EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. NOVEMBER 22. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

12/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2016.
november 22. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:

1. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
199/2016.(XI.22.) sz. határozat
2. Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
200/2016.(XI.22.) sz. határozat
3. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állapotáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
201/2016.(XI.22.) sz. határozat
4. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2016. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
202/2016.(XI.22.) sz. határozat
5. 2017. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
203/2016.(XI.22.) sz. határozat
Az 5. napirend a közmeghallgatás anyaga is
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
204/2016.(XI.22.) sz. határozat
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7. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
205/2016.(XI.22.) sz. határozat
8. Egyebek
1. Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete kérelme zárolt tétel feloldására
206/2016.(XI.22.) sz. határozat
2. Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
207/2016.(XI.22.) sz. határozat
3. Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása
208/2016.(XI.22.) sz. határozat
4. Tájékoztatás a helyközi autóbusz közlekedésben történő menetrend
módosításáról
209/2016.(XI.22.) sz. határozat
5. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
210/2016.(XI.22.) sz. határozat
6. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
211/2016.(XI.22.) sz. határozat
7. Ingatlan használati szerződés módosítása
212/2016.(XI.22.) sz. határozat
8. Értesítés körzeti erdőtervezés megkezdéséről
213/2016.(XI.22.) sz. határozat
9. Határozati javaslat zártolt tételek feloldására
214/2016.(XI.22.) sz. határozat
10. Piac működtetéséről döntés (Szóbeli előterjesztés)
215/2016.(XI.22.) sz. határozat
11. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház hozzájárulás kérése leltár elvégzéséhez
216/2016.(XI.22.) sz. határozat
12. Leszerelt közvilágítási lámpatestek értékesítése
217/2016.(XI.22.) sz. határozat
13. 2017. évi járási mintaprojektek önerejének biztosításáról döntés
218/2016.(XI.22.) sz. határozat
14. Kétöklű Szociális Szövetkezettel megkötött megállapodás módosítása
219/2016.(XI.22.) sz. határozat
15. Megállapodás kéményseprő szolgáltatóval
220/2016.(XI.22.) sz. határozat
16. Döntés az Eötvös u. 3. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlanról
221/2016.(XI.22.) sz. határozat
17. Döntés az Egyek, Dózsa Gy. u. 52. sz. alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról
222/2016.(XI.22.) sz. határozat
18. A Képviselő-testület 304/2016.(X.27.) sz. határozatának módosítása
223/2016.(XI.22.) sz. határozat
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból 6 fő jelen van. Tardi Kálmán bizottsági tag jelezte,
hogy késni fog, Czinege Zoltán bizottsági tag nem érkezik meg bizottsági ülésig, Murvai
Ferenc bizottsági tag pedig betegség miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Kiss Sándor bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja
meg a bizottság:
1. Megállapodás kéményseprő szolgáltatóval
2. Döntés az Eötvös u. 3. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlanról
3. Döntés az Egyek, Dózsa Gy. u. 52. sz. alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület 304/2016.(X.27.) sz. határozatának is tárgyalja meg a
bizottság.
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy az SBSE kérelmét, amely a zárolt tételek feloldására vonatkozik tárgyalja meg
a bizottság. Kéri, hogy ha lehetséges vegyék már előrébb, mert neki 1 óra múlva el kell
mennie.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
Napirendek tárgyalása:
1. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem kíván hozzáfűzni semmit. Az előterjesztésben részletesen minden le van írva.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
199/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetési rendelet
módosítását.
Határidő: 2016.november 24.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A következő napirendi pontnál Polgármester úr az előadó. Mivel Polgármester úr még nem
érkezett meg, így lépjenek tovább. A következő napirend Beszámoló az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról.

2. Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kalmár Zoltán ügyvezető:
A Felügyelő Bizottsággal ez volt az első alkalom, hogy vele együtt le tudtak ülni. A Felügyelő
Bizottság a beszámolót elfogadta. Vannak bizonyos elvárásaik, ami majd 2017. évben lesznek
aktuálisak, most ezekről nem is érdemes beszélni. Gyakorlatilag úgy vette át a Szöghatár Kft.ét, hogy kirívó anyagi problémák nincsenek, bízik benne továbbra is ezt az utat tudják tartani
és év végén sem lesz semmilyen gondjuk. Szerette volna, ha a könyvelő pár szóban beszél a
Kft-ről a bizottság előtt, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Jó hír, hogy pénzügyi stabilitásról szól a tájékoztatás. Szerinte az önkormányzat odafigyelt rá,
hogy a Szöghatár Kft. működőképessége folyamatosan biztosítva legyen.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
A 2 és fél hónapnyi itt tartózkodása alapján csak jókat tud mondani a pénzügyi
együttműködésükkel kapcsolatban.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2016. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
200/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2016. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

3. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állapotáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Volt egy ilyen kérés, hogy erre vonatkozóan készüljön egy felmérés.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
38 önkormányzati ingatlanról volt szó, amikor a felmérést elkezdte. Mindegyik ingatlant
személyes körbejárta és fényképekkel dokumentálta, hogy milyen állapotban vannak az
ingatlanok. A leírtak a jelenlegi valós helyzetet mutatja. Vannak olyan ingatlanok, amelyek
katasztrofális állapotban vannak, de vannak nagyon jó állapotban lévő, felújított ingatlanok
is. Mindent leírt az ingatlanokkal kapcsolatban és fényképekkel dokumentálta. A végén
készített egy sürgősségi listát. Az önkormányzatnak fontossági sorrendet kellene felállítani.
Ha ehhez szükséges egy költségbecslést is tud mellé tenni és akkor ezek alapján kellene a
felújításokat és a karbantartásokat elvégezni. Az összes ingatlannál a karbantartás hiánya
tapasztalható. Sok ingatlannál lehetne olyan dolgokat megcsinálni, ami az állagmegőrzés
miatt indokolt lenne. Nem annyira fontos, de ha hanyagolják, akkor még rosszabb lesz. Ha
erre lesz pénz ezt a Szöghatár Kft. be is tudná vállalni. A sürgősségi sorrend alapján el kell
dönteni, hogy az önkormányzatnak mi a fontosabb.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok
állapotáról szóló beszámolót tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
201/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok állapotáról szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megérkezett Polgármester úr, így rátérhetnek az Egyek Nagyközség Önkormányzatának és
intézményeinek 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóra.

4. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2016. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Odafigyel arra, hogy az önkormányzatnak mennyi pénze van. Ismerteti, hogy jelenleg mennyi
összeg van az önkormányzat számláján és ebből mit fizettek ki. Nem gondolja, hogy az
önkormányzatnak anyagi gondja van, de annyira jól nem is áll anyagilag az önkormányzat,
hogy számolatlanul költhetnék a pénzt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök kiment az ülésről.
Jelen van 5 fő bizottsági tag.

Ami a költségvetésben van, azokat év végéig próbálják teljesíteni. Még ki kell fizetniük Dudits
Pálnak a Kurucz utca és a sorompó közötti árokkészítési munkálatait, ez fél millió Ft+áfa. A
Zrínyi utca is elkészült, ezzel kapcsolatban még ki kell fizetniük 2 millió Ft+áfát. Közeledik az
év vége, már nagyobb munkába nem fognak bele. Szerinte ezt az évet eredményesen zárják.
A 2016-os évet eredményesnek tartja, mert sok projektet le tudtak zárni. Mondja ezt úgy,
hogy „beleőszült pár hajszála” a gyepmesteri telepbe, az Idősek otthonának bővítésére, a
mezőgazdasági közmunkaprogramba, illetve a Kurucz út és a sorompó között a járdaépítés
és az árokkialakítási munkába. Azt gondolja, hogy itt túlvállalták magukat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök visszajött az ülésre.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

