EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. OKTÓBER 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2016. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. október 27-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. Tájékoztató a járóbeteg szakrendelés működéséről
Előadó: szakorvosok
283/2016.(X.27.) sz. határozattól - 285/2016.(X.27.) sz. határozat
2. Döntés a 2. sz. háziorvosi körzetben feladat ellátási szerződés megkötéséről
286/2016.(X.27.) sz. határozat
287/2016.(X.27.) sz. határozat
3. Polgármesteri jelentés
288/2016.(X.27.) sz. határozat
4. Tájékoztató az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében
foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi
kapcsolatáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
289/2016.(X.27.) sz. határozat
5. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 32/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
23/2016.(X.27.) sz. rendelet
6. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
24/2016.(X.27.) sz. rendelet
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7. Rendelet-tervezet a dűlőutak használatáról és karbantartásáról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
25/2016.(X.27.) sz. rendelet
290/2016.(X.27.) sz. határozat
8. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2016.(V.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
26/2016.(X.27.) sz. rendelet
9. Kérdések, interpellációk
10. Egyebek
1. Kérelem a községben praktizáló orvosok, védőnők iparűzési adó mentessége iránt
291/2016.(X.27.) sz. határozat
2. Mezei-Vill Kft. indítványa a „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a
korszerűsítése és építése Egyeken” c. projekt vállalkozási szerződésének
módosítására
292/2016.(X.27.) sz. határozat
3. Közkifolyók szüneteltetéséről, megszüntetéséről döntés
293/2016.(X.27.) sz. határozat
4. Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a KEHOP keretében támogatásban
részesített szennyvízelvezetési és –tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőségjavító beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására
294/2016.(X.27.) sz. határozat
5. A Tűzoltóság kérelme zárolt pénzösszeg feloldására
295/2016.(X.27.) sz. határozat
6. A mezőgazdasági programban dolgozók jutalmazása (Szóbeli előterjesztés)
296/2016.(X.27.) sz. határozat
7. A Görög Katolikus Papnevelő Intézet támogatási kérelme
297/2016.(X.27.) sz. határozat
8. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
298/2016.(X.27.) sz. határozattól - 300/2016.(X.27.) sz. határozatig
9. Döntés az Ohat Állami Gazdaság 12/5. sz. alatti lakásrész megvásárlására vonatkozó
kérelemről
301/2016.(X.27.) sz. határozat
10. Döntés a 0827/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása iránti, valamint az ingatlanon
való jelzálogjog törlése iránti kérelemről
302/2016.(X.27.) sz. határozat
11. Döntés az Egyek külterület 0432/11 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő szántóra
tett bérleti ajánlatról
303/2016.(X.27.) sz. határozat
12. Előirányzat módosítás
304/2016.(X.27.) sz. határozat
13. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására
305/2016.(X.27.) sz. határozat
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 7 képviselő
jelen van. Czinege Zoltán képviselő és Tardi Kálmán képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt
később fog megérkezni az ülésre.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István 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.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Előirányzat módosítás
2. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására
Ahogy szokták, a messziről jött vendégek napirendjeit előre veszik, majd a megszokott
sorrendben fognak haladni.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze, és a távolabbról érkezők napirendjének tárgyalását előrevenni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztató a járóbeteg szakrendelés működéséről
Előadó: szakorvosok
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a járóbeteg szakrendelés
működéséről szóló tájékoztatót.
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kardiológia szakrendelés eszközbérleti
díjára továbbra is 150 000 Ft/hó összeget biztosítson.
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Javasolja a 387/2014.(IX.25.) sz. határozat hatályon kívül helyezését.
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek a járóbeteg szakrendelésekre járó finanszírozási
pontok felülvizsgálatát, átcsoportosítását.
Javasolja, hogy a fenti felülvizsgálatra a 2017. január havi ülésen kerüljön sor.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a járóbeteg szakrendelés működéséről
szóló tájékoztatót.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a kardiológia szakrendelés eszközbérleti díjára továbbra is
150 000 Ft/hó összeget biztosítson.
Javasolja a 387/2014.(IX.25.) sz. határozat hatályon kívül helyezését.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Korábban a kardiológiával kapcsolatban arról volt szó, hogy 2 órát finanszíroz az OEP és
igencsak kis összegben, és csak úgy tudják tovább működtetni, ha a település a hozzájárulást
továbbra is biztosítja. Ennek szellemében készült ez az előterjesztés. Jó hír, hogy a
kardiológia finanszírozását az OEP elnézte. Szóban olyan tájékoztatást adtak, hogy
lényegesen nagyobb lesz a kardiológia finanszírozása, és szerinte ez már önkormányzati
támogatás nélkül is működőképes lesz. Ezzel kapcsolatosan még nem tudnak dönteni, mert
amit elmondott az írásban még nem áll rendelkezésre.
Megköszöni Dr. Kolozsvári Rudolf eddigi munkáját. Az előterjesztésekkel egyetért, és ha itt
lesz írásban, meg lesz kötve a támogatási szerződés, és ezt a jó hírt készpénznek vehetik,
akkor újra tárgyalják a napirendet, és ennek megfelelően fogják az önkormányzat
magatartását a helyzethez igazítani.
Dr. Kolozsvári Rudolf kardiológus:
Sikerült 3 év alatt az önkormányzat segítségével felfuttatni a kardiológia szakrendelést. Úgy
tűnik sikerült elhitetni az emberekkel, hogy van értelme ennek a szakrendelésnek. Bízik
benne, hogy csak múló csavar volt a finanszírozás tekintetében. Az a volumen, amit
valószínűleg megkapnak az már jelentős, és olyan betegszámot tudnak képviselni OEP
finanszírozottként, aminek van értelme. Egy betegnek is van értelme, de ha ezt olyan
volumenben tudják végezni, hogy nem 1-2 éves az előjegyzés, akkor van értelme az
egésznek. Ennek más egyéb hozadékai is lesznek. Ha jól tudja az OEP szakrendelésen a
pályázatok is simábban mennek. Megköszöni az önkormányzat és Egyek település segítségét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Még egyszer megköszöni Dr. Kolozsvári Rudolf és munkatársai munkáját.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a járóbeteg szakrendelés működéséről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
283/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a belgyógyászat, a gyógytorna, a kardiológia, a reumatológia, a sebészeti
