EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. NOVEMBER 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2016. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. november 3-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. Zrínyi utca kátyúzása, karbantartása
310/2016.(XI.03.) sz. határozattól - 311/2016.(XI.03.) sz. határozatig
2. Homokvásárlásról döntés
312/2016.(XI.03.) sz. határozat
3. Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ átszervezése
313/2016.(XI.03.) 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 6 fő
képviselő jelen van. Gál-Szalai Erika képviselő betegség miatt, Soltész Gábor képviselő és Tardi
Kálmán képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István és Hajduné Holló Katalin
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 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendi pontok kifejtésénél látni fogják, hogy mi indokolta a rendkívüli testületi ülés
összehívását. A Képviselő-testület részéről korábban is megfogalmazódott egy igény, hogy
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szeretnék a Zrínyi utcát karbantartatni. Az árajánlatkérőt és a beérkezett árajánlatot mindenki
megkapta. Ez a 12 millió Ft arányosítva lett a Zrínyi utcára.
Javasolja, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület:
-

Zrínyi utca kátyúzása, karbantartása
Homokvásárlásról döntés
Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ átszervezése

Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendeket elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1. Zrínyi utca kátyúzása, karbantartása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dudits Pál úgy tudja elvégezni az utca javítását, ha még homokot is vásárolnak. Nettó
4.840.000 Ft-ról szól az árajánlat. Ebből Dudits Pál nem tudja a javítást teljes körűen
elvégezni. Ahhoz, hogy a javítás teljes körű legyen, még homokot is kell vásárolni 1 116 000
Ft összegben.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez az 1 116 000 Ft nettó vagy bruttó összeg?
Dudits Pál Duba SPED Kft. ügyvezetője:
Nettó összeg.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor nem jó a határozati javaslat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nettó 1 116 000 Ft-ért vásárolni kell homokot is. Tehát az út teljes javítása nettó 5.956.000
Ft-ba kerül.
A határozati javaslat úgy szól, hogy a közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartási
kormányzati funkció dologi kiadásainak előirányzatát megemeli 7.262.800 előirányzattal, a
18 103 582 Ft összegű pótelőirányzat terhére.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A határozati javaslatban 7.262.800 Ft szerepel. Ez tartalmazza a bruttó 6.146.800 Ft
útjavítást, illetve 1.116.000 Ft homokot, de erről kiderült, hogy nettó, ezért nem jó a szám.
Így bruttó 7.564.120 Ft-ra módosul. Ez kerül át a 18 millió Ft-ból, amiből már múlthéten el
lett költve 7 millió Ft, amit átadnak a Szöghatár Nonprofit Kft.-nek és 452.115-ot a
tűzoltóságnak. Így maradt még belőle 10.651.467 Ft és ebből kerül felhasználásra az út
karbantartására, fenntartására, dologi kiadásokra ez a 7.564.120 Ft.
Az államtól kapott 18 millió Ft-ot csak működési kiadásra lehet használni. Méghozzá
zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatokra, közvilágításra, köztemetők, közutak
fenntartására, illetve az önkormányzati ingatlanok működésének támogatására is lehet
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belőle átcsoportosítani. Ezekre lehet felhasználni, de csakis működési kiadásokra. Ez egy
pótelőirányzat, azért is szerepel így a határozati javaslatban.
Ecsedi János alpolgármester:
Az előző árajánlat arányaiban véve lehet, hogy szerencsésebb lett volna. Az Ősz utcán is
katasztrofális a helyzet, a héten is felakadt egy kocsi. Ott is véglegesen megoldódott volna a
probléma. A kombájnok, mezőgazdasági gépek egész nyáron a Csalogány utcán járnak, tehát
mindenképpen indokolt lenne annak is a javítása.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mértékadó lehet a jövőre nézve, ha évente ilyen jellegű szolgáltatást nettó 8 millió Ft
összegért vásárolhat az önkormányzat, úgy hogy eldöntik, hogy hol és milyen összegben
legyen az útjavítás. Egészséges cél lenne, ha minden évben 8 millió Ft+áfát költenének
útjavításra. Akkor elmondhatnák azt, hogy minden évben egy Zrínyi utcányi szakaszt tudnak
javítani. Úgy gondolja, hogy nagyot tudnak lendíteni a településen, ha minden évben 8 millió
Ft-ot erre a célra fordítanak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Bagi Zoltán kistérségi útfelügyelővel fel kell venni a kapcsolatot, hogy közlekedés
szempontjából szükség van-e sebességkorlátozásra, mert a balesetveszély jelentősen megnő.