A műszaki ellenőr kérte, hogy még egyszer ne kezdjenek bele közmunkásokkal ilyen
projektbe. Jövőre ilyen jellegű feladatokat nem vállalnak, azt fogják vállalni, ami jobban
megy. Azt gondolja, hogy a Zrínyi utca elkészülte mindenkinek elégedettségre adhat okot.
Jövőre az a cél és a közmunkaprogramot is ennek fogja alárendelni, hogy minél több utcát
javítsanak meg. Megemelték a közbeszerzési értékhatárt. Jövőre már 15 millió Ft-ért tudnak
szolgáltatást megrendelni. Jövőre az legyen a cél, hogy amit tudnak fordítsanak útjavításra.
Felállítottak egy sorrendet, amit majd be kell hozni a testület elé jóváhagyásra.
A beszámolóval kapcsolatban nem tud különleges dolgot kiemelni, úgy érzi, hogy szépen
csendben és rendben haladnak a dolgok.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Törvény nem írja elő a háromnegyed éves beszámoló elkészítését. Torzíthatja a kiadást és a
bevételt, hogy a fejlesztések nem úgy valósulnak meg. Úgy gondolja, hogy nagyon nagy gond
nincs, mindig teljesíti az önkormányzat a kötelezettségeit, késések vannak. Most például
várnak a REKI-re. Elmondja, hogy 23 600 000 Ft-ot sikerült a REKI-be beépíteni.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2016. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
202/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzatának és
intézményeinek 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Tardi Kálmán bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

5. 2017. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
A 4. napirend a közmeghallgatás anyaga is
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Jelenlegi információi szerint nagy változás nem fog történni 2017. évben. Gondol itt arra,
hogy amilyen bevételek megilletik az önkormányzatot - ismerve a 2017.évi költségvetési
törvényt, - nincs változás. Maradnak az illetményalapok, akár a közalkalmazottaknál, akár a
köztisztviselőknél. A költségvetési törvénybe beszúrtak egy sort, hogy a helyi önkormányzat
képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben az önkormányzat saját forrásai terhére a
hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb illetményalappal lehet
megállapítani a fizetési besorolást. Ez jelenthetné, hogy fizetésemelésre számíthatnának a
köztisztviselők. Ez egy plusz tétel a költségvetési törvényben.
A fejlesztéseket próbálta felsorolni a szöveges előterjesztésben. Majd ezekről beszéljenek
bővebben, ha lesznek javaslatok. 14 pontban vannak felsorolva. Biztosan emlékeznek rá,
hogy tavaly ez egy több oldalon keresztül futó felsorolás volt és utána rangsorolt az
önkormányzat. Úgy gondolja, hogy tényleg csak az szerepel itt, amit valóban meg tud
valósítani az önkormányzat. Ha pályázati lehetőség lesz az pluszba bele fog kerülni, de arról
úgy is dönt a bizottság és a Képviselő-testület.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kérte, hogy 15 millió Ft-ot tervezzenek be útjavításra.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Beírta, a 7. oldal legalján van. Dologi kiadásként írta, mert ez karbantartás és javítás.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szeretné, ha az önkormányzati vendégház kialakításának még egyszer neki szaladnának. A
mostani bérlőnek elmondta, hogy jövő tavaszig lehet ott. Körülbelül 2 millió Ft kellene, hogy
azt a lakást berendezzék. Javasolja, hogy ez is legyen betervezve.
Még Gál-Szalai Erikával nem egyeztetett, de ő szeretné, ha a gyepmesteri telepen a boltot
kialakítanák. Ha már ott van a bolt, akkor működtessék. Ennek a beindításához kellene 2
millió Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez is szerepel benne, csak összeg nélkül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a házasságkötő terem klimatizálása is legyen benne.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez is szerepel az előterjesztésben.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Még egy kicsit többet is írt az egész Polgármesteri Hivatalnak, legfeljebb majd megint zárolva
lesz. Ismerteti a 14 pontot, ami a Fejlesztések, beruházások, felújítások résznél található az
előterjesztésben. Ezzel szemben javasolta még Polgármester úr a Hunyadi u. 31. szám alatti
ingatlan bútorzatára 2 millió Ft-ot, illetve a gyepmesteri telepnél a bolt beindítására 2 millió
Ft-ot.
Kéri Vitéz Zsolt bizottsági tagot, hogy a későbbiekben ismertesse a Szociális Bizottság
javaslatait.
Kérdezi, hogy a Fonyódligeti üdülő üzemeltetésre gondolnak-e valamilyen összeget vagy
egyeztessen Tiszacsegével? Ugyanis, amíg a többi önkormányzat nem fizet, addig Egyeknek
meg kellene előlegeznie. Például ma utalta át Tiszacsegének a tavalyi részt.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
2 millió Ft biztosan jó volna erre a célra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezért emelték meg a működési tartalékot 5 millió Ft-tal. Egyelőre számoljanak 5 millió Ft-tal,
majd lesz valahogy.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
2016.évben 10 millió Ft a működési tartalék és 5 millió Ft a fejlesztési tartalék. Most 15 millió
Ft a működési tartalék és 5 millió Ft a fejlesztési tartalék.
Ecsedi János alpolgármester:
Ez lett volna az első kérdése, hogy a Fonyódligeti üdülővel kapcsolatban megfogalmazódotte valamilyen költség, ami el lesz különítve, de akkor ezek szerint az 5 millió Ft ezt takarja.
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A másik dolog, hogy időközben kialakult az üzemcsarnok, a gyepmesteri telephely, a Hunyadi
u. 61. szám alatti épület és a vásárcsarnok. Ezeknél lehetne egy-egy informatikai fejlesztés.
Jó lenne, ha lenne például internet, nyomtató.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A gyepmesteri telepen van internet.
Ecsedi János alpolgármester:
Egy wifis rendszert el kellene juttatni ezekre az önkormányzati helyekre. Rá szokott nézni a
működtetéssel kapcsolatos kisebb költségekre, ilyen például a takarítószerek és sokáig ilyet
nem látott a Hunyadi u. 61. szám alatt. Oda is kellene, mert például ott vannak a
tanfolyamosok. Tehát az új egységeihez mindenféleképpen tegyenek ilyen költségeket.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
2016. évben is lesz, mert felmerülő költség. A dologi kiadások úgy lesznek tervezve, hogy a
2016.évben felmerülő, plusz ha van infláció, akkor azzal növelve. Ha a 2016.évben
szerepelnek ezek a kiadások, akkor 2017. évben is szerepelni fog.
Ecsedi János alpolgármester:
Ezt csak gondolat ébresztésként mondta el, hogy most már van olyan, ami az előző évben
nem volt és annak a költségével is számoljanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Hunyadi 61. szám alatt van internet tavasz óta.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A gyepmesteri telepen is van internet, az üzemcsarnokot nem tudja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Gál-Szalai Erika is mondta, hogy a gyepmesteri telepre kellene nyomtató és számítógép.
Ecsedi János alpolgármester:
Az üzemcsarnokban készletkimutatással kapcsolatban nagy segítség lenne, ha számítógépen
tudnák ezt vezetni és nem füzetben.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha informatikai fejlesztést tudnának eszközölni a Polgármesteri Hivatalban, akkor az itteni
lassabb gépek oda jók lennének.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
A Szociális Bizottság javasolta, hogy 1,5 millió Ft-ot tervezzenek be az Idősek Karácsonyára.
Ezt minden évben megrendezik és minden évben keresik rá a forrást. Illetve, mivel elég
szűkös a Szociális Bizottság kerete, így 200.000 Ft-ot kértek betervezni a szép korúak és a
beteg gyerekek részére. Ez jelenleg 50 főt érint.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több javaslat nincs, kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja a
koncepciót, kézfelemeléssel jelezze.