és a szemészeti szakellátás működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az eszközbérleti díjra ideiglenesen továbbra is 150 000
Ft/hó összeget biztosítsanak, és helyezzék hatályon kívül a Képviselő-testület
387/2014.(IX.25.) sz. határozatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
284/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a kardiológia szakrendelés eszközbérleti díjára továbbra is 150 000 Ft/hó
összeget biztosít.
A 387/2014.(IX.25.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a finanszírozási pontok felülvizsgálatára jövő januárban
kerüljön sor, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
285/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a járóbeteg szakrendelésekre járó finanszírozási pontokat felülvizsgálja,
átcsoportosítja.
A fenti felülvizsgálatra a 2017. január havi ülésen kerül sor.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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2. Döntés a 2. sz. háziorvosi körzetben feladat ellátási szerződés megkötéséről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti Dr. Szabó Máriát és Dr. Fábián Ferencet. A napirendet a Szociális Bizottság
tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek tudomásul venni Dr. Szabó Mária háziorvos
tájékoztatását és egyben javasolja a vele megkötött feladat-ellátási szerződés közös
megegyezéssel történő felbontását 2016. december 31-el.
Továbbá javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy a 2. sz. háziorvosi körzetben az
egészségügyi feladat-ellátási szerződést a Medifár 2004. Kft-vel (Székhely: 4032 Debrecen,
Károli Gáspár u. 18., Cg.: 09-09-011062, adószám: 13369176-2-09, képviseli: Dr. Fábián
Ferenc) kösse meg 2017.01.01-től.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most többen is érdeklődtek a praxis iránt, ami meglepő, mivel közel egy éven keresztül nem
érdeklődött senki. A jelenlegi helyzet szerinte egyértelműen Dr. Fábián Ferenc javára billenti
a mérleget. Ő 2017. január 1-től meg tudja kezdeni a praktizálást, és Dr. Szabó Máriával a
praxisjog átvételéről meg is egyezett. A praxis továbbadásával kapcsolatban a legnagyobb
szava Dr. Szabó Máriának van, és ha úgy döntött, hogy Dr. Fábián Ferencnek adja el a praxist,
azt a Képviselő-testületnek tiszteletben kell tartania. Megkéri Dr. Fábián Ferenc háziorvost,
hogy röviden mutatkozzon be.
Dr. Fábián Ferenc háziorvos:
Az egyetem befejezését követően két évig mentőorvosként dolgozott Miskolcon. Ezt
követően 1 évig katona volt, majd háziorvosként tevékenykedett Újfehértón. Mivel
tudományos munkával szeretett volna foglalkozni a Klinikán a radiológiára adta be a
pályázatát, és ott dolgozott 3 évig, majd átkerült a sugárterápiára, és onkológiai vonalon
folytatta a pályafutását. Megcsinálta a radiológia, sugárterápia, onkológia szakvizsgát is,
majd 2002-től a Kenézy kórházban az onkológián volt osztályvezető főorvos 7 évig. Ezt
követően Gyulán dolgozott szintén az onkológián, és 2015-től Tiszacsegén praktizál
háziorvosként. Egyeken hosszú távra tervez, szeretne itt maradni, és dolgozni. Amennyiben a
későbbiek folyamán adott lesz a lehetőség akár ultrahang diagnosztikával is szeretne
foglalkozni, és onkológiai betegek gondozásával is szeretne foglalkozni a háziorvosi
tevékenységen kívül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Dr. Szabó Mária háziorvos tájékoztatását
tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a vele megkötött feladat-ellátási szerződést közös
megegyezéssel 2016. december 31-el felbontsák, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
286/2016. (X.27.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Dr. Szabó Mária háziorvos tájékoztatását tudomásul veszi és egyben a
vele megkötött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel 2016.
december 31-el felbontja.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2. sz. háziorvosi körzetben a Medifár 2004. Kft-vel
egészségügyi feladat-ellátási szerződést kössenek 2017. január 1-el, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
287/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2. sz. háziorvosi körzetben az egészségügyi feladat-ellátási szerződést a
Medifár 2004. Kft-vel (Székhely: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 18., Cg.: 0909-011062, adószám: 13369176-2-09, képviseli: Dr. Fábián Ferenc) köti meg
2017.01.01-től.
Határidő: 2017. január 1. és folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Fábián Ferenc háziorvosnak jó munkát kíván Egyeken, Dr. Szabó Mária háziorvosnak
pedig megköszöni a fáradozásait, és jó hírként kezeli, hogy nem lesz szünet a háziorvosi
teendők ellátásában.
3. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A régi rózsásban lévő stratégiai üzemanyag tároló telephelyet újra üzemben kívánják
helyezni. A tároló kapacitása nagyjából egyenlő a MOL tároló kapacitásával. Október 13-án
érkezett el az újra üzembevétel abba a fázisba, hogy a telephelyen a vasút üzemet sikerült
újra engedélyeztetni. Ezen az üzembevételen ő is részt vett Jegyző Asszonnyal együtt. Nagy
fejlődés nem, de az látható a telephelyen, hogy elindultak a munkálatok.
Október 14-én megtartották az átadási ünnepségeket. A Képviselő-testület minden tagja
jelen volt. Szerinte az átadás jól sikerül. Köszöni mindenkinek a munkáját, aki ezt segítette.
Az I. világháborús emlékművel kapcsolatban adatszolgáltatást kértek az önkormányzattól.
Arról tájékoztatták a testületet, hogy kb. 1 millió forintot nyertek az emlékmű felújításra.
Arra kell számítani, hogy ha szeretnék ezt igazán szépen elvégeztetni, akkor az 1 millió
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forintot önerővel ki kell pótolni. Többen azt mondják, hogy annak idején az emlékmű
fordítva lett kihelyezve. Meg kellene fordíttatni, illetve fel kellene újíttatni. Kéri, hogy ezt
támogassák, mert 2018-ban lesz a templom 200 éves, illetve a plébánia 250 éves, és itt olyan
jubileumi ünnepségek vannak tervezve, amikhez szerinte illeszkedne, ha az I. világháborús
emlékmű méltó módon fel lenne újítva.
Az idősek otthonánál a tervek nem tartalmaztak olyan részleteket, amik a használatbavételi
és működési engedély kiadásához szükségesek. Ilyen példa a villámvédelem. Oda most
kockázatelemzést kell elvégeztetni, a villámvédelmet meg kell terveztetni, és kiviteleztetni.
Neki az a feladata, hogy november 5-ig adjon egy megbízást ezzel kapcsolatban, amit meg is
fog tenni. Ha valakinek van az ismeretségi körében olyan ember, aki a kockázatelemzést, a
villámvédelmi tervet és a kivitelezést el tudja vállalni, akkor szívesen venné a segítséget,
hogy több ajánlat közül tudjon választani. Most csak egy ilyen szakemberhez tudott fordulni.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a polgármesteri jelentést,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
288/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Czinege Zoltán képviselő megérkezett az ülésre, jelen van 8 képviselő.

