EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. AUGUSZTUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2016. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. augusztus 25-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi
ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. Polgármesteri jelentés
220/2016.(VIII.25.) sz. határozat
2. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
20/2016.(VIII.25.) sz. rendelet
3. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2016. I. félévi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
221/2016.(VIII.25.) sz. határozat
4. Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Murvai Ferencné ügyvezető
222/2016.(VIII.25.) sz. határozat
5. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába tagok választása
223/2016.(VIII.25.) sz. határozattól - 226/2016.(VIII.25.) sz. határozatig
6. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. könyvvizsgáló személyéről döntés
7. 227/2016.(VIII.25.) sz. határozat
8. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának visszavonása
228/2016.(VIII.25.) sz. határozat
229/2016.(VIII.25.) sz. határozat
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9. A Kétöklű Szociális Szövetkezet alapításával kapcsolatos döntés jóváhagyása
230/2016.(VIII.25.) sz. határozat
10. Kérdések, interpellációk
11. Egyebek
1. Döntés a belvizes pályázat megvalósításához szükséges előközbeszerzési
eljárás megindításáról
231/2016.(VIII.25.) sz. határozat
2. Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához
232/2016.(VIII.25.) sz. határozat
3. Előirányzat módosítás
233/2016.(VIII.25.) sz. határozat
4. Döntés a közkifolyók helyzetének rendezéséről
234/2016.(VIII.25.) sz. határozat
5. A helyi értékvédelmi rendelet felülvizsgálatára vonatkozó ajánlat
235/2016.(VIII.25.) sz. határozat
6. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása
236/2016.(VIII.25.) sz. határozat
7. Sportcentrum kivitelezőjének kérelmei
237/2016.(VIII.25.) sz. határozattól - 239/2016.(VIII.25.) sz. határozatig
8. Területhasználatra kérelem 4x500 kw-os napelemes rendszer telepítéséhez
240/2016.(VIII.25.) sz. határozat
9. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
241/2016.(VIII.25.) sz. határozat
242/2016.(VIII.25.) sz. határozat
10. Döntés az Egyek-Telekháza Napsugár u. 22. sz. alatti ingatlan megvásárlására
vonatkozó kérelemről
243/2016.(VIII.25.) sz. határozat
11. Hangtechnika vásárlására árajánlat
244/2016.(VIII.25.) sz. határozat
12. A „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése és
építése Egyeken” c. beruházáshoz műszaki ellenőr kiválasztása
245/2016.(VIII.25.) sz. határozat
246/2016.(VIII.25.) sz. határozat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 8 képviselő
jelen van. Vitéz Zsolt képviselő nincs jelen, ő valószínűleg csak késik, mert nem élt semmiféle
jelzéssel.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Czinege Zoltán és Gál-Szalai Erika
képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Önkormányzati tulajdonú vízi közművek vagyonértékelését javasolja napirendről levenni,
mert a Pénzügyi Bizottság ülésén megállapítást nyert, hogy nem tudják összehasonlítani a
vagyonértékelést az önkormányzat saját kimutatásaival és beazonosíthatatlan tételek vannak
benne.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
-

Hangtechnika vásárlására árajánlat
A „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése és építése
Egyeken” c. beruházáshoz műszaki ellenőr kiválasztása

Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze, és a távolabbról érkezők napirendjének tárgyalását előrevenni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.

Napirendek tárgyalása:
1. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Mezei-Vill Kft. jelezte felé, hogy a projekt megvalósítása folyamán kiderültek olyan
dolgok, melyek eddig nem teljesen voltak tisztászozzak. Például a templom díszkivilágítását
évek óta ők finanszírozzák, és velük erről nem egyezett meg senki. Ők a továbbiakban várják
érte az ellenszolgáltatást. A közbeszerzési eljárásban voltak még pontatlanságok. Egy-két
helyre több lámpát kell kiépíteni, illetve újabb lakossági igények merültek fel, melyek újabb
lámpák kiépítését indokolják. Ha érkezne olyan jelzés, hogy valahol még nincs rendben
valami a közvilágítással, azt juttassák el hozzá, mert azt jó lenne ebben a projektben letudni.
Kiküldött egy tájékoztatót a polgármesteri jelentésben. Telekháza és Ohat között ki kell
építeni az ivóvíz távvezetéket. Egyelőre más jobb műszaki lehetőséget nem tudnak. A
terveztetési eljárást elindították már évekkel ezelőtt. Az engedélyeztetés nagyon lassú. A
műszaki megoldás kb. 1 napos feladat, az engedélyeztetése kb. 3 év. Ha végre megérkeznének
az engedélyek, akkor keresni kell az anyagi és műszaki megoldást arra, hogy ez a távvezeték
megépüljön. Nagyon siralmasnak találja, hogy már 2011-ben befejezték Ohaton még az előző
ciklusban megkezdett ivóvízhálózat kiépítését. Azóta is ott van a földben az új ivóvízhálózat
csak nem tudnak rácsatlakozni, mert jelenleg azzal a kúttal nem működőképes.
A polgármesteri jelentésben csatolva van, hogy Dr. Szabó Mária 2017. január 1-től befejezi a
praktizálást és véglegesen nyugdíjba vonul. Kéri mindenkinek a segítségét, hogy, akinek az
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ismeretségi körében van potenciális háziorvos, aki ide tudna jönni, akkor az próbáljon meg
segíteni.
A polgármesteri jelentésben csatolta a működési és fejlesztési tartalékok felhasználásával
kapcsolatos kimutatást. Kéri, hogy ha valamivel nem értenének egyet, vagy szeretnének
valamin változtatni jelezzék felé.
Major Jánosné visszavonta az ajándékozási szándékát a Deák F. u. 17. sz. alatti ingatlan
felajánlására vonatkozóan.
Mindannyian láthatják, hogy szépen épül az idősek otthona bővítése. Az átadás határideje
szeptember 30. Szerinte időben kicsit előrehaladottabb állapotban van a projekt
megvalósulása. Reméli, hogy jóval a véghatáridő előtt át tudják ezt a projektet adni.
A gyepmesteri telep bővítése is a vége felé közeledik. A terveket nézve a gyepmesteri telep
utolsó üteménél van egy faszerkezet, ami a gyepmesteri telep mellett jobbra található. Ezt a
faszerkezetet még nem látta. Kéri, hogy ennek nézzenek utána, mert ennek is meg kellene
valósulnia.
A műfüves pálya a sportközben építés alatt van. A sportcentrum elkészült, és bízik benne,
hogy a Válykos beruházás is nagyon hamar olyan állapotba kerül, hogy felszerelik a
térfigyelő rendszert és a megvásárolt két csónakot oda tudják vinni. Épp ma szólították fel a
kivitelezőt, hogy az ott lévő hiányosságokat fejezze be. A kivitelező elmondta, hogy napokon
belül pontot tesznek a végére.
A nyári időszakban megvalósult a fogathajtó verseny, amit az önkormányzat 300 000 Ft-al
támogatott. Bíztatta a szervezőket, hogy tervezzenek be jövőre is egy időpontot, mert szerinte,
ha az önkormányzat ilyen színvonalas rendezvényt minden évben támogat, akkor is helyes
úton járnak. Sőt azt is beszélték, hogy jobb lenne, ha jövőre az Egyeki Vigasságokkal együtt
szerveznék.
Ecsedi János alpolgármestert megkérte, hogy a betonelemgyártó udvarán lévő rengeteg
futószőnyeget dolgozzák fel és a játszóterekre, és újabb pályák kiépítéséhez használják fel.
Elsőként kipróbálják, hogy működik a kondi parknál. Kéri juttassák el, hová látnák
célszerűnek tenni.
Zajlik a paradicsomszedés. Ezzel kapcsolatban elég rossz tapasztalatok vannak, de nagyon
pozitív oldalai is vannak, a paradicsomszedésnek. Nagyon jó, hogy olyan embereknek tudnak
munkát biztosítani, akik még a közmunkaprogramba sem férnek bele. Nagyon örül a nyári
diákmunkának, hogy ezt ki tudják fizetni. Jó az, hogy eddig elvittek 42 tonna paradicsomot és
ebből lesz egy kis pénz, ugyanakkor siralmas, hogy Karcag környékén hasonló nagyságú
területen már kb. dupla mennyiségű paradicsomot szedtek. Azért, hogy az önkormányzatnak
ne legyen kártérítési kötelezettsége az alulteljesítés miatt, most az Agrosprint Kft. saját
szervezésében az általuk hozott emberek szedik ma és holnap a paradicsomot, és ha kell még
utána is. Az önkormányzatnak így csökkentett bevétele lesz, de inkább csökkentett bevétel
legyen, mint hogy rájuk rohadjon a termés.
Még földben van a hagyma és a krumpli is, azokat is szedik felfele. Márta László elmondása
szerint lopások is vannak. A hagymának kb. a harmadát lopták el, a krumplihoz talán még
nem nagyon nyúltak. A rossz tapasztalat az, hogy kirendelik az embereket, elmondják mi a
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feladatuk, hogy kell teljesíteni, hogy kell felszedni a paradicsomot, és van olyan, aki szánt
szándékkal alul teljesít, rosszul teljesít, bele szedi a zöldet is, a rothadtad is, bokrostól kitépi.
Az is előfordult, hogy az egyik szállítmányt visszaküldték. Az emberek között olyanok is
vannak, akik minden indoklás nélkül ellógnak, kivonják magukat a munka alól, mindenféle
orvosi igazolásokkal jönnek. Ugyanakkor 8 olyan ember van, akinek orvosi felmentése van
nehéz fizikai munka alól, és ez a 8 ember kérte, hogy had menjenek ki ők is paradicsomot
szedni, mert szeretnék ezzel is azt az önkormányzatot segíteni, és úgy gondolják, hogy
elbírnak ezzel a munkával.
A térfigyelők vonatkozásában megemlíti, hogy a Válykosnál még nem épült meg, úgy tudja,
hogy a betonelem üzemcsarnoknál jól működik a rendszer, és a gyepmesteri telepen is
működik.
Voltak itt a Belügyminisztériumból, és a szociális szövetkezettel kapcsolatos tevékenységeket
vizsgálták meg. Azt gondolja, hogy nagyjából rendbe találtak mindent. Adtak egy tippet,
hogy jövő márciusban lehet forrásra pályázni. Ebben a pályázatban a feldolgozó üzemeket
fogják támogatni. Olyan irányban látja az elmozdulás lehetőségét, hogy a régi piaccsarnok
helyén a már meglévő hűtőházat azzal a tevékenységgel kibővítik, és a beszállított
paradicsomot, zöldségeket akár az egész lakosságtól fel tudják vásárolni, konyhakész
állapotban el tudják csomagolni, hűteni tudják, és azt gondolja, hogy fel tudnának vállalni egy
integrátori tevékenységet. Ha jövőre ügyesebben szervezik meg a mezőgazdasági programot,
és kevesebbet értékesítenek nagyban idegenbe, és arra törekszenek, hogy minél több legyen,
ami a saját üzemben feldolgozásra kerül, akkor szerinte tonnaszám tudnak konyhakész
termékeket biztosítani még a környező konyhákra is.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
220/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
2016. évi költségvetési rendelet módosítását.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 20/2016.(VIII.25.) sz. rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1. §.
A költségvetési rendelet 3.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése az alábbi:
Bevételek mindösszesen: 3 704 078 E Ft
Kiadások mindösszesen: 3 704 078 E Ft
Hiány: 0 E Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Tárgyévi költségvetési hiány:

