400 000 forintok
is húzósak lesznek. Azzal alapjában tud azonosulni, amit a Polgármester elmond, mert nagyon
kedvezőnek tűnik, hogy jövőre kell kifizetni. Ha tudná, hogy jövőre lesz miből kifizetni,
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akkor gond nélkül emelné a kezét, mert ezt a lakást is bérbe adják, és 5 év alatt megtérül az is,
amit ráköltenek, feltéve, ha nem lakják le a bérlők.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő még nem volt olyan költségvetési tárgyaláson, hogy ne kellett volna valamit kihúzni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezt nem fogják, ha most kötelezettséget vállalnak rá.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ugyanakkor az előre vállaltak kötelezettséget mindig teljesítették.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mindig az, az első, és a többi marad. Mi lenne, ha azt mondanák, hogy vagy meg csináltatja a
csatornát és akkor 500 000 Ft, vagy 400 000 Ft, mert az önkormányzatnak kell a csatornát
megjavíttatni.
A lényeg, hogy ha most meg akarják venni, akkor ki kell fizetni 100 000 Ft-ot, és rá kell
költeni a csatornázásra azonnal valamennyit. Vagy vállalják a csatorna árát és megcsinálják,
vagy engedjenek az árból. Körülbelül 100 000 Ft-ba kerül egy csatornacsere. Ha van 200.000
Ft-juk, akkor vegyék meg.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha van, akkor a tartalékból.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Biztos, hogy nem ez az ingatlan fogja összeroppantani az önkormányzat anyagi helyzetét.
Döntsék el, hogy akarják vagy nem?
Czinege Zoltán bizottsági tag:
Nem elég ideiglenesen a csatorna megjavítása?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerinte ideiglenesen elég.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ami hátulról előre folyik csapadék, mind a faltövére folyik és már onnan le is vált a vakolat.
Azt is lehet, hogy csak a sarki elemet cseréljék le, de ha a sarki elem nem azonnal kerül
megjavításra, akkor az súlyos károkat okoz.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Egy évet biztosan kibír, ha a sarki elemet kicserélik és az szerinte maximum 20 ezer forintba
kerülne.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor 500 000 Ft-ért megvásárolják, amiből 100 000 Ft-ot idén fizetnek ki, ahogyan
Polgármester úr javasolta és 400 000 Ft-ot pedig jövőre.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Javasolják, hogy 100.000 Ft-ot csoportosítsanak át az általános működési tartalékból a
fejlesztési tartalékba.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Dózsa Gy. u. 20. szám alatti ingatlant 500 000 Ft
összegért vásárolja meg és az ingatlan vételárának kifizetése érdekében 100 000 Ft összeget
csoportosítson át az általános működési tartalékból a fejlesztési tartalékba, illetve az ingatlan
vételárából 100 000 Ft összeget biztosítson és fizessen meg 2016-ban a fejlesztési tartalék
terhére, a fennmaradó 400 000 Ft összeget a jövő évben fizesse meg a 2017. évi költségvetés
terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
133/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Dózsa Gy. u. 20. szám alatti
ingatlant 500 000 Ft összegért vásárolja meg.
Az ingatlan vételárának kifizetése érdekében 100 000 Ft összeget
csoportosítson át az általános működési tartalékból a fejlesztési tartalékba.
Az ingatlan vételárából 100 000 Ft összeget biztosítson és fizessen meg 2016ban a fejlesztési tartalék terhére, a fennmaradó 400 000 Ft összeget a jövő
évben fizesse meg a 2017. évi költségvetés terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
9. Határozati javaslat a Fonyódligeti üdülő kedvezményezetti körének bővítésére
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Fonyódligeti üdülő kapcsán hozzák leigazoltatni a részvételi lapokat. A korábbi években
nem volt erre példa, de most jött az Idősek Otthonából is egy dolgozó. A korábban hozott
határozatokat megnézte és nem tartalmazták az Idősek Otthona dolgozóit. Attól, hogy
társulásba kiadták a feladatot, valamilyen szinten csak az önkormányzathoz tartoznak és
célszerű lenne, ha az ottani dolgozókra is ki lenne terjesztve ez a kedvezmény.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy ne csak rájuk, hanem a családsegítőkre is legyen kiterjesztve, mert ők is
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központhoz tartoznak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A gyermekjóléti szolgálatra is terjesszék ki.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki dolgozóira terjesszék ki.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Fonyódligeti üdülő 50 %-os kedvezménnyel történő
igénybevétele terjedjen ki a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki
dolgozóira is, kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
134/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Fonyódligeti üdülő 50 %-os kedvezménnyel
történő igénybevétele terjedjen ki a Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központ (közalkalmazott, és MT. hatálya alá tartozó, valamint
közfoglalkoztatott) egyeki dolgozóira is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10. Határozati javaslat az önkormányzatnak térítésmentesen felajánlott ingatlanokkal