4. Tájékoztató az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében
foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi
kapcsolatáról
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
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati tagsággal működő
társulások társulási szerződésében foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat
és a társulások előző évi kapcsolatáról szóló tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
289/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésében
foglalt célkitűzések megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző
évi kapcsolatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 32/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 32/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2016. (X.27.) Önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.(XI.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.(XI.27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. számú melléklete helyébe jelen
rendelettel elfogadott 1. számú melléklet lép.
2.§
Ez a rendelet 2016. november 01-én lép hatályba.
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Egyek, 2016. október 27.

___________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

___________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. október 27.
___________________
Csepreginé Kocsis Nóra
aljegyző

1.SZ.MELLÉKLET
Egyek Nagyközség Önkormányzata alaptevékenysége Kormányzati funkciói
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető- fenntartás és- működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
032020 Tűz – és katasztrófavédelmi tevékenységek
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
042180 Állat-egészségügy
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenység
064010 Közvilágítás
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066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
083030 Egyéb kiadói tevékenység
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
102023 Időskorúak, tartós bentlakásos ellátása
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Szociális segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki feladatok ellátása
0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0129 Egyéb évelő növény termesztése
2361 Építési betonelemek gyártása
2593 Huzaltermék gyártása
1399 Egyéb textiláru gyártása
9003 Alkotóművészet
3299 Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység
103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4799 Egyéb nem bolti piaci kiskereskedelem
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4312 Építési terület előkészítése

6. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiség bérbeadásáról, béreinek megállapításáról
és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2017.(I.25.) sz. rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiség
bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló
2/2017.(I.25.) sz. rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján valamint a lakások és a helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény /továbbiakban: Ltv./ 2. számú
mellékletében felsorolt felhatalmazó rendelkezések alapján a következőket rendeli el:
1.§
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú
bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással
kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: rendelet) 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
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„12. § A szerződés megszűnik, ha
a) a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik,
b) a lakás megsemmisül,
c) az arra jogosult felmond,
d) a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy,
e) a bérlő a lakást elcseréli,
f) a bérlőt a Magyar Köztársaság területéről kiutasították,
g) a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti,
h) a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik.
i) amennyiben a bérlő lakbérhátraléka a befizette kaució (3 havi lakbér) mértékét
meghaladja
2.§
Ez a rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.
Egyek, 2016. október 27.
Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. október 27.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

7. Rendelet-tervezet a dűlőutak használatáról és karbantartásáról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek
a dűlőutak használatáról és karbantartásáról szóló rendelet-tervezetet azzal, hogy nézzék
meg a magasabb szintű jogszabályokat és az ellenőrzések fokozott lehetőségét.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a dűlőutak használatáról és
karbantartásáról szóló rendelet-tervezetet azzal, hogy
-