3 447 230 E Ft
3 689 399 E Ft
242 169 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek költségvetési maradványa (várható): 133 229 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 8 105 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 125 124 E Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek:
Hitelek bevételei: 123 619 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 6 574 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 117 045 E Ft
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MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 829 992 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 934 326 E Ft
Költségvetési hiány: 104 334 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 112 439 E Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 8 105 E Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 104 334 E Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 2 617 238 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 755 073 E Ft
Költségvetési hiány: 137 835 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 20 790 E Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 123 619 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 6 574 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 117 045 E Ft
1. Költségvetési bevételek
2. §

A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei
bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és művelődési
Ház költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkciónként a 2./1, 2/1)a,
2/1)b.,2/2.,2/2a.,2/3.,2/3)a számú melléklet mutatja be.
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(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2/4. számú melléklet mutatja.

II. A költségvetési kiadások
3.§

A költségvetési rendelet 5.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)

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

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
 Személyi jellegű kiadások
 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
 Dologi jellegű kiadások
 Ellátottak pénzbeli juttatásai
 Egyéb működési célú kiadások
 Finanszírozási kiadások:

942 431 e Ft
571 807 e Ft
88 787 e Ft
157 298 e Ft
30 598 e Ft
85 836 e Ft
8 105 e Ft

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

2 761 647 e Ft
2 630 359 e Ft
122 004 e Ft
9 284 e Ft

(4)Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadási előirányzatait kiemelt előirányzat
szerinti bontásban feladatonként a 3.1, 3/1)a, 3/1)b.,3/2., 3/2)a,,3/3.,3/3)a.. számú
melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai kiemelt előirányzatonként a
4. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.

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

4.§
A költségvetési rendelet 6.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Tartalékok
Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint:
Általános tartalék 8 473 e Ft előre nem látható kiadások.
Felhalmozási tatalék
3095/2016 Innova-ép Kft. Csapadékvízelvez pály.
2438/2016 4K Stúdió Piac tervdokumetncátió
2437/2016 4K Stúdió Étterem magastető tervdokumentáció
2436/2016 4K Stúdió buszváró ép.pályázati tervkészítés
3024/2016 METOPE 2000 Kft. bölcsőde pály.engedély.tervdok.
3024/2016 METOPE 2000 Kft. Rehab.munkadíj bölcsőde pály.
139/2016. határozat fejlesztési tartalék zárolás (Hunyadi u. 30. bútorzat)

2 710 e Ft
444 e Ft
254 e Ft
572 e Ft
114 e Ft
699 e Ft
127 e Ft
500 e Ft

5.§
A költségvetési rendelet 7.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az általános és felhalmozási tartalék előirányzatának felhasználásról a Polgármester dönt.
Az általános és felhalmozási tartalék felhasználásáról a Polgármester utólag, a soron
következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. Egyek Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és engedélyezi, hogy az
önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett működési és felhalmozási tartalék
felhasználásról, valamint az ezzel kapcsolatos előirányzat módosításról a Polgármester saját
hatáskörben dönthessen.
b) A költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás Képviselő-testületi döntés
alapján történhet.
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c) A költségvetési intézmények vezetői a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel saját
hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a Képviselő-testületet
negyedévente tájékoztatják. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és kiemelt
előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmények vezetői a Képviselőtestületnél kezdeményezhetik.
d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő
támogatások összegét és az a.)-c.) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron
következő rendeletmódosításba be kell építeni.

A költségvetési rendelet 2, 2/1, 2.1/a, 2/1)b,2/2.,2/2)a.,2/3.,2/3)a.,2/4., 3, 3/1, 3/1)a,
3/1)b,3/2.,3/2)a.,3/3.,3/3)a., 4, 5, 7, 8, 10,,11., számú mellékletei helyére e rendelet
2.,2/1.,2/1)a.,2/1)b.,2/2.,2/2)a.,2/3.,2/3)a.,2/4.,3.3/1.,3/1)a.,3/1)b.,3/2.,3/2)a.,3/3.,3/3)a.,4.,5.,7.
,8., 10.,11.,számú mellékletei lépnek.

(1)
(2)

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

Egyek, 2015.augusztus 25.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Dr. Miluczky Attila
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2015.augusztus 25.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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3. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2016. I. félévi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzatának és
intézményeinek 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
221/2016. (VIII.25.) számú határozata
Az Önkormányzat 2016. évi féléves gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló
elfogadásáról
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2016. évi
féléves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési előirányzatainak féléves
alakulása
1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak féléves
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése
Bevételek
Finanszírozási bevételek
Bevételek főösszege:
Kiadások
Finanszírozási kiadások
Kiadások főösszege:

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2016. féléves
teljesítés

2 897 275
256 483
3 153 758
3 139 079
14 679
3 153 758

3 447 230
256 848
3 704 078
3 689 399
14 679
3 704 078

487 424
150 322
637 746
464 006
10 332
474 338

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
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Teljesítés
alakulása
(%)
14
59
17
13
70
13
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- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
az 1. számú melléklet bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti bontásban
tartalmazza.
3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
a 2. számú melléklet kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazza.
4. Az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti 2016. féléves teljesítését a
képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése
Összesen:
Ebből:
K1. személyi jellegű kiadások
K2. munkaadókat terhelő járulékok
K3. dologi jellegű kiadások
- K4. ellátottak pénzbeli juttatásai
- K5. egyéb működési célú kiadások /
tartalékok nélkül/
- K9. finanszírozási kiadások (működési)
- K513 tartalék( működési)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2016. féléves
teljesítés

Teljesítés
alakulása
(%)

568 506

1 050 552

440 033

42

183 758
34 381
120 469
23 399

571 807
88 787
157 298
30 598

247 804
39 069
60 258
18 522

43
44
38
61

75 888

77 363

22 046

28

115 611
15 000

116 226
8 473

52 334

45

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak
kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 3. számú mellékletek szerint fogadja el.
5. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2016. féléves teljesítését és a
teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Összesen:
Ebből:
- K6. beruházás
- K7. felújítás
- K8. egyéb felhalmozási célú kiadások
- K9. finanszírozási kiadások ( felhalmozási)
- K513. Tartalékok ( felhalmozási)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2016. féléves
teljesítés
78 534