Ecsedi János alpolgármester:
A forgalmi rendet szabályozni kellene, úgy mint a Bocskai utcánál is egyirányú az út. Elég
szűkös a hely.
Dudits Pál Duba SPED Kft. ügyvezetője:
30 km-es lakó pihenő övezet táblát tud kirakni.
Ecsedi János alpolgármester:
Mi kell ahhoz, hogy valamelyik utca, lakó pihenő övezet legyen?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az önkormányzati utakról a Képviselő-testület dönt.
Ecsedi János alpolgármester:
Felmerül több utcánál is, hogy lassabban menjenek, ahol több gyerek van. Ha a lakó pihenő
övezet táblát kitennék, akkor sokkal biztonságosabb lenne némelyik utca. Fel kellene mérni
és azokat az utcákat egy döntéssel át lehetne minősíteni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha prioritásról beszélnek, akkor jövő tavasszal az Ősz utcára is mindenképpen sort kell
keríteni, mert az Ősz utca lakosai ugyanúgy fizettek be, mint a Zrínyi utca lakosai.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Koncepciókor 8 millió Ft-ot erre a célra be kell tervezni.
Ha biztosítja az önkormányzat a homokot és a gréderezéshez a zúzott követ, akkor a Zrínyi
utcát végig javítani tudják. A javítást megkezdik a Kurucz utca felől, végig mennek az Ősz utca
végéig és az Ősz utca végén T formában végződik a javítás.

3/7

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. NOVEMBER 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az előterjesztést támogatja a 7 564 120 Ft
módosított összeggel, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
310/2016. (XI.03.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott,
hogy:
a.) A 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartási
kormányzati funkció dologi kiadásainak előirányzatát megemeli
7 564 120 forint előirányzattal, a 18 103 582 Ft összegű pótelőirányzat
(feladatalapú finanszírozás: kiegészítés) terhére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a 7 262 800 Ft-os eredeti javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 tartózkodás mellett nem fogadta el az eredeti javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a kivitelező a Duba-Sped Kft. javításra vonatkozó árajánlatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
311/2016. (XI.03.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Zrínyi utca (814,7 m hosszúságban, 3 m szélességben) kátyúzására,
karbantartására elfogadja a DUBA-SPED Kft. (4069 Egyek, Nefelejcs u. 11.)
árajánlatát 4 840 000 Ft + áfa összegben.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2. Homokvásárlásról döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az előbb ismertette a homokvásárlást. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az
1 116 000 Ft + áfa összegért támogatja a homokvásárlást a Duba-Sped Kft-től,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
312/2016. (XI.03.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 1 116 000 Ft + áfa összegben vásárol homokot a DUBA-SPED Kft-től.
(4069 Egyek, Nefelejcs u. 11.)
Határidő: 2016.11.30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a homokot még a település többi utcáján is felhasználják, síkosság mentesítésre is. Tehát
nem teljesen ehhez a feladathoz kapcsolódik.