kerüljön törlésre a 6.§ (Szabálysértési rendelkezések)
a rendelet hatálybalépésének időpontja 2017. március 1. legyen
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a dűlőutak használatáról és karbantartásáról
szóló rendelet képezze közmeghallgatás (gazdagyűlés) tárgyát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet elfogadásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete
a dűlőutak használatáról és karbantartásáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
Tv rendelkezéseit figyelembe véve a dűlőutak használatáról és karbantartásáról az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §.
Rendelet hatálya
/1/ A rendelet hatálya kiterjed azokra az Egyek nagyközség közigazgatási területén lévő
közös dűlőutakra (továbbiakban: út), amelyeket a közforgalom céljára megnyitottak,
valamint a forgalom elől el nem zárt magánutakra. Továbbá kiterjed a közúti közlekedésben
résztvevőkre, közúti járművekre (továbbiakban: járművek) az utak környezetére és a közúti
közlekedést szolgáló létesítményekre.
2. §.
Értelmező rendelkezések
/1/ Közúti jármű: Közúti szállító vagy vontatóeszköz (ideértve az önjáró és vontatott
munkagépek is).
Út: A gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közterület ill. magánterület. (közút,
magánút, külterületi út)
Út műtárgya: A híd, az áteresz, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna, vagy más
vízelvezető létesítmény.
Út határa: Az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát más vízelvezető létesítményt is
magába foglaló külső széle.
Út területe: Az út határai közötti terület.
3. §.
Közúti közlekedésben résztvevők alapvető jogai és kötelezettségei
/1/ A közlekedésben mindenkinek joga van részt venni. A dűlőutat és a forgalom elől el nem
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zárt magánutat közlekedés céljából gyalogosként vagy járművezetőként bárki igénybe
veheti, azonban tilos az út mellett elhelyezkedő szántó, rét, legelő gépjárművekkel való
tiprása.
/2/ Az utat állagának sérelme nélkül mindenki szabadon használhatja.
/3/ Az úton csak olyan jármű közlekedhet, amely az út állagát, vagy tartozékait nem rongálja.
/4/ Aki a közlekedésben részt vesz, köteles:
a./ a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket megtartani
b./ úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat
közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
/5/ Útkereszteződésben – közúti jelzések hiánya esetén – a jobbról érkező járműnek van
elsőbbsége.
/6/ A dűlőutat beszennyezni, az útra a közlekedés biztonságát, vagy zavartalanságát
hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad.
/7/ Amennyiben az utat használója beszennyezte köteles azt haladéktalanul eltávolítani.
/8/ Amennyiben a nem szilárd burkolatú út javításához, karbantartásához nem az önkormányzat
által előírt anyagot kívánnak felhasználni, ahhoz az önkormányzat előzetes engedélyét be
kell szerezni. Erre a célra környezetszennyező vagy természeti képet rontó anyag nem
alkalmazható.
4. §.
Dűlőutak kezelése, fenntartása megszüntetése
/1/ A dűlőutak kezelője tulajdonosa Egyek nagyközség Önkormányzata.
A magánutak tekintetében az út kezelője az a tulajdonos, akié az út területe.
/2/ A dűlőutak megrongálódását az önkormányzat köteles haladéktalanul kijavítani és a
forgalom biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. Amennyiben a dűlőút
megrongálódása valakinek a felróható magatartása miatt következik be köteles azt
haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül megjavítani.
/3/ A dűlőutak szélessége és hossza a szükségleteknek, a járműveknek megfelelő legyen.
/4/ A dűlőúttal közvetlenül határos földtulajdonosok a kialakított dűlőút - jobb és bal oldalán
egyaránt - a dűlőút szélétől a tábla széléig 1 méter széles zöldsávot köteles elhagyni. A
zöldsáv karbantartása, kaszálása, tisztítása, a határos földtulajdonos kötelessége. A
zöldsávot, dűlőutat elszántani tilos.
/5/ Az útfenntartást a közlekedés huzamosabb akadályoztatása nélkül kell végezni.
/6/ Az út fenntartását meghaladó munkákhoz, műtárgyak (hidak, átereszek, stb.) építéséhez
és elhelyezéséhez (annak megváltoztatásához) a Közlekedési Felügyelet engedélye
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szükséges. Műtárgyak építése és elhelyezése, a vízjogi engedélyezés a Vízügyi hatóság
hatáskörébe tartozik.
/7/ Fenntartási munkának tekintendő:
Pl: az utat szegélyező élő sövények, bokrok metszése és nyesése, valamint azok
növényvédelme is, továbbá a vízelvezető árkok, mezsgyék, átereszek gyomtalanítása,
útszélek gyommentesítése.
A sövények és bokrok metszésével és nyesésével meg kell akadályozni, hogy a sövény és a
bokor az út használatát, vagy forgalmát gátolja.
/8/ Az út fenntartásáról az utat járműforgalom céljára rendszeresen használók és az út
mellett fekvő ingatlanok tulajdonosai (használói) érdekeltségük arányában gondoskodjanak.
/9/ Ha a dűlőút szilárd burkolatú közúthoz csatlakozik, az úton közlekedők kötelesek arra
ügyelni, hogy a földútról a járművek földet, iszapot, sarat, követ vagy egyéb anyagot ne
hordjanak fel.
/10/ Az utakra az utak széleire törmeléket és egyéb hulladékot elhelyezni tilos.
/11/ Csapadékos időben a tartósan, több napon keresztül szállítást végző személy(ek), a
szállítást az útellenőrzést végző személynek, illetve az önkormányzatnak jelenteni köteles.
/12/ A dűlőutak védelme érdekében azokat közvetlenül eső után használni tilos.
5. §.
Útellenőri szolgálat
/1/ Egyek nagyközség önkormányzata, mint a dűlőutak (külterületi utak) tulajdonosa
útellenőri szolgálatot működtet.
/2/ Útellenőri feladatok:
- A külterületi út állapotának, tisztaságának figyelemmel kísérése
- Külterületi út mellett végzett tevékenységek ellenőrzése
/3/ Az útellenőr feladatának ellátása során intézkedik, figyelmeztet, a szabálytalan
magatartás megszüntetésére felhív, illetve szabálysértési feljelentést tesz.
/4/ Az útellenőri feladatokat a mezőőri szolgálat köteles ellátni.
6. §.
Záró rendelkezések
/1/ E rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.
/2/ Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Egyek, 2016. október 27.
________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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A rendelet kihirdetve: 2016. október 27.
________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki bizottságok javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
290/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a dűlőutak használatáról és karbantartásáról szóló rendelet képezze
közmeghallgatás (gazdagyűlés) tárgyát.
Nézzék meg a magasabb szintű jogszabályokat és az ellenőrzések fokozott
lehetőségét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A rendelettel kapcsolatban biztosan számíthatnak törvényességi észrevételre, hiszen a
magasabb szintű jogszabályokban a témakör szabályozott, de a Pénzügyi bizottságnak az volt
a véleménye, hogy induljanak el ezen az úton, és a Kormányhivatal is vizsgálja meg a
rendeletet, és ettől függetlenül lakossági fórumon is kezdődjön el az egyeztetés.
8. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2016.(V.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Gál-Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2016.(V.26.) önkormányzati
rendelet módosítását.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az egészségügyi alapellátás
körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2016.(V.26.) önkormányzat rendelet módosítását.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló
16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015.évi CXXIII. törvény 6.§ (1) kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1.§
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2016.(V.26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
1.§ (5) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi ügyeleti ellátás Egyek Nagyközség Önkormányzata, Tiszacsege Város
Önkormányzata és Újszentmargita Község Önkormányzata által közösen szervezett
Tiszacsege Város Önkormányzata gesztorságával megvalósított 4066 Tiszacsege, Fő u. 42.
szám alatti Központi Orvosi Ügyelet keretében történik. Ezen ellátás tekintetében Egyek,
Tiszacsege és Újszentmargita alkot egy körzetet.
2. §
(1) Ez a rendelet a 2016. november 1-én lép hatályba.
Egyek, 2016. október 27.