kapcsolatban
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez a határozati javaslat azon ingatlanok esetére vonatkozik, amelyeknél a hagyatéki eljárás
nincs lefolytatva és a leendő örökösök az ingatlant térítésmentesen felajánlják az
önkormányzatnak és az önkormányzat vállalja a hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó költségeket
a működési tartalék terhére. A felajánlók nem akarják a költségeket vállalni. Ez egy általános
érvényű határozat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy azon ingatlanok esetében, amelyeknél a hagyatéki eljárás
nincs lefolytatva és a leendő örökösök az ingatlant térítésmentesen felajánlják az
önkormányzatnak, az önkormányzat vállalja a hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó költségeket a
működési tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
135/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy azon ingatlanok esetében, amelyeknél a hagyatéki
eljárás nincs lefolytatva és a leendő örökösök az ingatlant térítésmentesen
felajánlják az önkormányzatnak, az önkormányzat vállalja a hagyatéki
eljáráshoz kapcsolódó költségeket a működési tartalék terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11. Fedezet biztosítása a Telekházi Óvoda vízminőség javításához
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez a vízmintára vonatkozik, aminek 69 000 Ft-os költsége van. Igazgató úrral volt több
egyeztetés. Lehet, hogy nem volt egyértelmű az egyezség. Azt mondták, hogy az
önkormányzat is hozzá fog járulni a költségekhez. Polgármester úr ezáltal azt gondolta, hogy
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azt, ami a közmunkába bele fog férni. Az anyagot kifizette az iskola. Az egyezségből
konkrétan nem derült ki, hogy a vízmintát az önkormányzat vagy az iskola fizeti. Tisztázatlan
volt az egyeztetés és Kirilla Pál igazgató úr kérte, hogy az önkormányzat fizesse ki a
vízmintát. Hívják fel a figyelmet a jövőre nézve, hogy bármi ilyen nemű kérés esetén az
önkormányzat támogatást a közmunkaprogram keretén belül gondolja. Ez az összeg még
kifizetésre kerülne.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Telekházi Óvoda vízminőség javításához 69 000 Ft
támogatást biztosítson a működési tartalék terhére és a jövőben az intézménynek a
közmunkaprogram keretében nyújtson támogatást, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
136/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde és Általános Iskola Telekházi Óvoda vízminőség javításához 69 000
Ft támogatást biztosítson a működési tartalék terhére.
Az önkormányzat a jövőben az intézménynek csak a közmunkaprogram
keretében nyújtson támogatást.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mivel támogatási megállapodást kötnek az intézménnyel ezért kéri, hogy az Áht. törvény
miatt Bódi István bizottsági tag és Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök jelentse be az
érintettségét. Kéri, hogy szavazzanak újra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Fedezet biztosítása a Telekházi Óvoda vízminőség
javításához című napirendi pontnál újra szavazzanak, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
137/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság úgy határozott,
hogy a Fedezet biztosítása a Telekházi Óvoda vízminőség javításához című
napirend kapcsán újra szavaz.
Határidő: azonnal
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Személyes érintettségét jelenti be, kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Fedezet biztosítása a Telekházi Óvoda vízminőség
javításához című napirendnél a döntéshozatalból zárják ki, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 1 igen 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem zárta ki Hajduné Holló
Katalin bizottsági elnököt a döntéshozatalból.
Bódi István bizottsági tag:
Személyes érintettségét jelenti be, kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Bódi István bizottsági tagot a Fedezet biztosítása a
Telekházi Óvoda vízminőség javításához című napirendnél a döntéshozatalból zárják ki,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 1 igen 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem zárta ki Bódi István
bizottsági tagot a döntéshozatalból.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Telekházi Óvoda vízminőség javításához 69 000 Ft
támogatást biztosítson a működési tartalék terhére és a jövőben az intézménynek a
közmunkaprogram keretében nyújtson támogatást, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
138/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde és Általános Iskola Telekházi Óvoda vízminőség javításához 69 000
Ft támogatást biztosítson a működési tartalék terhére.
Az önkormányzat a jövőben az intézménynek csak a közmunkaprogram
keretében nyújtson támogatást.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
136/2016.(VI.28.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Sport

Bizottság

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
12. EGYEK COOP Kft. kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Amennyiben rendelkezésre áll a megfelelő mennyiség, nyílván priorizálva, akkor támogatni
kívánják.