3. Család- és gyermekjóléti központ átszervezése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nagyon hirtelen beesett ez a téma, emiatt is össze kellett volna hívni az testületi ülést. Ha január
1-ig nem változtatnak a mostani szervezeti felálláson, akkor a csalássegítő és a gyermekjóléti
szolgálat működtetéséhez szükséges támogatást nem kapja meg az önkormányzat. Az
előterjesztésből kiderül, hogy a támogatást most már csak a Járási székhely önkormányzata
kaphatja. Jelen esetben Balmazújváros Város Önkormányzata. Neki kell erre egy intézményt
létrehozni és az általa irányított intézmény az, aki ezt a feladatot elláthatja. Ezt úgy fogják ellátni,
hogy az Egyek után kapott pénzből, ugyanezek az emberek fognak itt dolgozni, ugyanilyen
keretek között.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha nem elegendő, akkor az önkormányzatnak ki kell egészíteni. Csak nem a kistérségnek, hanem
a járási önkormányzatnak kell átadni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát azt a kiegészítést, amit eddig a társulásnak átadtak, most már az intézménynek kell átadni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A társulásból való kiválást kell támogatni és a továbbiakban a járási székhely önkormányzata
látja el a feladatokat.
Bóta Barbara aljegyző:
Úgy olvasta, hogy a gyermekjóléti szolgálatot is kiviszik a társulásból és azt a szolgálatot
települési önkormányzatnak kell fenntartania.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Úgy érti, hogy azt is odaadhatják a járási székhelynek. Mindenestül marad, csak a járási székhely
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önkormányzatnak adják oda.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyekkel Balmazújváros Város Önkormányzata fog feladat ellátási szerződést kötni. Ő fogja
ellátni ezeket a feladatokat a saját intézményén keresztül.
Bóta Barbara aljegyző:
Úgy értette, hogy dönthet úgy az önkormányzat, hogy saját maguk működtetik a gyermekjóléti
szolgálatot. Dönthetnek úgy, hogy nem akarnak kilépni a társulásból, mert a szolgáltatást ott is
fenntarthatják, bár úgy látja, hogy Balmazújváros ki akar lépni. Illetve ha jól, akkor dönthetnek
úgy is, hogy a balmazújvárosi szolgálaton keresztül tartják fenn.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kistérségen keresztül nem lehet, mert a törvény nem biztosít rá támogatást.
Bóta Barbara aljegyző:
Az a mondat zavarta meg, hogy a polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat,
köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt elláthatják úgy, hogy megállapodást kötnek. A társulásból kilépnek és feladat ellátási
szerződést kötnek Balmazújvárossal.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Úgy, mint a központi orvosi ügyelet esetében.
Bóta Barbara aljegyző:
Úgy értelmezi, hogy nekik alapból a saját szolgálatukat kellene fenntartani.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Úgy is fenntartják, ha Balmazújváros látja el és kiegészítik a feladat ellátási szerződést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ők egy intézményt hoznak létre. Az önkormányzat a Balmazújvárosi önkormányzattal kötnek
feladat ellátási szerződést, a feladatot a saját intézményén keresztül látja el és ebbe az
intézménybe veszik fel az egyeki két dolgozót. Gyakorlatilag nem fog változni semmi, csak amit
eddig társulásnak hívtak most már intézmény lesz. Ugyanúgy 8 fő lesz. 5 fő Balmazújvároson, 1
fő Tiszacsegén és 2 fő Egyeken.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a társulásból ezt a
feladatot szervezzék ki és csatlakozzanak a feladatellátásba Balmazújváros Város
Önkormányzatán keresztül az újonnan létrehozott intézményhez, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
313/2016. (XI.03.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban és a gyermekek
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védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 7.1. pontjában foglaltakra
figyelemmel dönt arról, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata feladat-ellátási
megállapodást köt Balmazújváros Város Önkormányzatával a család- és
gyermekjóléti központ, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat
tekintetében.
Egyek Nagyközség Önkormányzata fenti döntésnek megfelelően
kezdeményezi a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsánál a társulási megállapodás módosítását, valamint a Balmazújvárosi
Kistérség Humán Szolgáltató Központ átszervezését.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Miluczky Attila polgármestert az előzetes
egyeztetések és tárgyalások lefolytatására.
Határidő: 2016. november 30. és folyamatos
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 13:50 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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