___________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

___________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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A rendelet kihirdetve: 2016. október 27.
___________________
Csepreginé Kocsis Nóra
aljegyző
9. Kérdések, interpellációk
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kérdés, interpelláció nincs, ezért rátérnek a következő napirend tárgyalására.
10. Egyebek
1. Kérelem a községben praktizáló orvosok, védőnők iparűzési adó mentessége iránt
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 3 igen
szavazattal továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek a községben praktizáló
orvosok, védőnők iparűzési adó mentessége iránti kérelmet.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy ne támogassa a községben praktizáló orvosok, védőnők
iparűzési adó mentessége iránti kérelmet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő is egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával. Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki
támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
291/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy nem támogatja a községben praktizáló orvosok, védőnők iparűzési adó
mentessége iránti kérelmet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. Mezei-Vill Kft. indítványa a „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a
korszerűsítése és építése Egyeken” c. projekt vállalkozási szerződésének módosítására
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Gál-Szalai Erika képviselő kiment az ülésről, jelen van 7 képviselő.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a Pénzügyi Bizottság levette napirendről, és egyeztetést követően javasolja visszahozni a
Képviselő-testület elé.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy egyeztetést követően kerüljön vissza a napirend a
Képviselő-testület elé, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
292/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Mezei-Vill Kft. indítványa a „Települési közvilágítási rendszer aktív
elemeinek a korszerűsítése és építése Egyeken” c. projekt vállalkozási
szerződésének módosítására c. napirend egyeztetést követően kerüljön vissza
a Képviselő-testület elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tardi Kálmán képviselő megérkezett az ülésre, jelen van 8 képviselő.

3. Közkifolyók szüneteltetéséről, megszüntetéséről döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek a közkifolyók szüneteltetését és megszüntetését a mellékelt
táblázatban foglaltak szerint, valamint a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény betartásával.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
293/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a közkifolyók szüneteltetését és megszüntetését a mellékelt táblázatban
foglaltak szerint, valamint a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény betartásával kéri elvégezni.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Gál-Szalai Erika képviselő visszajött az ülésre, jelen van 9 képviselő.

4. Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a KEHOP keretében támogatásban
részesített szennyvízelvezetési és –tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőségjavító beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására
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 a KEHOP keretében támogatásban részesített
szennyvízelvezetési és –tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást.
Szerződő felek:
1. NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (Székhely: 1139 Budapest, Pap
Károly utca 4-6., képviseli: Nagypál Sándor ügyvezető igazgató)
2. Egyek Nagyközség Önkormányzata (Székhely: 4069 Egyek, Fő u. 3., Aláírásra jogosult
képviselője: Dr. Miluczky Attila polgármester)
3. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (Székhely: 4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos út 5.,
Aláírásra jogosult képviselője: Tiszai Károly polgármester
4. Görbeháza község Önkormányzata (Székhely: 4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39.,
Aláírásra jogosult képviselője: Giricz Béla Lászlóné polgármester)
5. Polgár Város Önkormányzata (Székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5., Aláírásra
jogosult képviselője: Tóth József polgármester
Soltész Gábor képviselő:
Mikor kezdődik meg ez a beruházás? Már 1 év csúszásban vannak. Tudomása szerint ez év
őszére ígérték, hogy megkezdődik a beruházás. Ígértek útstabilizálást a Rákóczi útra. Azt
mondták, hogy azért nem lesz, mert kezdődik a szennyvízberuházás, ami folyamatosan
csúszik. Ebben az anyagban egy mondat nincs arról, hogy mikor kezdődik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem tud válaszolni. Kiszolgáltatott helyzetben van az önkormányzat, vagy elfogadják, ahogy
diktálják a pályázati feltételeket, vagy lemaradnak.
Javasolja, hogy fogadják el. Őt is bánta, mert már több alkalommal, megígérte, hogy rendbe
teszik az utat, de bántaná az is, hogy a zúzott követ odaviszik, jövőre pedig beleszántják a
földmunkákkal kapcsolatosan az útba. A Rákóczi út stabilitása anyagáron is 7-8 millió
forintba kerül. Nem tudja felvállalni, hogy ezt most tegyék. Egyébként az emberek végzik a
munkájukat. Annak köszönhetően, hogy a szennyvíz be van kötve, ebben az évben
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stabilizálták a Nyárfa utcát, a Vörösmarty utcát, a Szabó Pál utcát és az Árpád utcát. Ha a
kapacitás és az időjárás engedi, akkor talán még itt-ott tudják folytatni is.
Javasolja, hogy az előterjesztést fogadják el. Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
294/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a KEHOP keretében támogatásban részesített szennyvízelvezetési és –
tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására vonatkozó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást elfogadja.
Szerződő felek:
1. NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (Székhely: 1139
Budapest, Pap Károly utca 4-6., képviseli: Nagypál Sándor ügyvezető
igazgató)
2. Egyek Nagyközség Önkormányzata (Székhely: 4069 Egyek, Fő u. 3.,
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Miluczky Attila polgármester)
3. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (Székhely: 4173 Nagyrábé,
Kossuth Lajos út 5., Aláírásra jogosult képviselője: Tiszai Károly
polgármester
4. Görbeháza község Önkormányzata (Székhely: 4075 Görbeháza,
Böszörményi u. 39., Aláírásra jogosult képviselője: Giricz Béla Lászlóné
polgármester)
5. Polgár Város Önkormányzata (Székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér
5., Aláírásra jogosult képviselője: Tóth József polgármester
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel több alkalommal
felvette a kapcsolatot a bérleti díjról való megállapodás miatt. Szóbeli megállapodás már két
alkalommal is megtörtént, és nagyon várt, hogy a TRV jogi osztálya is áldását adja a
megállapodásra. Ha ez összejönne, akkor Egyek az első települések között lenne, akik a
bérleti díj vonatkozásában meg tudnak állapodni. Ez azért is lenne jó, mert akkor záros
határidőn belül el tudnák kezdeni a Telekháza Ohat közötti távvezeték kiépítését. Illetve
Telekházán a TRV elkezdte egy második fúrt kút előkészületi, tervezési munkálatait. Most is
van panasz a telekháziak részéről, hogy néha sárga az ivóvíz, és a TRV is úgy látja, hogy ha
Ohatot és Telekházát is innen látják el, a biztonságos ellátás érdekében szükség van egy 2.
fúrt kútra.
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5. A Tűzoltóság kérelme zárolt pénzösszeg feloldására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a Pénzügyi Bizottság levette napirendről, a Képviselő-testületre bízza a döntést. Valóban
azt kérte a Pénzügyi Bizottságtól, hogy adjanak egy kis időt, hogy meg tudják tárgyalni ezt a
napirendi pontot. Hasonlóan igaz ez az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadandó
egyéb működési célú támogatásokra. Mindenki előtt van egy határozati javaslat. A
bizottságok ezt nem tudták tárgyalni. Felolvassa a határozati javaslatot:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 249/2016.(IX.02.) számú
határozatot hatályon kívül helyezi.
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadandó egyéb működési célú támogatások
előirányzatát megemeli 7 000 ezer forint előirányzattal a 18 103 582 Ft összegű
pótelőirányzat (feladatalapú finanszírozás: kiegészítés) terhére.
Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési célú támogatás 1 724 ezer forint zárolt
előirányzatából feloldásra kerül 574 667 forint előirányzat az alábbiak szerint:
Települési Önkormányzatok Rendkívüli támogatása terhére: 122 552 forint
A 18 103 582 Ft összegű pótelőirányzat (feladatalapú finanszírozás: kiegészítés) terhére:
452 115 forint
Tardi Kálmán képviselő:
A tűzoltóság problémáját megoldja ez az átcsoportosítás?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Meg lesz oldva a problémájuk.
Rapcsokné Szabó Erika adminisztrátor:
Jelenleg van probléma pénzügyileg, mert összesen 151 000 Ft áll a tűzoltóság
rendelkezésére. Viszont megértik az önkormányzat helyzetét, és köszönik az eddigi
hozzáállását is. Beszéltek Újszentmargita polgármesterével, aki elmondta, hogy november
15-ig 500 000 Ft-ot átutal majd december 15-ig újabb 500 000 Ft-ot, tehát az ígért 1 millió
forint teljesítve lesz. Ezzel még nincs megoldva a tűzoltóság helyzete, szükségük lenne arra
az 1 724 000 Ft-ra. A továbbiakban Tiszacsegével szeretnék még felvenni a kapcsolatot, hogy
az ígért 4 milliójukból kettő már teljesült, hogy a másik 2 millióval tudnak-e részükre
szolgálni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A tűzoltóságnál 1 724 000 Ft van zárolva, és ennek a zárolását kérte volna feloldani a
tűzoltóság, de mivel a REKI első fordulójába 574 000 Ft-ot tudtak beépíteni, és csak 122 000
Ft-ot kaptak, tehát ennek a 4/12-ed része lesz most feloldva. A fennmaradó 8/12 részt pedig
megpróbálják beépíteni a REKI 2. fordulójába. Úgy értelmezi, hogy a probléma ezzel, illetve
Újszentmargita támogatásával most megoldódik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az ismertetett határozati javaslatot
támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
295/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott,
hogy:
a.) A 249/2016.(IX.02.) számú határozatot hatályon kívül helyezi.
b.) Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadandó egyéb működési
célú támogatások előirányzatát megemeli 7 000 ezer forint
előirányzattal a 18 103 582 Ft összegű pótelőirányzat (feladatalapú
finanszírozás: kiegészítés) terhére.
c.) Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési célú támogatás 1 724
ezer forint zárolt előirányzatából feloldásra kerül 574 667 forint
előirányzat az alábbiak szerint:
- Települési Önkormányzatok Rendkívüli támogatása terhére:
122 552 forint
- A 18 103 582 Ft összegű pótelőirányzat (feladatalapú
finanszírozás: kiegészítés) terhére:
452 115 forint
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
6. A mezőgazdasági programban dolgozók jutalmazása (Szóbeli előterjesztés)
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 hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a közmunkaprogramban
dolgozók jutalmazására a fedezetet a mezőgazdasági programra tervezett 10 millió forint