Teljesítés
alakulása
(%)
3

2 692 758

2 761 647

2 553 057
120 192
12 935
6 574

2 630 359
122 004

72 758
3 549

3
3

6 574
2 710

2 227

34

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését,
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alakulását a 4. számú melléklet táblázati tartalmazzák, a felújítási kiadásokat célonként, a
felhalmozási kiadásokat feladatonként.
A költségvetési szervek költségvetésének teljesülése
6. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásának pénzügyi mérlegét a
5. számú mellékletek tartalmazzák.
7. Az Önkormányzat költségvetési szerv bevételeinek kormányzati funkciónkénti alakulását
az 1.1. számú melléklet tartalmazza, a kötelezően ellátandó feladatok bevételeinek alakulását
az 1.1)a. sz. melléklet, az önként vállalt feladatok bevételeinek alakulását az 1.1)b. sz.
melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzat költségvetési szerv kiadásainak kormányzati funkciónkénti alakulását az
2.1. számú melléklet tartalmazza, a kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak alakulását a
2.1)a. sz. melléklet, az önként vállalt feladatok kiadásainak alakulását a 2.1)b. sz. melléklet
tartalmazza.
9. A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeinek kormányzati funkciónkénti
alakulását az 1.2. sz. melléklet táblázatai tartalmazzák, kötelezően ellátandó feladatonkénti
bontásban az 1.2 )a. számú melléklet tartalmazza.
10. A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadásainak kormányzati funkciónkénti
alakulását a 2.2. sz. melléklet táblázatai tartalmazzák, kötelezően ellátandó feladatonkénti
bontásban a 2.2 )a. számú melléklet tartalmazza.
11. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv bevételeinek
kormányzati funkciónkénti alakulását az 1.3. sz. melléklet táblázatai tartalmazzák, kötelezően
ellátandó feladatonkénti bontásban az 1.3 )a. számú melléklet tartalmazza.
12. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési szerv kiadásainak
kormányzati funkciónkénti alakulását a 2.3. sz. melléklet táblázatai tartalmazzák, kötelezően
ellátandó feladatonkénti bontásban a 2.3 )a. számú melléklet tartalmazza.
13. Az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának
jogcímenkénti alakulását, és teljesítését tájékoztató jelleggel a 6. sz. melléklet tartalmazza.
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4. Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Murvai Ferencné ügyvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2016. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
222/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Murvai Ferencné ügyvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megnézte a mérleget és úgy gondolja, hogy megnyugtató módon alakultak a számok. Az
önkormányzat gazdálkodására az is egy megnyugtató adat, hogy megváltoztatták az
önkormányzatok normatívájának számítási módszerét és Egyek Nagyközség
Önkormányzatának ebben az évben kb. 18 millió forinttal több normatívát juttat az állam.
5. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába tagok választása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Bár a bizottsági tagok mindig maguk közül választják ki az elnököt az Ügyrendi Bizottság 2
igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
felügyelő bizottság elnökének Hegyi Mihályt (4069 Egyek, Rákóczi út 2.) válassza meg.
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjának Budai Ferencnét (4069 Egyek, Bartók
B. u. 17.) válassza meg.
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Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. felügyelő bizottság tagjának Nagy Andrásnét (4069 Egyek, Szabó
Pál u. 4.) válassza meg.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A felügyelő bizottság esetében a Képviselő-testület választással hozza létre ezt a tisztséget,
úgyhogy minden jelöltről egyenként kell szavazni. Az ülésen a jelöltek nem tudnak részt
venni, ezért eljuttatták a szükséges nyilatkozatot az összeférhetetlenség tekintetében, a
tekintetben, hogy vállalják a tagságot, és a nyílt üléshez hozzájárulnak. Elnököt valóban saját
maguk közül választanak, de nem gondolja, hogy probléma lenne, hogy így került bele az
anyagba.
Vitéz Zsolt képviselő megérkezett az ülésre.
Jelen van 9 képviselő.

Mivel az alapító okirat szerint a tavalyi évben nem volt meg a tisztségük, nem kerültek újra
választásra, ezért ügyvéd úrék kérték, hogy a megválasztásukkor, legyen még egy olyan
döntés mellette, hogy az eddig ellátott tevékenységüket a Képviselő-testület elfogadja, hogy
az átmeneti időszak ne maradjon lezáratlanul. A könyvvizsgáló tekintetében is szükséges
meghozni egy ilyen döntést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Nagy Andrásnét beválasztja a felügyelő
bizottságba, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
223/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjaként 2016.
szeptember 01. napjával megválasztja Nagy Andrásné (an.: Gulyás Erzsébet)
4069 Egyek, Szabó Pál u. 4. szám alatti lakost 5 éves időtartamra.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki Budai Ferencnét megválasztja a felügyelő bizottságba, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
224/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjaként 2016.
szeptember 01. napjával megválasztja Budai Ferencné (an.: Nádasdi Mária)
4069 Egyek, Bartók Béla utca 17. szám alatti lakost 5 éves időtartamra.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki Hegyi Mihályt megválasztja a felügyelő bizottságba, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
225/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjaként 2016.
szeptember 01. napjával megválasztja Hegyi Mihály (an.: Ferencz Margit)
4069 Egyek, Rákóczi u. 2. szám alatti lakost 5 éves időtartamra.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az eddig tevékenységüket az átmeneti időszakra elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
226/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. visszamenőlegesen elismeri
-

Nagy Andrásné (an.: Gulyás Erzsébet) 4069 Egyek, Szabó Pál u. 4.
szám alatti lakos
Budai Ferencné (an.: Nádasdi Mária) 4069 Egyek, Bartók Béla utca
17. szám alatti lakos
Hegyi Mihály (an.: Ferencz Margit) 4069 Egyek, Rákóczi u. 2. szám
alatti lakos

tevékenységét felügyelőbizottsági tagként 2015. szeptember 30. napja és 2016.
szeptember 1. napja közötti időszakra.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
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6. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. könyvvizsgáló személyéről döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hagyja jóvá, az
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. és a Big-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti
Tanácsadó Kft. által (4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.) megkötött szerződést az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, 480.000.- Ft + ÁFA/év
összegben.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hagyja jóvá, az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. és a Big-Audit
Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. által (4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.)
megkötött szerződést az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak
ellátására, 480.000.- Ft + ÁFA/év összegben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát támogatja, és
visszamenőlegesen elismeri a Big-Audit Kft. tevékenységét az átmeneti időszakra,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
227/2016. (VIII.25.) számú határozata:
a) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. BIG - AUDIT Könyvvizsgáló,
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (4026
Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.) bízza meg 5 éves időtartamra 2016.
szeptember 1. napjától a Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak
ellátására, 480.000.-Ft + Áfa/év összegben.
A megkötött szerződést jóváhagyja.
b) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. visszamenőlegesen elismeri BIG
- AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság (4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.) és Nagy Csaba
(an.: Végvári Erzsébet) 4031 Debrecen, Északi sor 75. szám alatti lakos
tevékenységét, mint könyvizsgálóét 2016. május 31. napja és 2016.
szeptember 1. napja közötti időszakra.
Határidő: azonnal

18/43

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. AUGUSZTUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője

7. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának visszavonása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Murvai Ferencnének (Egyek, Fő u. 9.) az
ügyvezetői megbízását 2016. augusztus 31-el vonja vissza.
Továbbá az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testület hozzájárulását, ahhoz hogy
Murvai Ferencné részére nyugdíjba vonulása alkalmából munkája elismeréseként bruttó
300 000 Ft kerüljön kifizetésre az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. költségvetésének terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja Murvai Ferencné ügyvezető
ügyvezetői megbízásának visszavonását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
228/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Murvai Ferencné (an.:
Varga Róza) 4069 Egyek, Fő utca 9. szám alatti lakos ügyvezetőt a posztjáról
2016. szeptember 1 napjával visszahívja.
Határidő: 2016. 09.01.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, aki támogatja, hogy részére bruttó 300 000 Ft kifizetésre kerüljön, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
229/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy hozzájárul, ahhoz hogy Murvai Ferencné (an.: Varga Róza, 4069 Egyek,
Fő utca 9.) részére nyugdíjba vonulása alkalmából munkája elismeréseként
bruttó 300 000 Ft kerüljön kifizetésre az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
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költségvetésének terhére.
Határidő: 2016. 09.30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megköszöni Murvai Ferencné ügyvezető eddig nyújtott munkáját.
8. A Kétöklű Szociális Szövetkezet alapításával kapcsolatos döntés jóváhagyása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Kétöklű Szociális Szövetkezet alapításával kapcsolatban az
alábbi döntéseket hozza meg, illetve utólag hagyja jóvá:
1. Fogadja el a Szövetkezet alapszabályát azzal a módosítással, hogy a Szövetkezet
székhelye és egyben a központi ügyintézés helye: 4069 Egyek, Hunyadi u. 61. legyen.
2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete vegyen részt, a mellékelt
alapszabályban foglaltak szerint, létrejövő szociális szövetkezet megalakításában. A
Képviselő-testület javasolja, hogy a szövetkezetnek minimum 8 - maximum 15 alapító
tagja legyen melyben tag az önkormányzat.
3. A Képviselő-testület javasolja, hogy a szövetkezet neve „Kétöklű Szociális
Szövetkezet” legyen.
4. A Képviselő-testület vagyoni hozzájárulásként biztosítsa 5 db részjegy összegét,
melyet javasol 2 000 Ft/db összegben megállapítani.
5. A Kétöklű Szociális Szövetkezet alapításával járó valamennyi költséget az
önkormányzat tagként a vagyoni hozzájáruláson felül vállalja.
6. A Képviselő-testület - tekintettel a megalakuló gazdasági társaság célkitűzéseire ingyenes helységhasználatot tegyen lehetővé az Egyek, Fő u. 3 (Polgármesteri
Hivatal) és az Egyek, Hunyadi u. 61 szám alatti ingatlanok tekintetében.
7. A Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert az alapítással kapcsolatos előkészítő
munka segítésére, illetve hatalmazza fel a szociális szövetkezet alapszabályának
aláírására.
8. A Hunyadi u. 61. sz. alatti ingatlan tekintetében a Kétöklű Szociális Szövetkezet
alapításáig keletkezett összes bevételt – összegszerűen 200.000 Ft-ot - engedje át a
Kétöklű Szociális Szövetkezet részére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
230/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 136/2016. (IV.28.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kétöklű
Szociális Szövetkezet alapításával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza,
illetve hagyja jóvá utólag:
1. Elfogadja a Szövetkezet alapszabályát azzal a módosítással, hogy a
Szövetkezet székhelye és egyben a központi ügyintézés helye: 4069 Egyek,
Hunyadi u. 61. legyen.
2. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete részt vesz, a
mellékelt alapszabályban foglaltak szerint, létrejövő szociális szövetkezet
megalakításában. A Képviselő-testület javasolja, hogy a szövetkezetnek
minimum 8 - maximum 15 alapító tagja legyen melyben tag az
önkormányzat.
3. A Képviselő-testület javasolja, hogy a szövetkezet neve „Kétöklű Szociális
Szövetkezet” legyen.
4. A Képviselő-testület vagyoni hozzájárulásként biztosítja 5 db részjegy
összegét, melyet javasol 2 000 Ft/db összegben megállapítani.
5. A Kétöklű Szociális Szövetkezet alapításával járó valamennyi költséget az
önkormányzat tagként a vagyoni hozzájáruláson felül vállalja.
6. A Képviselő-testület - tekintettel a megalakuló gazdasági társaság
célkitűzéseire - ingyenes helységhasználatot tesz lehetővé az Egyek, Fő u. 3
(Polgármesteri Hivatal) és az Egyek, Hunyadi u. 61 szám alatti ingatlanok
tekintetében.
7. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az alapítással kapcsolatos
előkészítő munka segítésére, illetve felhatalmazza a szociális szövetkezet
alapszabályának aláírására.
8. A Hunyadi u. 61. sz. alatti ingatlan tekintetében a Kétöklű Szociális
Szövetkezet alapításáig keletkezett összes bevételt – összegszerűen 200.000
Ft-ot - átengedi a Kétöklű Szociális Szövetkezet részére.
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző

9. Kérdések, interpellációk
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Telekházi lakosok jelezték, hogy borzasztó módon néz ki időnként a telekházi ivóvíz, barnás,
vöröses színe van. Utána kellene nézni, hogy ennek mi az oka, hogy az egészségre ártalmas
vagy sem.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Bóta Barbara aljegyző Telekházán lakik. Megkérdezi tőle, hogy ezt meg tudja-e erősíteni?
Bóta Barbara aljegyző:
Nem tudja megerősíteni. Ennek több oka is lehet. Az egyik, hogy viszonylag keveset
tartózkodik otthon, másrészt valószínűleg az sem mindegy, hogy valaki az adott településen
hol él, mennyire használt azon a területen az ivóvíz rendszer. Tehát azoknál gyakrabban
fordul elő a probléma, ahol kevesebb a lakott ingatlan. Náluk a környéken ilye probléma
nincs.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez nagyjából minden falugyűlésen elhangzik, de nem emlékszik, hogy az utolsón elhangzott
volna. De mindig az a vége, hogy megállapításra kerül, hogy a vízzel nincs semmi baj és nem
teljesen alapos a kritika. Ahhoz, hogy tudjanak valamit kezdeni a dologban, be kellene
határolni, hogy a település melyik részén, mely házaknál van gond. Ott víz mintát venni és az
önkormányzat költéségére elküldeni egy laborba.
Czinege Zoltán képviselő:
Ez a pangó víz miatt van. A fővezetékre ráültetett tűzcsapokban pangó víz keletkezik, és
nyomásváltozás hatására ez a pangó víz kimozdul a belső vezetékből, az megszínezi. Ezen
egyszerűen lehet segíteni. A szolgáltató felé jelezni kell ezt a problémát, és tűzcsapmosatást
kell tartani azon a szakaszon, ahol ez a probléma felmerült. De egyébként tanácsos lenne ezt
elvégezni mindenhol, mert akkor a pangó víz kimozdul onnan és nem okoz ilyen problémát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha tudnák, mely házaknál van probléma, akkor meg tudnánk nézni, hogy van-e ott tűzcsap.
Be kellene határolni, hol merül fel a probléma.

10. Egyebek
1. Döntés a belvizes pályázat megvalósításához szükséges előközbeszerzési eljárás
megindításáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések című
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00011 pályázat keretében Egyek Nagyközség bel- és külterületének
csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem tárgyában közbeszerzési feladatok
ellátására a dr. Maczkó Tibor ügyvédi irodát és dr. Egyed Adrienn Noémi felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót (4025 Debrecen, Széchenyi u. 39.) bízza meg bruttó 1 428 750
Ft összegben.
A megbízási díj pénzügyileg csak nyertes pályázat esetén legyen teljesítve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ígéretet tett a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy rákérdez vállalják-e úgy, hogy csak nyertes
pályázat esetén fizet az önkormányzat. Vállalják, viszont az igazoltan felmerülő költséget,
mint a postaköltség, meghirdetési díj, azt kérik kifizetni. Ha el tudják fogadni, akkor így
szóljon a testületi határozat, hogy a munkabért csak nyertes pályázat esetén fizeti ki az
önkormányzat, egyébként az igazolt költségeiket a nélkül is.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ennek a fedezetéről dönteni kellene. Ez lehet a fejlesztési tartalék is. Illetve ha elutasítják a
Hunyadi úti járda és az egészségház pályázatot, akkor ott marad 2,2 millió forint, tehát az is
fedezetet nyújthat ezekre a felmerülő kiadásokra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi Bizottság
javaslatával, azzal a módosítással, hogy a munkadíjat csak nyertes pályázat esetén fizetik ki,
de az igazolt költséget a fejlesztési tartalék terhére kifizetik, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
231/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések című TOP2.1.3-15-HB1-2016-00011 pályázat keretében Egyek Nagyközség bel- és
külterületének csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem
tárgyában közbeszerzési feladatok ellátására a dr. Maczkó Tibor ügyvédi irodát
és dr. Egyed Adrienn Noémi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót
(4025 Debrecen, Széchenyi u. 39.) bízza meg bruttó 1 428 750 Ft összegben.
A megbízási díj pénzügyileg csak nyertes pályázat esetén legyen teljesítve. A
megbízással kapcsolatos felmerülő igazolt költségek pénzügyi teljesítése a
fejlesztési célú tartalék terhére történik.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához

23/43

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. AUGUSZTUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához csatlakozzon.
Javasolja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges anyagi forrást 1.000.000.-Ft-ot az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítsa.
Kérje fel a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges dokumentumokat írja alá.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata megegyezik a Szociális Bizottság javaslatával. 7 igen
szavazattal javasolja ezt a bizottság.
Ecsedi János alpolgármester kiment az ülésről.
Jelen van 8 képviselő.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
232/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
csatlakozik.
A pályázat megvalósításához szükséges anyagi forrást 1.000.000.-Ft-ot az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges dokumentumokat írja
alá.
Határidő: 2016. október 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
3. Előirányzat módosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság javaslatának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja az
előirányzat módosítást a kiküldött előterjesztés szerint.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
233/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott,
hogy:
a.) Utólagosan hagyja jóvá a Képviselő - Testület a Közfoglalkoztatási
mintaprogram (041237) Kormányzati funkción az Önkormányzati
önerő keretein belül a beruházási kiadások előirányzat csökken 680
ezer forint előirányzattal ugyanezen kormányzati funkción a felújítási
kiadások előirányzata növekszik 680 ezer forint előirányzattal.
b.) Utólagosan hagyja jóvá a Képviselő - testület az önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)
Kormányzati funkción a felújítási kiadások előirányzatának
csökkenését 2 013 ezer forint előirányzattal, valamint a beruházási
kiadások előirányzatának növekedését ugyanezen összeggel.
c.) Utólagosan hagyja jóvá a Képviselő - Testület az önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)
Kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatának csökkenését 6
ezer forint előirányzattal, valamint a beruházási kiadások
előirányzatának növekedését ugyanezen összeggel.
d.) Utólagosan hagyja jóvá a Képviselő – Testület a Lakóingatlan szociális
célú bérbeadása, üzemeltetése (106010) Kormányzati funkción
beruházási kiadások előirányzatának emelését 20 ezer forint
előirányzattal és ugyanezen összeggel csökkenti a dologi kiadások
előirányzatát.
e.) Utólagosan hagyja jóvá a Képviselő – Testület Lakóingatlan szociális
célú bérbeadása, üzemeltetése (106010) Kormányzati funkción a dologi
kiadások előirányzatának emelését 59 ezer forint előirányzattal, az
Építőipar támogatása (044320) Kormányzati funkción a felújítási
kiadások előirányzatát csökkenti 59 ezer forint előirányzattal.
f.) Utólagosan hagyja jóvá a Képviselő – Testület az Építőipar támogatása
(044320) Kormányzati funkción a felújítások kiadási előirányzata
csökken 28 ezer forint előirányzattal, ugyanezen kormányzati funkción
a beruházások kiadása növekszik 28 ezer forint előirányzattal. Valamint
a felhalmozási célú támogatások előirányzata csökken 12 935 ezer
forint előirányzattal, a beruházási kiadások előirányzata növekszik
ugyanezen összeggel.
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Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