9/43

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. NOVEMBER 22. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
203/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi
költségvetési tervezési irányelveit az alábbiakkal:
1. A gyepmesteri telepen lévő állateledel bolt beindítására kerüljön
tervezésre 2 000 000 Ft
2. A Hunyadi u. 31. sz. alatti ingatlan bútorzatára kerüljön tervezésre
2 000 000 Ft
3. Az Idősek Karácsonya rendezvényre kerüljön tervezésre 1 500 000 Ft
4. A szép korúak köszöntésére és a beteg gyermekek támogatására kerüljön
tervezésre plusz 200 000 Ft
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető

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
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A rendelet tervezetet ő készítette, de Polgármester úr javaslata volt. A Hunyadi J. u. 12. szám
alatti ingatlan tekintetében kategória át sorolás történt. Illetve, hogy a bérlakások bérleti
díjának megfizetése biztosítva legyen. Egyik esetben a kérelmező jövedelme érje el a lakbér
mértékének tízszeresét, másik esetben a nyolcszorosát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Eddig vizsgálni kellett, hogy a bérlőjelölt megfelelő jövedelemmel rendelkezik-e, hogy
bérlővé válhasson. Mi az a megfelelő jövedelem? Petruska Lászlóné ügyintézővel próbálták
eldönteni, hogy megfelel vagy nem. Ennek próbálnak olyan keretet adni, hogy 10 000 Ft
alatti bérleti díjaknál rendelkezzenek a bérleti díj tízszeres jövedelmével, a 10 000 Ft fölötti
bérleti díjaknál pedig rendelkezzenek nyolcszoros jövedelemmel. Például, ha van egy 30.000
Ft-os bérlakás, akkor ahhoz a családnak 240.000 Ft-os jövedelem kell. A már bent lakóknál
külön ez nem lesz vizsgálva, de az új igénylők már ilyen szempontból is vizsgálva lesznek.
Talán egy-két ingatlan éri el a 30.000 Ft-os bérleti díjat, jellemzően 20-25 ezer Ft a bérleti díj.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Mi számít jövedelemnek? A családi pótlék is?
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, az összbevétel. Így egyszerűbb lesz, mert nem neki vagy Petruska Lászlóné
ügyintézőnek kell eldöntenie. Nem a jóindulatukon fog múlni, hanem ezt meghatározzák,
akkor ez lesz a szabály. Mindenki tudja, hogy mennyi a rezsi és előfordulnak váratlan
kiadások is. Ahhoz, hogy valaki ne süllyedjen el egy bérelt ingatlanba, ahhoz körülbelül ilyen
jövedelmek kellenek. Aki nem rendelkezik, ilyen jövedelemmel azon nem tudnak segíteni.
A Hunyadi u. 12. szám alatti ingatlant azért kérte átsorolni, mert most már teljesen más
minőségű ingatlan, mint ami eddig volt. Eddig komfortnélküli szükséglakás volt. Ismerteti
milyen változások történtek az ingatlanon.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról,
béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
204/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a
helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással
kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2016. november 24.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

7. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A rendezvényszervezőnek nem kellene valami költségvetést erről készítenie?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Úgy emlékszik, hogy korábban a Pénzügyi Bizottság ezt kérte, csak a rendezvényszervezőből
ez ellenállást váltott ki.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ahhoz, hogy fedezetet tudjanak biztosítani valamilyen terv, koncepciónak kellene lenni, hogy
2017.évben miket akar csinálni és annak a forrás oldalát tudnák tervezni. Nem
személyeskedésről van szó, hanem racionális gondolkodásról.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Külön kérte Gál-Szalai Erikát, hogy írjon bele összegeket.
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Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Van benne egy végösszeg, 3.401.200 Ft.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Amennyiben úgy döntenek, akkor ehhez jönne még hozzá az Idősek Karácsonya rendezvény
1,5 millió Ft-tal.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Most látja, hogy mindegyiknél ott van az összeg is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez gyakorlatilag az eddigi gyakorlat papírra vetése. Olyan kezdeményezést hiányol, hogy
valami plusz legyen benne, ami lehetőleg ne kerüljön pénzbe. Például november 22-e van és
nemsokára jön a Mikulás napja. Régen lehetett Mozgó Mikulást rendelni.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Tavaly hallotta a rádióban, hogy a NAV megbüntette a Mozgó Mikulást, mivel nem tudott
elismervényt adni. Ezt tisztába kell tenni, mert különben így járhatnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elmondja, hogy amikor az Egyeki Vigasságok rendezvény van 200 Ft-ot kell fizetni a
sergőzésért és még erről a 200 Ft-ról is állítanak ki nyugtát. Amit Zsólyomi Zsolt bizottsági
tag mond az jogos, de megoldható probléma. Hiányolja a fogathajtó versenyt, azt is bele
kellene tenni. Mondták, hogy jövőre próbálják az Egyeki Vigasságokkal együtt szervezni.
Például szombaton Egyeki Vigasságok, vasárnap pedig fogathajtó verseny, így két napos
lenne a rendezvény.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Lehetne valami aktuálisabb dolog is. Több helyen vannak különböző napok és fesztiválok.
Lehet, hogy nehezen indul be, de utána egyre nagyobb. Újszentmargitán is egyre nagyobb
népszerűségnek örvend a Böllérfesztivál.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Például Tiszacsegén Halászlé fesztivál van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Valamit ki kellene találni, ami jellemző Egyekre. Ezeknek a tematikus fesztiváloknak jó híre
van a környéken.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a dolgot azért nem erőltette eddig, mert nem tart ott a település, hogy rengeteg embert
idehívjanak. Úgy kell felépíteni, hogy nyissanak, de akkor az tuti legyen. Akkor lesz ez teljes,
ha az utak mindenfele jól járhatóak, ha a Válykos teljesen kész lesz és az étterem is felújítva
legyen.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Újszentmargitán is, amikor elkezdődött a Böllérfesztivál, akkor még sárban tapostak és
igazán nem csökkent a látogatottság. Nem biztos, hogy teljes kereknek kell lenni, legalább az
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a rész legyen rendben, ahová szeretnék a rendezvényt. Szerinte erre a Válykos vagy a Sport
köz rész teljesen alkalmas.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez a 3 500 000 Ft be van állítva a koncepcióba?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nincs, ha ezt elfogadják, akkor ez alapján be lehet tervezni. Tavaly 5 millió Ft volt tervezve és
abból zároltak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ezt a 3,5 millió Ft-ot mindenképpen be kellene állítani.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha ez be lesz állítva és elfogadják a költségvetést, akkor Gál-Szalai Erikának meg lesz a
fedezete arra, hogy lebonyolítsa ezeket a rendezvényeket. Ha mást is gondolnak, akkor
célszerű lenne most javasolni.
Ecsedi János alpolgármester:
A testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatban nincs terv jövőre?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte arra is kellene tervezni, hogy fogadják őket. Ez se 1-2 Ft, hanem százezrekbe fog
kerülni. Ezért is erőltetné a vendégház kialakítását, mert a legsúlyosabb tétel mindig a
vendégház szokott lenni. Sőt van egy olyan gondolata, hogy ha egyszer beüzemelik a
vendégházat, akkor a testvér településeken meghirdethetnék, hogy aki onnan jön, jöhessen
akár önköltségi áron. Nagyon minimális árra gondol, például 1.000 Ft-2.000/fő/nap.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Tervez összeállítani egy turisztikai prospektust, ami a települést egy turisztikai bázispontnak
tünteti fel. Szerinte itt is el lehet tölteni 2-3 napot. Nagyon jó kiindulási pont Hajdúszoboszló,
Debrecen, Eger, Tokaj és Tiszafüred irányába.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A helyi értéktár már dolgozik ezen, nekik van már összeállítva erre külön anyaguk.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A végösszegben benne van a fa szerkezetes pavilonok 1 millió Ft-tal?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Benne van. Minden nagyon szűkösen van számolva. A falunapra is egy fellépő van, tehát
tényleg a minimum.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A családi sportnapot is ide kellene belerakni. Ha lesz egy rendezvénynaptárjuk és az
önkormányzat ad hozzá támogatást, azt ide be kellene tenni. Ugyanakkor azt is mondhatnák,
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hogy ami nem lesz benne az nem önkormányzati rendezvény és akkor nem adnak hozzá
támogatást.
A szilveszteri bált is ide lehetne írni, mert az önkormányzat azt is támogatja. Ezen a terven
még bővítene. Beleírná a családi sportnapot, a szilveszteri bált, a fogathajtó versenyt és a
Mozgó Mikulást. Nem tudja, hogy a Mozgó Mikulás miért maradt abba?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Mikor nagyon jól működött ez a dolog, akkor volt fogat és Mikulás. A Mikulásnak fizettek
megbízási díjat. Aztán ez kimaradt, a fogat nem jött és nem nagyon volt pénzük fizetni a
Mikulásnak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A Mikulást biztos, hogy meg tudják oldani fizetés nélkül is. Nem tudja elhinni, hogy nem
találnak egy önként jelentkezőt. Helyi vállalkozókat kellene megkeresni a kocsi biztosítása
miatt. Meg van győződve, hogy ha a rendezvényszervező megkeresi őket, akkor díjtalanul
elvállalják. Ismeri ezeket az embereket és olyanok, hogy örülnek, ha örömöt okozhatnak a
gyerekeknek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezt az idén gondolták?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mindenképpen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jónak tartja a majális népszerűsítését. Nem tudja hány májusfát állítanak a településen, de
ha 100.000 Ft-ot fordítnak jutalmazásra, akkor mindenki aki májusfát állít komoly
jutalmazásban részesülne.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Ebben nem csak a jutalmazás van. A nagy közös májusfa állításánál sor versenyek vannak. Ez
egy plusz, hogy májusfa szépségverseny van. Tehát nem mind a jutalomra van, hogy ki állítja
a legszebb fát.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A környék nyárfáinak kivágásával környezet károsítást végeznek. Úgy tudja elképezni, ha
telepítenének a gépállomási önkormányzati terület szélére 100 kadrát nyárfát és 2-3 éven
belül kivágható fák lennének. A telepítést védett helyen kell elvégezni. Így tudnak tradíciót
csinálni belőle.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Soknak tartja ezt a 100.000 Ft-ot. Aránytalan a gyermeknapi programhoz képest, ahol 10 000
Ft van ugyanilyen sorversenyek jutalmazására. Tehát tízszerese, ez itt túlzó.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
El kellene gondolkodni, hogy melyik legyen a fő rendezvényük. A búcsúnak régen
hagyománya volt. Ezt vissza akarják-e hozni? A búcsúra 301 800 Ft van betervezve, ebből
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nem lesz nagyobb búcsú. Illetve hiányolja még a teleki és az ohati napokat. Javasolja ezeket
beépíteni. A teleki napokra 200 000 Ft-ot javasol.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Összesen 30.000 Ft-ot meghaladja a plakát és a meghívó nyomatatás. Vehetnének egy
nyomtatót és akkor maguknak meg tudnák oldani.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
A színes festék se olcsóbb.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tehát javasolták, hogy kerüljön bele a rendezvénytervbe a Mozgó Mikulás, a Fogathajtó
verseny, a Telekházi nap, az Ohati nap, a Családi sport nap, a Testvérvárosi kapcsolat és a
Szilveszteri bál. Elmondja Gábor Istvánné könyvtárvezetőnek, hogy az értéktár bizottság
anyagából lehetne ötleteket meríteni tematikus programokra. Ők a település értékeit már
számba vették, esetleg ők tudnak javaslatot tenni arra, hogy mi jellemző Egyekre, amiből ki
lehetne indulni.
A kiegészítéseken túl javasolják a költségterv átdolgozását a majális költségeinek
csökkentésével, illetve a plakátok készítésének költségeit kérik átgondolni és racionalizálni.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Az október 23-i rendezvény meghívója nem tetszett Polgármester úrnak és úgy gondolták,
hogy ha már a meghívó minőségi lesz, akkor már a plakát is legyen minőségi.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha például az önkormányzati színes nyomtatóba vesznek patront, akkor biztosan tudnak
olyan színvonalas plakátot készíteni, mint a nyomdában. Illetve javasolja, hogy a májusfa
szépségversenyhez neveljék meg a fákat önkormányzati ingatlanon.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Talán a majálisra tervezett 100.000 Ft-ból meg lehetne vásárolni a facsemetéket.
Mivel több javaslat nincs, kéri, hogy aki elfogadja a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház 2017. évi munkatervét az elhangzott javaslatokkal, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
205/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
2017. évi munkatervét azzal, hogy kerüljön be a munkatervbe:
1.
2.
3.
4.