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Kéri, hogy aki támogatja, hogy az EGYEK COOP Kft. részére az Egyek Fő u. 61. szám alatti
üzletnél és az Egyek, Fő u. 42. szám alatti üzletnél történő járdaépítéshez biztosítson 125 m2
térkövet és 146 db 1 fm-es szegélykövet térítésmentesen, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
139/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az EGYEK COOP Kft. (4069 Egyek, Fő tér 7.)
részére az Egyek Fő u. 61. szám alatti üzletnél és az Egyek, Fő u. 42. szám
alatti üzletnél történő járdaépítéshez biztosítson 125 m2 térkövet és 146 db 1
fm-es szegélykövet térítésmentesen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ecsedi János alpolgármester
13. Döntés a Kétöklű Szociális Szövetkezetnek átadandó eszközökről
Bóta Barbara aljegyző:
A Kétöklű Szociális Szövetkezetet a bíróság valószínűleg 1-2 héten belül bejegyzi. Augusztus
31-ig ingyenes használati szerződéssel át kell ruházni azokat a vagyonelemeket, amit az
önkormányzat a szövetkezet működéséhez a szövetkezet rendelkezésére kíván bocsátani.
Hunyadi u. 61. alatt található épületet egyértelműen át kell adni, hiszen ezt az épületet azzal a
feltétellel kapták, hogy ez lesz a szövetkezet székhelye. Feltételesen most szülessen meg a
döntés, hogy amennyiben a Kétöklű Szociális Szövetkezet hivatalosan megalakul és a bíróság
bejegyzi, akkor az önkormányzat átadja azokat a vagyonelemeket, amit most felsorolnak. Ő
javasolta a Hunyadi u. 61. sz. alatti ingatlant, de a szövetkezet működéséhez ezen kívül még
szükség lehet másra is.
Polgármester úr azt mondta, hogy a traktorokat egyelőre nem kívánja átadni, még a használat
jogát sem. Ha szükséges, akkor rövidebb-hosszabb időre úgy is rendelkezésre fogják
bocsátani, de tartós használatra nem kívánja átadni. Úgy gondolja, hogy a szövetkezet
működéséhez földterület átadása mindenképpen szükséges és akkor arról is dönteni kell, hogy
az önkormányzat hány hektár földterületet és hol kíván használatba adni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tulajdonjogot nem adnak át semmiből, csak használati jogot. Azokat a földeket adná oda, ami
nem kell a kisebbségi önkormányzatnak és a mezőgazdasági közmunkaprogramnak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kell helyrajzi szám.
Bóta Barbara aljegyző:
Kell helyrajzi szám és terület is.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Testületi ülésig határolják be.
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Bóta Barbara aljegyző:
Ott az Attila telep is, de ott még nem zajlott le az elbirtoklás.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Képlékeny a dolog. Ha a mezőgazdasági program jól sikerül, akkor jövőre azt is erősíteni
akarják, ha viszont nem jól sikerül, akkor gyengíteni akarják. Valamennyiről születhet döntés,
hogy például a Kétöklű területe teljesen a szociális szövetkezeté, az ipari park területét
kivéve. Egy évre adják oda a használati jogot és minden évben döntenek róla.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A Kétöklűben is hagyjanak meg valamennyi területet, hogy vessenek bele mákot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt csinálhatja a szociális szövetkezet is. Attól még vethetnek oda mákot, mert a
szövetkezetben is fel kell tölteni a tevékenységeket.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez a terület terhelve van, ezért a takarékszövetkezettől megkérdezi, hogy átadhatják-e.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A Takarékszövetkezetet ez nem érinti, mert a Takarékszövetkezet a tulajdont terheli meg, a
tulajdonjog változatlanul az önkormányzatnál marad.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Lehet, hogy van olyan, hogy mindennemű változást be kell jelenteni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor bejelentik, de ez igazából nem fizikailag valós változás.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Testületi ülésig behatárolják, melyik területről van szó.
Bóta Barbara aljegyző:
Kérdezi Polgármester urat, hogy eszközt kíván-e átadni?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem, annyit kér, hogy hatalmazzák fel arra, hogy a szociális szövetkezet működtetéséhez
szükséges eszközöket, gépeket térítésmentesen biztosíthassa a szociális szövetkezet számára.
Bóta Barbara aljegyző:
Egyenlőre döntsenek arról, hogy az önkormányzat a Hunyadi u. 61 szám alatti épületet átadja,
a területet megnézik a testületi ülésig, a gépekről most ne legyen semmiféle döntés.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A döntés előbb-utóbb elkerülhetetlen, mert szociális szövetkezetet Egyeken jelenleg csak
mezőgazdasági tevékenységben tudja elképzelni. A mezőgazdasági tevékenységhez
elengedhetetlen, hogy föld legyen, tehát termelő eszközt biztosítani kell. Termelő eszköz a
föld is, valamennyi területet mindenképp át kell adni. A gépekről később is ráérnek dönteni.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyek, Hunyadi u. 61. szám alatti ingatlant ingyenes
használatba adják a Kétöklű Szociális Szövetkezet részére, valamint egyeztetést követően a
Kétöklűből a földterületet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
140/2016.(VI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Hunyadi u. 61. szám alatti ingatlant
adja ingyenes használatba a Kétöklű Szociális Szövetkezet részére, valamint
egyeztetést követően a Kétöklűből a földterületet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 16:05
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Bódi István
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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