4. Döntés a közkifolyók helyzetének rendezéséről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a közkifolyóik helyzetének rendezéséről halasszák el a döntést.
Készítsenek egy felmérést a közkifolyók állapotáról és egy tervet, hogy mely közkifolyók
legyenek működtetve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte az kitetszik az anyagból, hogy 105 közkifolyó van, ebből 53 működik, 13-at muszáj
megtartani, 40-en pedig nincs fogyasztó. Ezt a vízmű munkatársai felmérték. Kéri, hogy a
felmérést határolják be. Mit mérjenek fel ezeknek az állapotán?
Ecsedi János alpolgármester visszajött az ülésre.
Jelen van 9 képviselő.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A bizottság a 13 meghagyni kívánt közkifolyót kevésnek találta. Az az elképzelés
körvonalazódott, hogy valaki a hivatal részéről mérje fel, hogy településszinten mindenütt
maradjon közkifolyó attól függetlenül, hogy jelenleg van rajta fogyasztó vagy nincs.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Annyit kell tudni, hogy a TRV januárban vagy februárban kiküldött egy számlát Egyek
Nagyközség Önkormányzatának, hogy fizessen meg kb. 3 millió forintot, mert a törvény
szerint közkifolyónként havonta 10 m3 vizet kell megfizetni. Az önkormányzat 3 millió
forintot nem akar kifizetni a közkifolyók után. Ezt a számlát visszaküldte, hogy a számla
mellé tegyenek teljesítésigazolást, mert azt sem tudják, hogy melyik kút működött, melyik
nem. Az összes Polgármester megkifogásolta ezt a számlát, és egy olyan közös egyezség
született, hogy a számla kb. 10%-át fizetik ki, és ezzel a tavalyi évre közkifolyók üzemelési
költsége le van tudva. De erre az évre, ha meghagyják azt a rengeteg kutat, abból, ha
fogyasztanak, ha nem, 10 m3 átalányt ki kell fizetni havonta. Nem muszáj átalányt fizetni, ha
mérőórát szerelnek fel, mert az alapján pontosan meg tudják mérni, hogy mennyi a közkifolyó
fogyasztása, és csak annyit kell kifizetni. Azt is megtehetik, hogy a közkút fogyasztását a
környéken lakók között, akik arra a kútra járnak, szétosztják, de akkor azoknak az
embereknek fognak számlát kiküldeni, akik évek óta nem fizetnek semmit. Vannak olyan
emberek, akik akut pénzhiányban szenvednek, és csak a papírokat fogják gyártani, ezek az
emberek nem fognak fizetni, de az önkormányzatnak a TRV felé ki kell fizetnie ezt a számlát.
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Ahol lényegesen kevesebb a fogyasztás, mint 10 m3, ott érdemes felszerelni a mérőórát, ahol
egyáltalán nincs fogyasztás, ott a közkifolyót pihentetni kell. Van egy szolgáltatás, amiért
valakinek fizetni kell. Az a jó, ha arra törekszenek, hogy kevesebbet fizessenek.
Hogy tudják felmérni, hogy mennyire indokolt a közkifolyók működése? Ezt a vízmű tudja
felmérni, a hivatal munkatársa nem. A vízmű tudja, hogy hová van szűkítő betéve, mely
házaknál nem fizetnek. Nem tudja, hogy a Pénzügyi Bizottság döntését hogy tudják
végrehajtani.
Tardi Kálmán képviselő:
A Pénzügyi Bizottságnál az egyik vezérlő momentum az volt, hogy vannak település részek,
ahol egyáltalán nem marad közkifolyó, és vannak olyan részek, ahol majdnem sűrűn marad,
és szeretnének egy tiszta képet látni, hogy melyik a működőképes és úgy megosztani. Lehet,
hogy számban nem akarnak több közkifolyót meghagyni, mint amit a TRV javasol, de más
elosztásban. Amit a Polgármester elmondott újabb egyeztetést vet fel a vízmű dolgozóival,
hogy ha vannak olyan településrészek, ahol csak ezzel a móddal tudnak vizet vételezni,
elképzelhető, hogy abban a térségben több közkifolyót meg kell hagyniuk. De ez ne a vízmű
döntése legyen, hanem a Képviselő-testület döntése.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az hogy melyik működőképes, a táblázatban fel van tüntetve, ezt nem kell külön felmérni. A
105 kútból most 53 működőképes.
Soltész Gábor képviselő:
A felsorolt 105 közkifolyónál telekházi utcanév nem szerepel.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Pedig van közkifolyó és működik.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Lehet nem is mérték fel Telekházát.
Tardi Kálmán képviselő:
Kéri, hogy agy hosszú útszakaszt ne hagyjanak el. Van itt idegenforgalom is. Erre is
gondoljanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egy kút működtetése egy évben 60-70 e Ft.
Tardi Kálmán képviselő:
A Pénzügyi Bizottság azt kéri, hogy egy térképen legyen berajzolva minden egyes működő
kút, és had szólhasson bele, hogy hol maradjon meg.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Konkrétan úgy hangzott el bizottsági ülésen, hogy ne legyenek olyan településrészek, melyek
túl vannak kutazva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Ahol olyan lakosok laknak, akiknek nincs ivóvizük, onnan nem vehetik el. Mind a 13
felsorolt kútnak meg kell maradnia, mert ezt úgy metszették be, hogy ezeknek muszáj
maradni. A 13-at valamiféle szempont alapján csak bővíteni tudják. Lehet az a vezérlő elv,
hogy ahol átmenő forgalom van a településen, ott legyen.
Vitéz Zsolt képviselő:
Ez a 13 kút is érdekes, mert tudja, hogy a Domb utcán van olyan lakos, akinél nincs víz és a
Domb utcára tud felmenni vizet venni, és mind a 13 kút távol van tőle. Akkor mi alapján
mérték fel, hogy melyik szükséges és melyik nem?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Talán 250 méteren belül biztosítani kell a lakásához az ivóvízvételi lehetőséget.
Soltész Gábor képviselő:
Ez a 13 kút az egyik oldalról nézve kevés, a másik oldalról pedig 13-al több mint amennyinek
kellene lennie a településen. Ezek a kutak úgy működnek, hogy akinek a közelében van, az
kijár oda vízért. 50-60 és 80 liter vizet hordanak be naponta azért, hogy ne kelljen kinyitniuk
odabent a csapot, mert ez a közösből fogy, nem neki kell fizetni. Csirkések hordták a vizet,
építkeztek a közkifolyókról. Az önkormányzat fizessen azért, hogy valaki huncut módon
behordja a vizet a közkifolyóról? Amíg ezek a kutak ott vannak, ezek az emberek nem fognak
arra törekedni, hogy fizessenek érte, hogy bekössék hozzájuk a vizet, sőt ha be van kötve sem,
mert kintről hordják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy a Pénzügyi Bizottság azért döntött úgy ahogy, mert féltek, hogy ennek
lesz egy botrány szaga, és aki eddig hordta a vizet, jön felháborodva és panaszkodni fog.
Tardi Kálmán képviselő:
A turizmus is döntő volt a Pénzügyi Bizottság részéről, vagy személyes tapasztalat, hogy
gépjárművel közlekedve is volt már probléma. Minimalizálják, de ne szüntessék meg teljesen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a felmérést nem az önkormányzat csinálta, aki majd panasszal jön, forduljon a TRV
dolgozóihoz. Szerinte ezt jóváhagyhatják azzal a kitétellel, hogy a fő közlekedési utakon a
közkifolyók maradjanak meg az átmenő forgalom miatt, és azzal, hogy ha jogos lakossági
panaszok érkeznek, hogy 250 méteren belül számára nincs biztosítva az ivóvíz vételezési
lehetőség, azokat ő továbbítsa a TRV felé, hogy azokat azonnal kapcsolják vissza. Ez is lehet
egy megoldás.
Kéri, hogy aki a TRV kimutatását tudomásul veszi azzal a módosítással, hogy a fő
közlekedési utakon a közkifolyók maradjanak bekapcsolva és a Polgármestert felhatalmazza
arra, hogy jogos lakossági panaszok esetén a közkifolyót azonnal visszakapcsoltassa,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
234/2016. (VIII.25.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.)
közkifolyók leszereléséről, vízmérővel való ellátásáról szóló tájékoztatását
tudomásul veszi azzal a módosítással, hogy a fő közlekedési utakon a
közkifolyók maradjanak bekapcsolva.
Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jogos lakossági panaszok esetén a
közkifolyót azonnal visszakapcsoltassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság eredeti javaslatával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges
szavazatot.
5. A helyi értékvédelmi rendelet felülvizsgálatára vonatkozó ajánlat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi
értékvédelmi rendelet felülvizsgálatára fogadja el a 4K Stúdió Tervező, Beruházó és
Szolgáltató Kft. (4024 Debrecen, Nap u. 5. II/8.) árajánlatát 500 000 Ft + Áfa összegben.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy amennyiben lehetséges a helyi értékvédelmi rendelet
felülvizsgálatát helyben oldják meg, ezzel megtakarítva 500 000 Ft + Áfa összeget.
Javasolja továbbá a bizottság, hogy amennyiben a rendelet felülvizsgálata helyben nem
megoldható a helyi értékvédelmi rendelet felülvizsgálatára fogadja el a Képviselő-testület a
4K Stúdió Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft. (4024 Debrecen, Nap u. 5. II/8.) árajánlatát
500 000 Ft + Áfa összegben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A két bizottság véleménye nem mond ellent egymásnak. A Pénzügyi Bizottság javaslata kicsit
részletesebb, és ezt teszi fel szavazásra.
Soltész Gábor képviselő:
Szeptember 1-el kezd Kalmár Zoltán a Kft. élén. Két hónappal ezelőtt döntöttek a
személyéről, és többek között az is sokat nyomott a latban nála, hogy ezeket a dolgokat meg
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lehet oldani házon belül. Ha lesz egy építészmérnök tervezőjük, akkor ezeket a munkákat nem
nagyon kellene kiadni. Ennek mikorra van a határideje?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
December 31-ig.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Akkor ezt egyszerűen elutasítják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem kell elutasítani. Megpróbálják helyben megoldani, és ha nem sikerül, akkor úgy sem
tudnak hová menni. Javasolja, hogy fogadják el a Pénzügyi Bizottság javaslatát. Kéri, hogy
aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
235/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy amennyiben lehetséges a helyi értékvédelmi rendelet felülvizsgálatát
helyben oldják meg, ezzel megtakarítva 500 000 Ft + Áfa összeget.
Amennyiben a rendelet felülvizsgálata helyben nem megoldható a helyi
értékvédelmi rendelet felülvizsgálatára a 4K Stúdió Tervező, Beruházó és
Szolgáltató Kft. (4024 Debrecen, Nap u. 5. II/8.) árajánlatát fogadja el 500 000
Ft + Áfa összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal utólagosan
jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Szerződés módosítását a megfelelő dátumokkal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
236/2016. (VIII.25.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy utólagosan jóváhagyja a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Szerződés módosítását a megfelelő dátumokkal a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7. Sportcentrum kivitelezőjének kérelmei
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a BA-ER Mini Pláza Építő Kft. (3465
Tiszabábolna, Fő u. 91.) részére megállapított vízszámla összegének korrigálásához, mivel a
munka terület átadásakor a vízóra leolvasás során elírás történt és a valóságban a BA-ER
Mini Pláza Építő Kft. nem 300 m3 hanem 30 m3 vizet használt fel a sportcentrum kivitelezése
alatt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
237/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy hozzájárul a BA-ER Mini Pláza Építő Kft. (3465 Tiszabábolna, Fő u. 91.)
részére megállapított vízszámla összegének korrigálásához, mivel a munka
terület átadásakor a vízóra leolvasás során elírás történt és a valóságban a BaEr Kft. nem 300 m3 hanem 30 m3 vizet használt fel a sportcentrum
kivitelezése alatt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ecsedi János alpolgármester
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság abban a kérdésben, hogy aki
azzal ért egyet, hogy ne adjanak helyt a BA-ER Mini Pláza Építő Kft. víz, áram és gázdíj
elengedésére vonatkozó kérelemnek 3 igen szavazattal és 4 tartózkodással szavazott. A
javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság abban a kérdésben, hogy aki
azzal ért egyet, hogy tekintsenek el a BA-ER Mini Pláza Építő Kft. részére megállapított víz,