Mozgó mikulás
Fogathajtó verseny
Telekházi nap
Ohati nap
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5. Családi sport nap
6. Testvérvárosi kapcsolatok
7. Szilveszteri bál
A költségterv ennek megfelelően legyen átdolgozva. A május 1-re tervezett
majális költségei kerüljenek csökkentésre, és a plakátok készítésének költségei
legyenek racionalizálva.
Javasolja továbbá a bizottság, hogy a májusfa szépségversenyhez neveljék
meg a fákat önkormányzati ingatlanon. A majálisra tervezett összegből
vásároljanak nyárfa csemetéket.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gál-Szalai Erika képviselő

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A 2017. évi költségvetés készítését megalapozó döntéseknél a könyvtárnak volt egy kérelme.
Itt átfedés van, mert szerepel a kérelemben és a munkatervben is a népdalkör vezetőjének
és a néptánctanár költsége.
Bódi István bizottsági tag:
Az Ügyrendi Bizottság ehhez annyit fűzne még hozzá, hogy a Linux-os rendszerre van
ingyenes tartalomszűrés is.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Nem talált.

8. Egyebek
1. Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete kérelme zárolt tétel feloldására
Ecsedi János alpolgármester:
Polgármester úrral előzetesen egyeztetett. Kéri, hogy az SBSE részére betervezett 1.200.000
Ft-ból zárolt 300.000 Ft-ot keressenek rá valamilyen forrást és oldják fel. Olyan mértéket
öltöttek a kiadásaik, hogy mindenféleképpen indokolt lenne az összeg feloldása. Kifejezetten
a különböző pályázatok önrésze indokolja. Múlt héten megkapták a TAO-s pályázat
határozatát és ehhez is rengeteg önrész merült fel. Gondol az öltöző elkészítésére, az
utánpótlás nevelésének különböző jogcímeken történő megvalósulásához. Az utánpótlás
nevelés 6,7 millió Ft, aminek a 10%-os önrésze is elég magas. A GINOP-os pályázat
továbbfoglalkoztatás önerejének biztosítása is indokolná a forrás bővítését. Több mint 1
millió Ft önrészt fizettek ki a Sportcentrum felújításával, beindításával kapcsolatban. Eléggé
megnövekedtek a rezsi költségeik is, úgyhogy mindenféleképpen indokolnak tartaná a zárolt
tétel feloldását.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Van javaslat a forrásra? Neki most hirtelen nincs ötlete. A REKI-t nem tudják erre kérni. Már
sem a működési, sem a fejlesztési tartalékban nincs ennyi pénz.
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Ecsedi János alpolgármester:
A környezetvédelmi alapból nem lehet átcsoportosítani?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A rendelet előírja, hogy csak környezetvédelmi célokra lehet felhasználni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A maga részéről tudja támogatni az összeg feloldását, de egyeztetett Szekeres Zsuzsanna
közgazdasági irodavezetővel és felmerült a kérdés, hogy miből? Az előbb ismertette, hogy az
önkormányzatnak mennyi pénze van, de ennek egy része környezetvédelmi alapban van, a
másik része pedig a Széchényis lakásokra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezek kötött felhasználásúak. A pályázati önerőre tervezett összeg elfogyott?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem volt ilyen tervezve. Akkor szoktak tervezni ilyet, amikor van benyújtott és még el nem
bírált pályázatuk.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor nem lát más forrást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A működési tartalékból mennyi van még?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
8 ezer forint van.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Fontos, hogy ezen az ülésen döntés legyen?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy december közepi testületi ülésre úgy hozzák vissza ezt a napirendet, hogy
legyen meg a válasz arra, hogy miből oldják fel. Addigra hátha tisztább képet látnak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A következő ülésen visszatérnek rá. Most ha nem tudják, hogy miből adják, akkor hiába
adnának.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete kérelme a
következő ülésre kerüljön vissza a Képviselő-testület elé a pénzügyi forrás megjelölésével,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
206/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete kérelme a
következő ülésre kerüljön vissza a Képviselő-testület elé a pénzügyi forrás
megjelölésével.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete elnöke

2. Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
300.000 Ft-ról van szó. A pályázatok benyújtási határideje március 17. Úgy emlékszik idén ki
kellett tolni a határidőt, mert korainak bizonyult.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azért, mert második körben fogadták el a költségvetési rendeletet, aminek március 16. volt a
határideje. Szerinte a határidő lehetne április is.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte a határidőt módosítsák, mert ez nem volt jó.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Akkor legyen 2017. április 17.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az összeg az rendben van?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az összeg rendben van, csak már ne madárodúkra adakozzanak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A régi típusú köztéri kutakat rendbe lehetne tenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Neki most van egy pályázati ötlete. A nyílászáró üzem előtt van egy régi kút és azt szeretné
helyrehozatni. Már meg is kérte Kalmár Zoltán ügyvezetőt, hogy készítsen tervet és
költségvetést, csak a részleteket még nem beszélték meg. Szeretne oda tenni térkövet és
padot, hogy akik átjönnek a településen ott le tudjanak ülni. Ez a sarok a település
központjának széle.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ő a tavat bővítené a telephelyen, újra töltené vízzel. Erre lehet pályázni? Ez
természetvédelem.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ez nem közterületi közérdekű dolog.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A környezetvédelmi alapban van pénz, amit ilyen célokra lehet felhasználni. Javasolja, hogy
emeljék meg az összeget 500 000 Ft-ra. Legfeljebb megmarad, ha nem lesz annyi pályázat.
Mivel nincs más javaslat, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a környezetvédelmi alapra a
pályázat benyújtási határideje 2017. április 17. legyen, illetve a pályázat teljes összege
500 000 Ft-ra módosuljon, a pályázati kiírás egyéb pontjai módosítása nélkül,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
207/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a pályázati felhívást a Helyi
Környezetvédelmi Alapból 2017. évben nyújtható támogatások elnyerésére
azzal a módosítással, hogy a pályázat benyújtási határideje 2017. április 17.
legyen, valamint a pályázat teljes összege 500 000 Ft legyen.
Határidő: 2017. április 17.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző

3. Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Jogszabály írja elő az elfogadását. Varga Péter belső ellenőr állította össze. Javasolja
elfogadni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem teljesen idetartozik, de régebben, hogy ha valamelyik területtel nem voltak
megelégedve, akkor arra a területre belső ellenőrzést kértek. Felmerült benne, hogy meg
kellene vizsgálni azt a gyakorlatot, hogy az ebédet ugyanannyiért kapja az, aki visz be
ételhordót, mint az, aki nem visz be semmit és az ebéd mellé kap 3 dobozt, aminek darabja
kb. 50-60 Ft. Lehet ezt a gyakorlatot nem is kell ellenőriztetni, mert már beszélgetett a
könyvelővel és a dobozok ingyen kiosztására 900.000 Ft + áfát fizetnek évente. Tehát
összesen több mint 1 millió Ft-ot fordítanak erre a célra. Kéri Kalmár Zoltán ügyvezetőt, hogy
tekintse feladatának és egyeztessen a könyvelővel. Azt gondolja, hogy meg kellene emelni az
ebéd árát, pont annyival hogy a dobozok ára kijöjjön és aki visz magának ételhordót, az
kapjon annyi kedvezményt, hogy neki ugyanannyiba kerüljön, mint most.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Korábban fel volt tűntetve a doboz ára. Jogszabály előírja, hogy szállításkor az árut jellegének
megfelelően be kell csomagolnia és ez egy költség a vállalkozónak, itt az étteremnél is. Ezt
már a fogyasztóvédelem kifogásolta, mert nem lehet plusz pénzt a csomagolásért kérni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez most fordított helyzet lenne.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem kérnének plusz pénzt, hanem annak adnak kedvezményt, aki egyéni ételhordót visz
oda.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Érti, csak elmondta, hogy nem lehet kérni plusz pénzt a csomagolásért.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte ez egy járható út.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az Egyek Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
208/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi
belső ellenőrzési tervét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

4. Tájékoztatás a
módosításáról

helyközi

autóbusz

közlekedésben

történő

menetrend

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hozzá érkezett ez a tájékoztatás és kérték, hogy hagyja jóvá. Tanácstalan, mert egyszer sem
utazik busszal. Hátha a Képviselő-testület tagjai között van olyan, aki bármiféle információ
rendelkezik a járatokkal kapcsolatban. Hogyan adja így az egyetértését? Kéri a bizottság és a
Képviselő-testület segítségét, mert lát ebben egy olyan helyzetet, hogy ő jóváhagyja utána
meg kiderül, hogy a vonat érkezése előtt 5 perccel elmegy a busz. Ha nincs információja
senkinek, akkor jóvá kell hagyni.
Ecsedi János alpolgármester:
Meg lehetett volna Tiszacsegén Szilágyi Sándor Polgármester Urat kérdezni, mert ott nincs
vasúti közlekedés. Lehet, hogy elsődlegesen ez nem is itt csapódik le, hanem Tiszacsegén.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy gondolja, hogy ezt a levelet elküldték neki is. Nyílván, ha ők jóváhagyják, akkor Egyek
vonatkozásában hagyják jóvá.
Bódi István bizottsági tag:
A korrekciónál nem tudják, hogy az mit takar.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megtehetik azt, hogy jóváhagyják és ha panasz érkezik, azt szóvá teszik. Arra fel kell készülni,
hogy amit jóváhagynak és utána bepanaszolják, akkor 1 éven belül biztos, hogy nem lesz
változás.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Egyelőre vegyék tudomásul.
Bódi István bizottsági tag:
Az iskola részéről ezt tudomásul veszik, nagy problémát nem jelent. Inkább a vasúti
csatlakozást érinti.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte a csatlakozást nézik, amikor változtatnak a menetrenden.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha van még idő a visszajelzésre, akkor az Egyeki Hírmondóba szélesebb körben
véleményeztetni kellene, hogy őket hogyan érinti.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
2016. december 11-től lesz menetrend változás, akkor már pár nappal előtte meg kell
hirdetni. Tehát már lehet, hogy ezzel is túlhúzta a dolgokat, mert november 10-én, tehát már
12 napja jött.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha lenne egy interaktív honlapjuk, akkor sűrűbben osztanának meg közérdekű
információkat. Tegyenek egy gesztust a lakosság felé egy interaktív honlap működtetésével,
ahol oda-vissza közérdekű információkat osztanának meg.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Attól tart, hogy ezt a felületet az elégedetlen emberek használnák ki.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az a jó, amikor van egy lakossági fórum és van lehetőség arra, hogy eljöjjenek és
felszólaljanak az emberek.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ez lehet egyirányú információ áramlás is, hogy az önkormányzat megosztja a közérdekű
információkat.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Úgy gondolja, hogy nincs más választásuk és ezt tudomásul kell venni. Polgármester úrnak is
el kell fogadni és ha menet közben panasz érkezik a menetrenddel kapcsolatban, akkor jelzik
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ felé.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Évente egyszer tavasszal szokott lenni egy egyeztetés, ahol ott van a MÁV és a Hajdú Volán
képviselői és ott bármiféle menetrenddel kapcsolatos problémát jelezhetnek. Ha bárkinek
lenne panasza, gyűjtsék össze és jövő tavasszal, amikor elmegy erre a megbeszélésre, akkor
ott ezt tudja jelezni. Az Egyeki Hírmondóba ezt úgy kellene meghirdetni, hogy a lakossági
észrevételeket címezzék a Polgármesternek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki tudomásul veszi a menetrendi módosításokat és felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a menetrendi módosításokhoz egyetértését adja és amennyiben
lakossági panasz érkezik, azt jelezzék az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. felé,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
209/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek az Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. tájékoztatását a helyközi menetrend szerinti autóbusz közlekedésben
2016. december 11-től tervezett menetrendi módosításokról.
Hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a menetrendi módosításokhoz
egyetértését adja.
Amennyiben lakossági panasz érkezik a menetrenddel kapcsolatosan, azt
jelezzék az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. felé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

5. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A múltkor elmondta, hogy Tiszafüred Polgármestere belátta, hogy ez az egész nem ér annyit,
hogy haragban legyen a környező településekkel. Tiszafüred Polgármestere valóban bevitte
testület elé és elfogadták, hogy töröljék a társulási megállapodásból, hogy a környező
települések Tiszafüred számára kompenzációt fizessenek, amiért az ő közigazgatási
területükön van a hulladéklerakó. Ezt úgy szavazták meg, hogy a társulási megállapodás
nyilvántartásba vételéig fennálló kompenzáció összegét valamennyi tag megfizeti Tiszafüred
Város Önkormányzata javára.
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Az álláspontja az, hogy ezt 2013. június 30-ig felül kellett volna vizsgálni, de a társulás gesztor
önkormányzata Tiszafüred, aki a kompenzáció jogosultja, nem vizsgálta felül a társulási
megállapodást. Utólag szeretnék ezt jogszerűvé tenni, és kérik a belegyezésüket, hogy
járuljanak hozzá, hogy utólag is helyre tegyék ezt a társulási megállapodást, úgy hogy
fizessék meg a kompenzációt Tiszafüred számára. Egyekre évente kb. 1.300.000 Ft jutna. Ha
ezt elfogadják, körülbelül 4 millió Ft-ot kellene kifizetni. Ezt nem tudja elfogadni. Nem akar
partner lenni, hogy utólag tegyenek mindent jogszerűvé és fizessenek 4 millió Ft-ot.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha ezt minden évben kérik, akkor 1,3 millió Ft költségvetési terhe lényegesen kisebb, mint
egy évben 4 millió Ft és minden évben beleépítették volna a REKI-ben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Minden évben kérték, csak ő minden évben visszautasította. 2013. évig mindig ki is fizették.
2013.év után is minden évben kiszámlázták, de ezt az önkormányzat nem fizette ki, mert
törvény írja elő, hogy a társulási megállapodásokat 2013. június 30-ig felül kellett volna
vizsgálni, de ők nem vizsgálták felül és mivel ezt elmulasztották, így azt gondolja, hogy az
önkormányzat nem fizet.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Helyes.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amikor 1996-1997. évben létrejött a megállapodás hibás volt az a kompenzáció, hogy a
környező településeknek évente 10 millió Ft-ot kell fizetni Tiszafürednek, plusz évente az
infláció mértékével növelni kell ezt az összeget. Ez a hulladéklerakó pont Egyek
vonatkozásában érdekes, mert Félhalomtól nincs sokkal messzebb, mint Tiszafüred lakott
területéhez és Egyek fizet azért, mert a hulladéklerakó ott van. Véleménye szerint ez
Tiszafürednek csak pozitívumot jelent, mert munkahelyek jöttek létre, iparűzési adó bevétele
van és a szolgáltatás minőségi is Tiszafüreden a legjobb, mert ő a gesztor önkormányzat.
Onnan elviszik a zöldhulladékot, ott vezetik be először a szelektív hulladékgyűjtést, ott
működik minden a legjobban. Nem érti, hogy miért járna nekik ez a sok előny és miért
kellene ezt a 10 millió Ft kompenzációt megfizetni. Ezt a maga részéről nem tudja elfogadni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ő más oldalról közelíti meg ezt a kérdést. Egy ilyen hulladéklerakó telep tervezésekor úgy lett
megtervezve, hogy Tiszafüred életét negatívan károsan ne befolyásolja. Ha ez a telep meg
lesz szüntetve, az ott lévő anyag ártalmatlanítva lesz vélhetően a társulás költségére vagy
állami pénzből. Vagyis semmi többlet teher nem keletkezik Tiszafüred lakóin, ami a plusz
árbevételt indokolja. Sőt ahogy Polgármester úr is elmondja, nem teher, hanem inkább
haszon keletkezik, mert munkahelyeket ad és iparűzési adó bevételt ad Tiszafüred
működésükhöz. Tehát ők ennek mindenképpen haszonélvezői. Mivel 2013-ban nem
végezték el a felülvizsgálatot, így nem tudták a tétel törlését előterjeszteni, mert 2013.évben
előterjesztették volna. Vélhetően a társulás többi tagja is hasonlóképpen vélekedett volna,
vagyis törölték volna ezt a terhet, ezért nem hajlandóak fizetni.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Tardi Kálmán bizottsági tag által elmondottakat támogatja, miszerint ne
fizessék meg a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodás Társulás Társulási
Megállapodásának nyilvántartásba vételéig fennálló kompenzáció összegét Tiszafüred Város
Önkormányzata javára, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
210/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy ne fizesse meg a Tisza-tavi Regionális
Hulladékgazdálkodás Társulás Társulási Megállapodásának nyilvántartásba
vételéig fennálló kompenzáció összegét (korábbi évekről maradt tartozás és a
2016. évi időarányos kompenzáció) Tiszafüred Város Önkormányzata javára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tiszafüred azért akar megállapodni, mert a működő társulásoknak van lehetőségük pályázni.
Most több százmillió Ft-os vagy milliárdos nagyságrendű pályázatot lehetne megvalósítani.
Ez a technológia Tiszafüredre kerülne. Ez egy emelt értékű szolgáltatást biztosítana a
környező település lakosainak. Ebből az emelt szolgáltatásból Tiszafürednek még magasabb
lenne az iparűzési adó bevétele. Tehát amit Tiszafüred szeretne, az jó lenne Egyeknek is.
Szolidaritásból segíti, hogy létrehozza a pályázatot, de ne akarjon még visszamenőleg 4 millió
Ft-ot kérni.

6. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, illetve a
jogszabályváltozások miatt szükséges a megállapodást elfogadni.

központtal

kapcsolatos

Zsólyomi Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Amiről a legutóbb döntöttek.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Így van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezzel kapcsolatban állítólag a jogszabályt visszavonják.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Van egy ilyen körlevél, de még nem látott jogszabályt. Elképzelhető, hogy 2017.január 1-től
mégsem lép életbe ez a jogszabály, ami ezt előírta. Egyelőre a társulás kéri, hogy ezt fogadják
el. Gondolja, hogy ha a jogszabály nem engedi meg, akkor marad minden, ahogy eddig volt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha a jogszabály nem változott volna, ezeket a döntéseket, akkor is meghozhatják. Úgy
kellene dönteni, hogy elfogadják a megállapodást, ha mégis hatályon kívül helyeznék a
törvényt, akkor törekszenek a folytonosság fenntartására. Nehogy az legyen, hogy
visszavonják a törvényt, de ők már döntöttek és végre kell hajtani. Neki legyen egy olyan
felhatalmazása, hogy ha a törvény hatályon kívül helyeződik, akkor legyen lehetősége arra,
hogy ebben a kérdésben ne kelljen ezt végrehajtania.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, illetve a jogszabályok változása esetén az önkormányzat legelőnyösebb
megoldás támogatására, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
211/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását.
Hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
jogszabályok változása esetén az önkormányzatnak legelőnyösebb megoldás
támogatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Vitéz Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