fölötti realizált bevétel egyenlegéből biztosítsa.
Tardi Kálmán képviselő:
A Pénzügyi Bizottságon beszélték arról, hogy jutalmazásra biztosítanak Polgármester úrnak
lehetőséget. Akkor a közmunkaprogramban jól teljesítő embereket, nem csak a
mezőgazdasági programban, hanem az önkormányzati közmunkaprogramban átlagon felül
teljesítő embereket motivációs céllal jutalomban részesítsék, illetve motiválják azokat is, akik
nem olyan jól teljesítettek.
Elgondolkodhatnának azon, hogy a mezőgazdasági program vezetője az átlag munkaórától és
a csoportvezetőkhöz viszonyítva lényegesen több időt dolgozik. Magasabb premizálási
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feltétel a tervezett árbevétel elmaradása miatt nem valósul meg, de a kisebb jutalom is több
mint a semmi. Ha fedezetet tudnának arra biztosítani, hogy a mindenkori mezőgazdasági
vezetője szerinte sokkal motiváltabb volna, ha nem közmunkásként végezné a feladatát. Ha
tudnak, akkor a 2017. évi koncepcióban próbáljanak rá fedezetet teremtetni, és az eddigi
segítséghez képest próbáljanak több segítséget, és hatásosabb motivációt adni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Felhívja a Képviselő-testület figyelmet a határozat szövegére, miszerint a
közmunkaprogramban dolgozók jutalmazására hatalmazták fel Polgármester urat, nem a
mezőgazdasági projektben dolgozók jutalmazására, csak ennek fedezetéül a mezőgazdasági
projekt bevétele szolgál. Így értette a bizottság és így született a határozat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az egyenleg, amiből neki jutalmat kell biztosítani jelenleg mínuszon áll. Bízik benne, hogy be
fog folyni valamennyi összeg. Talán az lenne a legméltóbb, ha a kimagaslóan jól dolgozó
emberek a következő vagy a decemberi testületi ülésen kapnák meg az elismerést.
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
296/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közmunkaprogramban dolgozók
jutalmazására a fedezetet a mezőgazdasági programra tervezett 10 millió
forint fölötti realizált bevétel egyenlegéből biztosítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7. A Görög Katolikus Papnevelő Intézet támogatási kérelme
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 50 000 Ft támogatás biztosítson a Görög Katolikus Papnevelő
Intézet Damaszkuszi Szent János Önképző Kör (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.)
részére az általános működési tartalék terhére a Szent Panteleimon Alapítványon (4400
Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.) keresztül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
297/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 50 000 Ft támogatás biztosít a Görög Katolikus Papnevelő Intézet
Damaszkuszi Szent János Önképző Kör (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u.
5.) részére az általános működési tartalék terhére a Szent Panteleimon
Alapítványon (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.) keresztül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
8. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 1531/2 hrsz-ú ingatlanból térítésmentesen felajánlott
tulajdonrészt fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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
298/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 1531/2 hrsz-ú ingatlanból térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek-Félhalom Szabadság u. 55. sz. alatti ingatlanból
térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
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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 javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
299/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek-Félhalom Szabadság u. 55. sz. alatti ingatlanból
térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
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
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek Táncsics u. 70. sz. alatti ingatlanból
térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
Tardi Kálmán képviselő:
Személyes érintettséget jelent be, egyben kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Aki Tardi Kálmán képviselőt kizárja a döntéshozatalból, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal 7 tartózkodással szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Tardi Kálmán képviselőt nem zárta ki a
döntéshozatalból.
Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
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300/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek Táncsics u. 70. sz. alatti ingatlanból térítésmentesen
felajánlott tulajdonrészt elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
9. Döntés az Ohat Állami Gazdaság 12/5. sz. alatti lakásrész 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 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő Ohat
Állami Gazdaság 12/5. sz. alatti lakrészt ne értékesítse.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért javasolta, hogy ezt a lakrészt ne értékesítsék, mert az, az épület a településnek egy
szégyenfoltja. Arra kellene törekedniük, hogy az összes többit kivásárolják, és szüntessék
meg azt a szégyenfoltot.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
301/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő Ohat Állami
Gazdaság 12/5. sz. alatti lakrészt nem kívánja értékesíteni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10. Döntés a 0827/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása iránti, valamint az ingatlanon
való jelzálogjog törlése iránti kérelemről
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 0827/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása iránti, valamint az
ingatlanon lévő jelzálog törlése iránti kérelmet ne támogassa.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
302/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 0827/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása iránti, valamint az
ingatlanon lévő jelzálog törlése iránti kérelmet nem támogatja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11. Döntés az Egyek külterület 0432/11 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő szántóra
tett bérleti ajánlatról
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 az Egyek külterület 0432/11 hrsz-on nyilvántartott 8459 m2
területű szántó megjelölésű ingatlant adja bérbe Orosz Attila Csaba (4069 Egyek, Bocskai u.
58/a) részére 60 000 Ft/év összegért a bérleti szerződések közzétételére vonatkozó
szabályok betartásával. Az időtartamról nem döntött a bizottság.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy 2016. november 2-től 5 évre adják bérbe. Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy
aki egyetért a bizottság javaslatával, kiegészítve azzal, hogy 2016. november 2-től 5 évre
adják bérbe az ingatlant, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
303/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek külterület 0432/11 hrsz-on nyilvántartott 8459 m2 területű
szántó megjelölésű ingatlant bérbe adja Orosz Attila Csaba (4069 Egyek,
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Bocskai u. 58/a) részére 60 000 Ft/év összegért 2016. november 2. napjától 5
év időtartamra a bérleti szerződések közzétételére vonatkozó szabályok
betartásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
12. Előirányzat módosítás
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 elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi előirányzat módosítást:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott, hogy:
1.) Utólagosan jóváhagyja a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Kormányzati funkción
a közfoglalkoztatási mintaprogramok önrész keretein belül, a beruházási kiadások
előirányzat csökken 3 646 379 forint előirányzattal, ugyanezen kormányzati funkció dologi
kiadásainak előirányzata növekszik az alábbiak szerint:
a., Belvízelvezetés mintaprojekt:
b., Bio - és megújuló energiafelhasználás mintaprojekt:
c., Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása mintaprojekt:
d., Mezőgazdasági mintaprojekt:
e., Közúthálózat karbantartás mintaprojekt:
f., Helyi sajátosságokra épülő mintaprojekt:

220 499.- forint
273 234.- forint
123 609.- forint
1 337 154.- forint
252 254.- forint
1 439 629.- forint

2.) Az Állat – egészségügy (042180) Kormányzati funkción kisértékű tárgyi eszköz került
beszerzésre, ezért a dologi kiadások előirányzata csökkent 15 930.- forint kiadási
előirányzattal, ugyanezen kormányzati funkción a beruházási kiadások előirányzata
növekszik 15 930.- forint kiadási előirányzattal. Ezen előirányzat módosítás összegét a
Képviselő – Testület utólagosan hagyja jóvá.
3.) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)
Kormányzati funkción az alábbi előirányzat módosítás szükséges, melyet a Képviselő –
Testület utólagosan hagy jóvá: A 2016. évi költségvetés tervezésekor a víziközmű vagyonnal
kapcsolatos kiadások összege felújításként került betervezésre. Azonban 843 049.- forint
értékben beruházási kiadások merültek fel, ezért a felújítási kiadások előirányzata csökken
843 049.- forint előirányzattal, a beruházások előirányzata növekszik ugyanezen összeggel.
4.) A Hunyadi utca 61. szám alatti „Kétöklű Szociális Szövetkezet” elnevezésű ingatlan
esetében kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre, ezért a Város -, községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások (066020) Kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatáról 4
600.- forint előirányzat átcsoportosítása szükséges a beruházási kiadások előirányzatára.
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5.) Utólagosan hagyja jóvá a Képviselő - Testület a Közfoglalkoztatási mintaprogram
(041237) Kormányzati funkción az Önkormányzati önerő keretein belül a beruházási
kiadások előirányzat csökken 896 581.- forint előirányzattal, ugyanezen kormányzati
funkción a felújítási kiadások előirányzata növekszik 896 581.- forint előirányzattal.
6.) Hozzájárul, hogy a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Kormányzati funkción az
Önkormányzati önerő keretein belül a dologi kiadások előirányzata csökken 250 571.- forint
előirányzattal, míg ugyanezen kormányzati funkción a személyi jellegű kiadások előirányzata
növekszik 206 571.- forint előirányzattal, valamint a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata növekszik 44 000.- forint előirányzattal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
304/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott, hogy:
1.) Utólagosan jóváhagyja a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Kormányzati
funkción a közfoglalkoztatási mintaprogramok önrész keretein belül, a beruházási
kiadások előirányzat csökken 3 646 379 forint előirányzattal, ugyanezen kormányzati
funkció dologi kiadásainak előirányzata növekszik az alábbiak szerint:
a., Belvízelvezetés mintaprojekt:
b., Bio - és megújuló energiafelhasználás mintaprojekt:
c., Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása mintaprojekt:
d., Mezőgazdasági mintaprojekt:
e., Közúthálózat karbantartás mintaprojekt:
f., Helyi sajátosságokra épülő mintaprojekt:

220 499.- forint
273 234.- forint
123 609.- forint
1 337 154.- forint
252 254.- forint
1 439 629.- forint

2.) Az Állat – egészségügy (042180) Kormányzati funkción kisértékű tárgyi eszköz
került beszerzésre, ezért a dologi kiadások előirányzata csökkent 15 930.- forint
kiadási előirányzattal, ugyanezen kormányzati funkción a beruházási kiadások
előirányzata növekszik 15 930.- forint kiadási előirányzattal. Ezen előirányzat
módosítás összegét a Képviselő – Testület utólagosan hagyja jóvá.
3.) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)
Kormányzati funkción az alábbi előirányzat módosítás szükséges, melyet a Képviselő
– Testület utólagosan hagy jóvá: A 2016. évi költségvetés tervezésekor a víziközmű
vagyonnal kapcsolatos kiadások összege felújításként került betervezésre. Azonban
843 049.- forint értékben beruházási kiadások merültek fel, ezért a felújítási kiadások
előirányzata csökken 843 049.- forint előirányzattal, a beruházások előirányzata
növekszik ugyanezen összeggel.
4.) A Hunyadi utca 61. szám alatti „Kétöklű Szociális Szövetkezet” elnevezésű ingatlan
esetében kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre, ezért a Város -,
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községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Kormányzati funkción a dologi
kiadások előirányzatáról 4 600.- forint előirányzat átcsoportosítása szükséges a
beruházási kiadások előirányzatára.
5.) Utólagosan hagyja jóvá a Képviselő - Testület a Közfoglalkoztatási mintaprogram
(041237) Kormányzati funkción az Önkormányzati önerő keretein belül a beruházási
kiadások előirányzat csökken 896 581.- forint előirányzattal, ugyanezen kormányzati
funkción a felújítási kiadások előirányzata növekszik 896 581.- forint előirányzattal.
6.) Hozzájárul, hogy a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Kormányzati
funkción az Önkormányzati önerő keretein belül a dologi kiadások előirányzata
csökken 250 571.- forint előirányzattal, míg ugyanezen kormányzati funkción a
személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik 206 571.- forint előirányzattal,
valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata növekszik 44 000.- forint
előirányzattal.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
13. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására
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 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont alapján támogatási igényt nyújtson be települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
305/2016. (X.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet I. 1. pont alapján támogatási igényt nyújt be települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:15 órakor bezárta.
K. m. f.
______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Gál-Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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