31/43

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. AUGUSZTUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

áram és gázdíj megfizetésétől 3 igen szavazattal és 4 tartózkodással szavazott. A javaslat nem
kapta meg a szükséges szavazatot.
Soltész Gábor képviselő:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon helyt a kérelemnek. Azt gondolja, hogy az elmúlt
időszakban nem volt olyan beruházás Egyeken, ami ilyen hamar és ilyen minőségben készült
el.
Gál-Szalai Erika képviselő kiment az ülésről.
Jelen van 8 képviselő.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A munkát szerinte is jól elvégezték, kifogásolni valót nem lát benne. Annak idején megkérte a
műszaki ellenőrt és a kivitelezőt, hogy ha vannak plusz költségek, akkor azt vezessék össze,
legyen egy kimutatás. Minden kivitelezésnél merülnek fel plusz költségek. Nem akar egy
vállalkozót sem megrövidíteni, ugyanakkor azt sem, hogy az önkormányzat rosszul járjon. Ha
előre nem látható indokolt költségek merülnek fel, azt vagy fizessék ki, vagy kompenzálják
valahol.
Gál-Szalai Erika képviselő visszajött az ülésre.
Jelen van 9 képviselő.

Ugyanakkor a vállalkozó részéről is, ha valamit meg tud takarítani az önkormányzat, akkor az
kerüljön az önkormányzathoz. Ez a kimutatás megrekedt a projekt közepe felett. Ha lenne egy
kimutatás, amit mindannyian el tudnának fogadni, akkor egyértelmű a helyzet. Például a fűtés
költséget azzal indokolja, hogy szeretett volna a projekttel minél hamarabb készen lenni. Ő
ezt a munkát elkezdhette volna májusban is. A határidő engedte volna, hogy 2 hónappal
később készüljön el. De nem májusban, hanem decemberben kezdte el, és ezért merültek fel a
fűtés költségek. Ő az önkormányzat kedvére akart tenni. Ugyanakkor az is igaz, hogy
decemberben nincs munka, és örül, aki télen munkát talál magának.
Ecsedi János alpolgármester:
Egyetért Soltész Gábor képviselővel. A sportegyesület üzemelteti a sportcentrumot. Ha nem
is forintosítanak pontosan, itt a közüzemi díjak nem érik el a 200 000 Ft-ot, viszont, ha a
tetőszerkezetet nézi, ott külön kérés volt, hogy ne csak javítgatások legyenek. Erre 1,2 - 1,3
millió forint volt a költségvetésben, és komplett tetőszerkezetet cseréltek le. Az egyéb
pluszokba nem is akar bele menni. Kiemeli, hogy műszaki tartalom csökkenés a kiviteli
tervhez képest nem volt. Kéri a Képviselő-testületet, hogy ennek a kérelemnek adjon helyt.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A kérelem tekintetébe megfogalmazódott az iparűzési adó elengedése is. Ebben a kérdésében
nem dönthet a Képviselő-testület, az adókérdés jegyzői hatáskör. Adót elengedni nem lehet,
tehát az iparűzési adó nem kerül elengedésre. A rezsi költségek tekintetében szavazhat a
Képviselő-testület.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy tekintsenek el a BAER Mini Pláza Építő Kft. részére megállapított víz, áram és gázdíj megfizetésétől,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
238/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja a BA-ER Mini Pláza Építő Kft. (3465 Tiszabábolna, Fő u. 91.)
kérelmét és eltekint a Sportcentrum kivitelezésekor felmerült BA-ER Mini
Pláza Építő Kft. részére megállapított alábbi víz, áram és gázdíj megfizetésétől:
-

víz: 211.491 Ft
gáz: 140.367 Ft
áram: 32.248 Ft

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kéri, hogy ennek megfelelően kerüljön módosításra a BA-ER Mini Pláza Építő Kft-vel
megkötött szerződés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a szerződés módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
239/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a BA-ER Mini Pláza Építő Kft.-el a Sportcentrum kiviteli munkálataira
kötött szerződést a 238/2016.(VIII.25.) számú határozatban foglaltaknak
megfelelően kerüljön módosításra.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
8. Területhasználatra kérelem 4x500 kw-os napelemes rendszer telepítéséhez
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, a négy projekt kft. részére (Képviseli: Bartók Pál 1101 Budapest, Üllői
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út 120-122.) megvalósuló beruházás esetén biztosítsa az Attila telepen lévő 4 ha területet a
4x500 kw-os napelemes rendszer telepítéséhez.
A területhasználati díjról külön tárgyalást folytassanak.
Soltész Gábor képviselő:
Kéri a Polgármestert, hogy kicsit bővebben ismertesse a napirendet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Bartók Pált egy komoly embernek gondolja. Korábban az AVE ásványvíz tulajdonosa volt.
Már évek óta napelemes rendszerek telepítésével foglalkozik. Keresi a helyszíneket, ahol az
elképzeléseit meg tudná valósítani. Megnézték a településen és a településrendezési terven,
melyek azok a helyszínek, melyek szóba jöhetnek. Az Attila telepnek a településhez közelebb
eső oldalán van egy középfeszültségű hálózat, amire rá lehet csatlakozni. Az Attila telep
túloldalán van egy nagyfeszültségű hálózat, amire viszonylag rövid vezetéken keresztül
szintén rá lehetne csatlakozni. Bartók Pál a középfeszültségű hálózatra szeretne rácsatlakozni.
Az Attila telepnek a településhez közelebb első részén van olyan egybefüggő 4 hektáros
terület 30 valahány parcellán, ami az ő projektjéhez alkalmas lenne. Az is igaz, hogy vagy
közötte beékelődve 1-2 magántulajdonban lévő ingatlan, amit ugyan az önkormányzat
használ, de annak a sorsát még Dr. Pető Istvánnal nem sikerült rendezni. Ezen a 30 valahány
parcellán az önkormányzat a tulajdonos, egy tulajdonos van, tehát döntéshelyzetben vannak
ezzel kapcsolatosan.
Czinege Zoltán képviselő kiment az ülésről.
Jelen van 8 képviselő.