7. Ingatlan használati szerződés módosítása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez az Egyeki Sportbarátok Sportegyesület részére átadott ingatlant érinti.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az említett terület át lett adva az SBSE-nek. A két darab játszótér nem kerülne átadásra.
Ennyivel módosulna a szerződés, hogy mivel egy helyrajzi számú területen van a két
játszótér, marad az önkormányzaté.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezt a könyvtár mögötti területet azért adták át, mert úgy volt, hogy ott lesz a műfüves pálya,
de még sem ott lett megvalósítva. Szükséges-e, hogy csak a játszóterek kerüljenek ki vagy az
egész területet vissza lehetne venni?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ehhez kellene Ecsedi János is, hogy mi az elképzelése. Az előterjesztés csak arra irányul, hogy
a játszóterek benne vannak az átadott területben és a játszóteret nem adja oda az
önkormányzat az SBSE-nek. Ez erre irányul, hogy a két játszótér kerüljön ki a használati
megállapodásból.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha már játszóteret visszaveszik, akkor oka fogyottá válik a terület átadása is, mert a műfüves
pálya nem ott létesült. Ugyan ha az önkormányzat kéri, akkor az SBSE bármikor visszaadja.
Nagyon már rendezvény terük sincs, az egyházi rendezvényhez is Ecsedi János hozzájárulását
is kellett kérni, mivel át van adva a terület. Ne csináljanak maguknak felesleges tortúrát.
Nem ott valósult meg a beruházás, ne csak a játszóteret, hanem az egész részt vegye vissza
az önkormányzat saját hatáskörbe.
Fiatal László bizottsági tag:
A búcsút is tudnák ott csinálni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Zsólyomi Zsolt bizottsági tagot kérdezi, hogy arra a területre van valami elképzelésük?
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ott nincs. A salakos teniszpályát szeretnék a műfüves pálya mögé tenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy tudná elképzelni, hogy tavasszal kijavítják a Válykos partot és a búcsú idejére lezárják a
forgalmat és ott tartanák meg a búcsút. Kivinnék a csónakot és lehetne csónakázni. Lehetne
valamilyen versenyt rendezni. Szerinte az egy szép tér lenne.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Visszatérve az ingatlan használati szerződés módosítására, Zsólyomi Zsolt bizottsági tag azt
mondja, hogy nincs szükség a könyvtár mögötti területre, szerinte, ha már módosítják, akkor
azt a területet is visszavehetik.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Igen, visszavehetik.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a két játszótér mellett a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház mögött lévő terület is legyen az SBSE használatából visszavéve,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
212/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az
ESBSE között 7049/2013 iktatószámmal ellátott ingatlan használati szerződés
módosítását azzal, a két játszótér mellett a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház mögött lévő terület is legyen az ESBSE használatából
visszavéve.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester

8. Értesítés körzeti erdőtervezés megkezdéséről
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Olvasta mindenki a tájékoztatót. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal körzeti erdőtervezés megkezdéséről szóló tájékoztatást tudomásul
veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
213/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
tájékoztatását a körzeti erdőtervezés megkezdéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

9. Határozati javaslat zárolt tételek feloldására
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mindenki előtt ismert, hogy a költségvetés tervezésekor volt az üdülési támogatás a
dolgozók részére, ami akkor zárolásra került. Most Szekeres Zsuzsanna közgazdasági
irodavezetővel, ahogy átnézték a költségvetést, lenne lehetőség 53,8 %-os feloldásra. Amit
még ebben az évben ki tudnának fizetni a dolgozók részére.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
214/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy:
a.) Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának költségvetésében, a 011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási
tevékenysége kormányzati funkció személyi jellegű kiadási előirányzatból zárolt
előirányzatból feloldásra kerül 616 489 forint előirányzat, amelyből 158 167 forint
előirányzat átcsoportosításra kerül a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára,
b.) Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának költségvetésében, az 107055 Falugondnoki,
tanyagondnoki szolgálat kormányzati funkció személyi jellegű kiadási előirányzatból
zárolt előirányzatból feloldásra kerül 99 649 forint előirányzat, amelyből 25 566 forint
előirányzat átcsoportosításra kerül a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára,
c.) Az Egyeki Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a 011130 Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotási és általános igazgatási tevékenysége
kormányzati funkció személyi jellegű kiadási előirányzatból zárolt előirányzatból
feloldásra kerül 2 146 242 forint előirányzat, amelyből 550 642 forint előirányzat
átcsoportosításra kerül a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára,
d.) Az Egyeki Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a 011220 Adó-, vám- és jövedéki
igazgatás kormányzati funkció személyi jellegű kiadási előirányzatból zárolt
előirányzatból feloldásra kerül 224 119 forint előirányzat, amelyből 57 500 forint
előirányzat átcsoportosításra kerül a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára a
18 103 582 Ft összegű pótelőirányzat (feladatalapú finanszírozás: kiegészítés)
terhére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Vitéz Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

10. Piac működtetéséről döntés (Szóbeli előterjesztés)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Találkoztak egy problémával. A piacon van egy idegen ember, aki nem hajlandó fizetni a piaci
helypénzt. Nem elég, hogy összeveszett és vita lett belőle még az önkormányzatot fel is
jelentette különböző hatóságoknál, akik ki jöttek vizsgálódni. Azt mondja, hogy azért nem
fizet helypénzt, mert az önkormányzat nem biztosítja a feltételeket. Nincs megfelelő WC,
vízvételi lehetőség. Azt gondolja, hogy van kialakítva WC és vízvételi lehetőség is.

28/43

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. NOVEMBER 22. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Ahogy egyeztettek a hatóság képviselőivel felvázolódott egy olyan alternatíva, hogy vagy a
régi piaccsarnokot kellően helyrerakják és odaterelik a piac forgalmát vagy átminősítik a
piacot termelői piaccá és csak helyi termelők mehetnének oda. Neki ez a verzió tetszik, hogy
minősítsék termelői piaccá, csak helyi termelők mehessenek oda és szüntessék meg a
helypénz fizetési kötelezettségét, a helyi termelők had áruljanak ingyen. Semmiképpen sem
akarja megengedni, hogy idegenből ide jön egy ruha árus, nem fizet helypénzt, nem fizet
iparűzési adót, nem fizet semmit, „töri a borsot” a helyi ruhás boltok orra alá, akik helyi
embereket foglalkoztatnak és még fel is jelenti az önkormányzatot.
Javaslatának lényege, hogy szerinte minősítsék át termelői piaccá és ezek az idegenek ne
jöhessenek ide. Ha nem akarnak elmenni, akkor szólnak a rendőrségnek. A többi árusítás is
megszűnne, ami eddig volt. Ezután nem kérnének helypénzt, de csak helyi emberek
mehetnek ki, csak helyben előállított mezőgazdasági termékekkel.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Regisztráltatni kell magukat. Ahogy Polgármester úr is elmondta ez a két variáció van, amit
az ÁNTSZ és állategészségügy is megnézett. Ennek nehéz lesz érvényt szerezni. Az ezzel
kapcsolatos rendeletet módosítani kell. Ki kell táblázni. Ha a termelői piac lesz, akkor az út
két oldalán maradhatnak az árusok, de csak azok, akiket Polgármester úr elmondott. A
Szöghatár Kft. alkalmazottainak keményen állni kell a sarat, mert eleinte biztos, hogy
mindenki ki akar majd pakolni.
Vitéz Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

A másik verzió, ha marad a klasszikus piac. Valamikor úgy volt, hogy a volt diszkont
épületében lesz a piac. Valóban elindították a nyilvántartásba vételt, mert a piacnak kellene,
hogy legyen. Akkor azonban az ÁNTSZ előírások miatt a nyilvántartásba vétel fel lett
függesztve. Akkor is hiába erőlködött az önkormányzat, az árusok nem mennek oda, mert a
jelenlegi van az úthoz közel, itt járkálnak az emberek. Félő, hogy ha ez mellett döntenek,
nem akarnak bemenni az emberek a piaccsarnokba. Ha ez a variáció lesz, akkor oda
valamilyen forrást kell biztosítani, mert némi felújítást igényel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem fogják az emberek hiányolni a piacot?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem tudja.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A Kétöklű Szociális Szövetkezetnél is különböző feldolgozásokban gondolkodnak és akkor a
vásárcsarnok egy feldolgozó üzemrész volna, ami nem esik azzal egybe, hogy a piacot
odavigyék. A kis helypénzen kívül lényegesen nagyobb árbevételt tudnak képezni.
Egy nem fizető ember végett ne büntessenek több száz olyan helyi lakost, akinek teher
átmenni a tiszafüredi piacra. Ha megszüntetik és csak helyi termelői piac lesz, és ha az
emberek olcsó műszaki berendezést vagy bármi mást akarnak beszerezni, akkor legközelebb
Tiszafüred vagy Debrecen van. Inkább ennek az egy ember megregulázásának más módját
találják meg.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez folyamatban van.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Azt mondja, hogy minden maradjon így, ahogy van. Esetleg azon elgondolkozhatnának, hogy
ha a Válykos előtti részre beszélték a búcsút, oda akár át is tehetnék a piaci részt is.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Így nem maradhat. A és B variáció van. A termelői piac a Tél út mentén, de akkor csak a helyi
megtermelt javakat lehet árulni. A B variáció, hogy mindenki jöhet, de csak a piac csarnokba.
Ugyanis most már a hatóságok látókörébe kerültek, a feltételeket teljesíteni kell. A jelenlegi
állapot nem maradhat, mert nincsenek meg a feltételek.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Milyen bevétel várható, ha mindenki be lenne oda terelve?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
16 árus van összességében. Jó lett volna egy kimutatás, hogy ki mit forgalmaz.
Bóta Barbara aljegyző:
Az nem lenne járható, hogy ha megosztanák, ami a piac üzemeltetéséhez kell első részt és a
raktárként funkcionáló nagyobb részt?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ahhoz nem nyúlnak, csak az előteréhez.
Bóta Barbara aljegyző:
Nekik csak a hűtőház rész kell és a fagyasztó.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha elkezdik a zöldségfeldolgozást és a csomagolást, ahhoz kell a másik része is.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez mikor lesz?
Bóta Barbara aljegyző:
Jövő márciusban tudják beadni a pályázatot.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
1 évet még el tudják odázni a kérdést.
Bóta Barbara aljegyző:
Amikor márciusban beadják a pályázatot, akkor már az ő üzemeltetésükben kell, hogy legyen
az épület, amire beadják a pályázatot.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Adhatják ők is bérbe és a helypénz hozzájuk folyik be, amíg a beruházás el nem kezdődik. A
Szociális Szövetkezet profiljába a piac üzemeltetés is beleférhet.