Bartók Pál elmondta, hogy neki ez megfelel. Ha az E.ON-tól megkapja a hálózathoz való
csatlakozási engedélyt, akkor tudja a beruházást megvalósítani, mert akkor tud egyeztetni a
befektetővel a hitelezővel. Így áll össze ez a projekt. Ez még messze van attól, hogy itt
megvalósuljon, ugyanakkor Bartók Pál elmondja, hogy az ő célja az, hogy ez év december
31-ig már üzembe is legyen helyezve Azt is elmondta, hogy 12 embernek tudnának munkát
biztosítani, ha a beruházás megvalósul. Felajánlotta, hogy rácsatlakozhatnak az önkormányzat
térfigyelő rendszerére, ami azért is jó lenne, mert az önkormányzat földjének többi része is
védettebb helyzetbe kerülne.
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
240/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Négy Projekt Kft. részére (Képviseli: Bartók Pál 1101 Budapest, Üllői
út 120-122.) megvalósuló beruházás esetén biztosítja az Attila telepen lévő 4
ha területet a 4x500 kw-os napelemes rendszer telepítéséhez.
A területhasználati díjról külön tárgyalást folytassanak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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9. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
-

Fasor u. 62

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Fasor u. 62. szám alatti térítésmentesen felajánlott
ingatlant fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Czinege Zoltán képviselő visszajött az ülésre.
Jelen van 9 képviselő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
241/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Fasor u. 62. szám alatti térítésmentesen felajánlott
ingatlant elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd

-

Szabó Pál u. 3.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Szabó Pál u. 3. sz. alatti ingatlanból felajánlott
tulajdonrészt fogadja el. Az ingatlan további tulajdonosát is keressék meg, és kérjenek
nyilatkozatot az ingatlan felajánlásával kapcsolatban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
242/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Szabó Pál u. 3. sz. alatti ingatlanból felajánlott
tulajdonrészt elfogadja. Az ingatlan további tulajdonosát is keressék meg, és
kérjenek nyilatkozatot az ingatlan felajánlásával kapcsolatban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
10. Döntés az Egyek-Telekháza Napsugár u. 22. sz. alatti ingatlan megvásárlására
vonatkozó kérelemről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4067 Egyek-Telekháza Napsugár u. 22. sz. alatti ingatlant
150 000 Ft vételárért értékesítse Németh Zoltán és Némethné Nagy Csilla (4067 EgyekTelekháza, Virág u. 16.) részére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
243/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4067 Egyek-Telekháza Napsugár u. 22. sz. alatti ingatlant 150 000 Ft
vételárért értékesíti Németh Zoltán és Némethné Nagy Csilla (4067 EgyekTelekháza, Virág u. 16.) részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
11. Hangtechnika vásárlására árajánlat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa, hogy az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. hangtechnikai berendezést vásároljon bruttó 1 228 000 Ft értékben.
Soltész Gábor képviselő:
Azt gondolja, hogy havi 1 liter tejért nem vesznek tehenet. Értékelve a szándékot és mindent,
ennek ellenére azt gondolja, hogy a Képviselő-testület egészére vet rossz fényt az, ha a
Képviselő-testület képviselőtől vásárol meg valamit. Ez az ő értékrendjével nem fér össze,
mert ebből csak rossz hangok lehetnek. Ezzel kapcsolatban törvényességi észrevételt kér a
kormányhivataltól. Attól kezdve, hogy ez a birtokukba kerül az összes felelőssége javítása
mind az önkormányzat gondját képezi. Nincs olyan túl sok rendezvény ebben a faluban,
amihez ilyen hangtechnikának kell készenlétben állnia. Ha kell, majd bérelnek egyet. Ennek a
hangtechnikának az áráért 20 évig lehet bérelni úgy, hogy nincs benne kockázat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Képviselőktől vásároltak már korábban is ezt-azt, rendeltek meg munkát. Megérti, amit
Soltész Gábor képviselő elmond, véli érezni, amit mond, de nem érzi ezt ennyire markánsnak,
ahogy elmondja. Biztos vannak, olyan hangok is, amit Soltész Gábor képviselő elmondott, de
szerinte a többség tud ennek örülni. Tegnap a Pénzügyi Bizottság ülésén elmondta, hogy a
rendezvények vonatkozásában nincs teljesen megelégedve. Azt tudomásul kell venni, hogy
bármennyire is elégedetlenek a rendezvényekkel, pénz nélkül, energia nélkül, segítség nélkül,
technika nélkül, a szükséges feltételek nélkül nem tudnak rendezvényeket tartani. Bált vagy
bármit csinálnak, hangtechnikára szükség van. Már több rendezvényen is volt, amikor
szégyellte magát a hangtechnika miatt. De az is igaz, amit Soltész Gábor képviselő mond,
hogy aki tejet akar, annak nem kell tehenet venni. Szerinte itt a vélemények most
különbözőek lesznek.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Soltész Gábor képviselő által felvetett összeférhetetlenségi szabályra tér ki. Úgy gondolja,
hogy ez ebből a szempontból nem aggályos, mert itt a Képviselő-testület csak egy javaslatot
fogalmazott meg a Szöghatár Nonprofit Kft. felé. Itt a szerződő fél a Szöghatár Nonprofit Kft.
és egy képviselő lesz. Ráadásul a határozati javaslatban nem is lett felsorolva az ajánlattevők
személye, ami nem titok, és benne van Bódi István képviselő és egy tiszafüredi vállalkozó. Az
ő eszközül lenne ebből a pénzből megvásárolva. Más esetben is volt már, hogy szerződött az
önkormányzat képviselővel egyéb munkák tekintetében. Korábban az Ötv. kitért egy
bizonyos összeférhetetlenségi szabályra, hogy miként köthet az önkormányzat vállalkozási
szerződést képviselővel. Jelen pillanatban az Mötv. ilyen sarkosan ezt nem szabályozza. De
itt a szerződő fél a Kft. lesz, ha megfogadja a Képviselő-testület javaslatát, mert a testület
csak javasolhat, itt a döntéshozó majd a Kft. lesz.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A javaslat lényege az, hogy az önkormányzat ne vásároljon hangtechnikát. Az
önkormányzatnak erre nincs jelenleg szüksége. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy ebben az
évben 1 alkalommal béreltek hangtechnikát bruttó 90 000 Ft összegben és talán még egy
alkalommal lesz rá szükség. Polgármester úr érvelt a mellett, hogy havonta szeretne bálokat,
zenés rendezvényeket az étteremben, és a Szöghatár Nonprofit Kft. által működtetett
rendezvényteremben lenne ez a berendezés aktiválva. Az év nagy részében ott lenne, és csak
1-2 alkalommal lenne onnan kimozdítva. Ez az 1-2 alkalom lenne vélhetően, ami az
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önkormányzat hasznát szolgálná, egyébként a rendezvényterem értékét növelné, esetleg a
bevételek is növelhetők általa, mert több rendezvényt lehet szervezni. Nyilván a konyha
bevétele a rendezvények bevételével szoros összefüggésben van. Így jött ez az ötlet, de a
javaslat lényege az, jelenleg az önkormányzat ne vásároljon hangtechnikát. Ha a Kft. meg
tudja ezt venni, akkor ők megvehetik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hajduné Holló Katalin képviselő kihangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak csak 1-2
alkalommal lenne haszna, amikor az önkormányzati rendezvényekhez viszik ezt a
hangtechnikát, és egyébként a Szöghatár Kft-nek lenne haszna. Azt azért mondják el, hogy
nem állnak olyan messze egymástól, ami jó a Szöghatár Kft-nek, az jó az önkormányzatnak,
és ami az önkormányzatnak rossz, az rossz a Szöghatár Kft-nek is. Az önkormányzatnak az is
hasznára válna, ha a Szöghatár a Kft. sikeres rendezvényeket szervezne az étteremben, mint
ahogy eddig is szervezett, csak a hangtechnikát idegenből hozták. Ha a hangtechnikát oda
tudják tenni, akkor ők is bátrabban mozdulhatnak a rendezvények irányába. A fellépőkkel
szemben jobb alkupozícióba kerülnek, mert az erősítést és a hangszórókat ők adják. A maga
részéről ezt tudja támogatni, mert már több alkalommal pironkodni kellett a hangtechnika
miatt.
Azon a hozzáállásán is változtatni fog, hogy a házasságkötő terembe a klímát takarékosságból
nem szerelik be. Olyan fejmosást kapott a klíma miatt, hogy jövőre a költségvetéskor arra
fogja bíztatni a Képviselő-testületet, hogy a házasságkötőbe szereljenek klímát, mert a
házasságkötéseknél itt főnek az emberek a levükben.
Ő bevállalja azt a kritikát, amit kapnak. Azzal gazdagodik az önkormányzat, ha lesz egy jó
hangtechnikája. Volt mikor 300 000 Ft-ot fizettek a hangtechnikáért. Az jó, ha megtérül 5 év
alatt. Bár mindenben van rizikó, mert az is előfordulhat, hogy elromlik, és rá kell költeni x
összeget.
Bódi István képviselő:
Lehet ezt olyan szemszögből is nézni, hogy egy képviselőtől vásárolnak valamit, de lehet
olyan szemszögből is nézni, hogy igen sok árajánlat lett már kérve hangtechnikára és nem
sikerült sosem, mert annak ára van. Úgy is lehet azt nézni, hogy baráti áron kap egy
hangtechnikát az önkormányzat. Neki mindegy, majd más megveszi, csak ennek a községnek
akkor sem lesz, mert nem tud pályázni, mert önrész kell hozzá, nagyon sok az ára.
Segítségként is lehet ezt értelmezni.
Soltész Gábor képviselő:
Ez nem személyre szólt. Indulhatnának onnan is, hogy itt van 2 millió forint, és ha a lengyel
gyerekek nem jöttek, a magyar gyerekek miért nem jutottak el Fonyódligetre?
A másik, hogy van 2 millió forint és kb. 30 család, akiknek az előrehaladása azon múlik, hogy
tudnak-e pályázni a jövő héten megjelenő tárolókapacitás bővítésére van nem. Ha a
településrendezési terv meg lenne módosítva, akkor tudnának pályázni, de így nem tudnak
pályázni, mert annak idején a településrendezési terv nem lett jól elfogadva, egy egész
minimális szintű beépítési területek lettek meghatározva, és e miatt a további terjeszkedés
lehetősége meg van gátolva. Ebből a pénzből a gazdák hozzájárulásával meg tudnák
valósítani a településrendezési terv módosítását, hogy az építési területek százaléka
megnövekedjen, és tudnának pályázni, új tárolókat építeni, több bevételük lenne, több
iparűzési adót fizetnének. Vagy van a B verzió, hogy megunják ezt a helyzetet, és elviszik a
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vállalkozásukat Tiszafüredre, vagy bárhova, és elviszik innen a pénzüket, és fizetnek máshol.
Így is lehet nézni. Neki nem az a baja, hogy Bódi István képviselőtől valaki megvesz majd
egy hangtechnikát, hanem az, hogy ez jelen állás szerint felesleges. Amikor ennek a
megtérülése 10 vagy 12 év, akkor el kell gondolkodni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Túlzás a 10 vagy12- év. Senki mellett vagy ellen nem akar beszélni, de az idén 90 000 Ft-ot
fizetett ki az önkormányzat hangosításért, de volt olyan év, amikor bruttó 260 000 Ft volt.
Volt olyan rendezvény, ami azon múlt meg lesz-e tartva, hogy lesz e, aki elvállalja a
hangosítást. Olyankor Nincs nagy lehetősége az önkormányzatnak, hogy hová és kihez
menjen. Akkor el kell dönteni, hogy nem kell rendezvényeket tartani. A hangosítás 5 éve
mindig gondot jelent. Az, hogy milyen forrásból vagy hogyan az egy másik kérdés.
Tardi Kálmán képviselő:
Megnyugtatással tölti el, hogy Soltész Gábor képviselő az önkormányzati javak racionális
felhasználása érdekében ilyen szinten aggodalmaskodik, de szerencsére ezt a tulajdont most a
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Kft. fogja megvásárolni. Polgármester úr a bizottsági
ülésen egyfajta iránymutatást próbált nyújtani, amiben vázolta, hogy szeretné, ha havi szinten
lennének nagy rendezvények a Kft-nél. Ezek a nagy rendezvények a településnek színvonalat
is tudnának adni, a település lakóinak, vagy külső embereknek is szórakozást biztosítanának,
ami mindannyiuknak jó volna. Ebben a változatban az önkormányzat költségvetését nagyon
nem érinti. Megvizsgálta a vásárlásra kínált eszközök árszínvonalát, és úgy találta, hogy
nagyon kedvező baráti áron kínálta Bódi István képviselő eladásra a portékákat. Javasolja,
hogy adjanak zöld teret a Kft-nek, és erre a kérdésre ne fordítsanak több időt.
Viszont, amit Soltész Gábor képviselő elmondott a településrendezési tervnél érintett
családokkal kapcsolatban, azzal a későbbiekben érdemes foglalkozni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Polgármesteri Hivatal klimatizálásával kapcsolatban elmondja, hogy ha augusztusban nincs
csúcs, évente 3 jobb esetben 5 alkalommal fogják házasságkötésre használni. Azon is
gondolkodhatnak, hogy 3 alkalomra érdemes-e vagy nem.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A klíma tekintetében az a véleménye, hogy a költségvetés tárgyalásakor be kell tervezni és a
klimatizálást a házasságkötő teremben meg kell oldani függetlenül attól, hogy hányszor lesz
egy évben bekapcsolva. Ha a költségvetés tárgyalásakor gondolnak rá és terveznek rá pénzt,
akkor meg tudják valósítani.
Őt még mindig az a gondolat foglalkoztatja, amire nem kapott igazán választ. Az
önkormányzat nem akart hangtechnikát vásárolni. Ez az árajánlat jött, vagy valaki kérte? Ha
kérte valaki, akkor ki kérte?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Évek óta szeretne hangtechnikát vásárolni az önkormányzatnak, évek óta keresi erre a
lehetőséget, és most született meg az a döntés, hogy Bódi István ebből szeretne kiszállni, és
most van itt lehetőség, hogy tudjanak venni hangtechnikát. Mivel nincs mindenre pályázati
lehetőség, néha teljesen önerőből kell megvásárolni, mint ahogy a Szöghatár Kft. az
ételszállító kocsit, és most itt van ez a hangtechnika is.
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Az a javaslat a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság részéről született,
hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit
Kft. hangtechnikai berendezést vásároljon bruttó 1 228 000 Ft értékben.
Bódi István képviselő:
Bejelenti személyes érintettségé, és kéri a döntéshozatalból való kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy Bódi István képviselőt zárják a döntéshozatalból. Kéri, hogy aki egyetért a
kizárással, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 6 tartózkodással szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Bódi István képviselőt nem zárta ki a
döntéshozatalból.
Soltész Gábor képviselő:
Ezt a pénzt a Kft. saját forrásból teremti elő?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ami a Kft-é az mind az önkormányzaté.
Soltész Gábor képviselő:
Akkor ezt a pénzt átadja az önkormányzat a Kft. részére?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem adják át pluszba.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Hangtechnika vásárlásra az önkormányzat nem ad át pénzt a Szöghatár Nonprofit Kft.
részére, ezt a Kft. kigazdálkodja a saját költségvetéséből.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja, hogy a Szöghatár Kft. vásárolja
meg a hangtechnikai berendezést bruttó 1 228 000 Ft értékben, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
244/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy az
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. hangtechnikai berendezést vásároljon bruttó
1 228 000 Ft értékben.
Javasolja, hogy
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Bódi István (4069 Egyek, Fő u. 67.) REFLEX hangfal szettre,
kontrollere és végfokra tett árajánlatát fogadja el bruttó 1.148.000 Ft
értékben.
Szabó Tivadar ev. (5350 Tiszafüred, Vadász út 24.) NUMARK MP
103 USB CD Lejátszóra tett árajánlatát fogadja el bruttó 80 000 Ft
értékben.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Murvai Ferencné ügyvezető
12. A „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése és építése
Egyeken” c. beruházáshoz műszaki ellenőr kiválasztása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a települési közvilágítási rendszer
hálózatának bővítésével kapcsolatban tárgyaljon a Mezei-Vill Kft-vel és keresse a műszaki
megoldás lehetőségét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
245/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a települési közvilágítási rendszer hálózatának bővítésével
kapcsolatban tárgyaljon a Mezei-Vill Kft-vel és keresse a műszaki megoldás
lehetőségét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy amennyiben nem találnak kedvezőbb árajánlatot a „Települési
közvilágítási rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése és építése Egyeken” c. beruházás
kivitelezési munkáinak műszaki ellenőri feladatainak ellátására, fogadja el Hajdu Bálint
árajánlatát 650 000 Ft + Áfa összegben.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
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Tardi Kálmán képviselő a Pénzügyi Bizottság ülésén ígérte, hogy próbál utána nézni, mivel az ő
látókörükben nem volt erre alkalmas személy. Két személyt jelzett Tardi Kálmán képviselő a
délelőtt folyamán. Egyiknek még nem sikerült ajánlatot küldeni, a másik még magasabb
árajánlatot küldött bruttó 1 498 000 Ft összegben. Az árajánlat ott van mindenki előtt. Viszont
kapkodva gyorsan kellett, nem biztos, hogy át tudta mindenki gondolni. Inkább egy olyan
javaslatot tenne, hogy a Hajdu Bálint ajánlata 650 000 Ft + Áfa, attól semmiképpen ne legyen
magasabb, mivel abból indultak ki, hogy az is sok, és hatalmazza fel a Képviselő-testület a
Polgármestert, hogy maximum eddig a forrásig valamilyen műszaki ellenőrt bízzon meg, és így
meg van a lehetőség egy ettől kedvezőbb ajánlatra is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az alternatív árajánlat tételi lehetőségeket 1 héten belülre korlátozzák már be, mert a munka már
folyik. Most a legjobb ajánlat 650 000 Ft + Áfa, ha valaki még tudna jobbat 1 héten belül, az
jelezze neki.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az összeg forrása a fejlesztési tartalék.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a közvilágítási rendszer korszerűsítésének kivitelezési
munkáinak műszaki ellenőri feladataira a Polgármester szerződést kössön maximum 650 000 Ft
+ Áfa összegben a fejlesztési tartalék terhére, és 1 hétig várjanak még a kedvezőbb árajánlatra,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
246/2016. (VIII.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert hogy „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a
korszerűsítése és építése Egyeken” c. beruházás kivitelezési munkáinak műszaki
ellenőri feladatainak ellátására szerződést kössön maximum 650 000 Ft + Áfa
összegben a fejlesztési tartalék terhére
Határidő: 2016. szeptember 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 16:00 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________

______________________
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Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Czinege Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Gál-Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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