30/43

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. NOVEMBER 22. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Vitéz Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A ruhák, cipők árusításához be kell menni a diszkont előterébe. Az udvaron van pár árusító
asztalnak való hely kialakítva. Bármelyik alternatíva mellett döntenek, ezt követően az
üzemeltető részéről kemény fellépés kell. Ha az mellett döntenek, hogy termelői piac lesz,
akkor nem szabad megengedni, hogy pl. lepakoljanak a ruha árusok, ha az mellett döntenek,
hogy továbbra is rendes piac lesz, akkor meg azért, hogy bemenjenek a csarnokba.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az az alternatíva, hogy mindkettő mellett döntenek. Kint marad a termelői piac és az
udvaron meg a másik piac.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A feltételeket akkor is biztosítani kell.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ebből még nagyobb gond lenne, mert ha az emberek egy részének megengednék, hogy az út
mentén árusítson, a másik fele nem tudná megérti, hogy nekik miért nem. A és B variáció
van. Itt volt a hatóság, ebből kellene dönteni. Határidőt kértek a testületi ülés napjáig, hogy
közöljék velük, hogy melyik variáció mellett döntöttek.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Egy település kétféle piacot is üzemeltethet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Vannak olyan árusok, akik helységet bérelnek. Rá kellene őket szorítani arra, hogy béreljenek
helységet.
Bóta Barbara aljegyző:
Úgy látja, hogy nekik ez a hely ideális, ha akarnák se tudnák őket a csarnokba irányítani.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Egyek átlag polgárai szegény emberek és rá vannak szorulva az olcsó termékek
fogyasztására. Ő nem venné el tőlük, még futna egy kört. Úgy gondolja, hogy a rendelet két
féle piac üzemeltetését engedje meg.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha meghoznak egy szabályt, könnyebb azt mondani, hogy holnaptól mindenkinek be kell
mennie az udvarba.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Mondhatnák azt, hogy szerdán termelői piac és csütörtökön a másik piac legyen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt mondhatják, de a feltételeket így is-úgy is biztosítani kell.
Tardi Kálmán bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Lehet, hogy így megpróbálható.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha az mellett döntenek, hogy maradjon a klasszikus piac is, akkor a diszkont előterét,
udvarát azt rendbe kell tenni. Oda vizes blokkra kell pénzt fordítani és az előteret ki kell
pakolni.
Bóta Barbara aljegyző:
Lehet, hogy most a B verziót támogatja a Képviselő-testület és kialakítják a piacot és
ráköltenek sok pénzt, de lehet azok az emberek, akik ott árultak az út mellett, nem fognak
bemenni a csarnokba. Nekik az nem üzlet, hogy az udvarban áruljanak, mert oda nem
mennek sokan. Testületi ülésig meg kellene nyilatkoztatni őket, hogy vállalják-e ebben az
esetben, hogy ott áruljanak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mennyi lenne a költség, amit rá kell költeni?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Ismerteti milyen munkákat kellene elvégezni az épületen. Több százezer Ft lenne a
rendbetétel.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mennyi bevétele van ebből a Szöghatár Kft.-nek?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Nagyon kevés a bevétel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Lehet, hogy érdemes lenne a felé elmenni, hogy időnként béreljenek helységet.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Nem fognak helységet bérelni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Akár melyik döntés lesz, lesz elégedetlenség.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha nagy lesz a felháborodás, még mindig visszakaphatják a piacot.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Jó lenne egy pontosabb költséget számolni, mert a bevétel és a költség nagyon messze áll
egymástól.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Roppant kicsi a bevétel, szinte jelentéktelen.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha a feltételeket biztosítják, akkor a helypénzt lehet emelni is.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Egyébként tényleg áldatlan állapotok vannak, mikor az árusok ki vannak pakolva, nem lehet
autóval közlekedni. Megérdemel a település egy piachelységet, ahol kulturáltan is lehet
árulni és vásárolni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte csak a kezdet lenne küzdelmes, míg meg nem szoknák. Az a lényeg, hogy nem
szabad kivételt tenni, következetesen mindenkit a piac csarnok felé kell irányítani. Reggel
már ott kell lennie a Szöghatár Kft.-s kollegának, ha szükséges rendőri vagy polgárőri
erősítéssel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Elképzelhető, hogy a Szöghatár Kft.-től csütörtökre kapnak egy költségkalkulációt, hogy mibe
kerülne a feltételek biztosítása?
Bóta Barbara aljegyző:
És hogy mennyi bevétel van belőle?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Persze.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor a C variáció volt a javaslat. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a piac működtetéséhez
szükséges feltételeket a Tél u. 4. szám alatti ingatlanon alakítsák ki, és határozzák meg, hogy
melyik napon lesz piac és melyik napon lesz csak termelői piac és ennek megfelelően
kerüljön módosításra a vásárokról és piacokról szóló rendelet, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
215/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy alakítsák ki a piac működtetéséhez szükséges
feltételeket a 4069 Egyek, Tél u. 4. sz. alatti ingatlanon, és határozzák meg,
hogy melyik napon lesz piac és melyik napon lesz csak termelői piac.
Ennek megfelelően kerüljön módosításra a vásárokról és piacokról szóló
rendelet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Kalmár Zoltán ügyvezető
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
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Tardi Kálmán bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

11. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház hozzájárulás kérése leltár elvégzéséhez
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Látják a tervezett időpontot. Zárva kívánnak lenni? Mit kérnek hozzá?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Nem. Semmit nem kérnek, csak kötelezően be kell jelenteni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor nem hozzájárulást kér, hanem ez csak egy tájékoztatás. Kéri, hogy aki tudomásul veszi
a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2016. december 1.-től 2016. december 31-ig
tartó időszakban leltárt végez, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
216/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház 2016. december 1.-től 2016. december 31-ig tartó időszakban
leltárt végez.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető

12. Leszerelt közvilágítási lámpatestek értékesítése
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ismerteti a határozati javaslatot.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Lehetne 100 Ft + áfa is. Egy izzó több száz forintba kerül.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ez olyan mint a nyomatató, hogy az 5 ezer Ft, a patron pedig 15 ezer Ft. Szerinte kellene
nekik a külső kondi parkhoz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
217/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a lakosság körében hirdessék meg, hogy a
leszerelt lámpatestek darabját bruttó 100 Ft-ért értékesítik. Vásárolni csak
helyi lakosoknak legyen lehetséges és számukra is csak lakosonként egy
lámpatest legyen értékesíthető. Nagyobb tételű igényeknél előjegyzést
vegyenek fel, és ha a lakossági igények kielégítése után marad lámpatest,
akkor a maradékot arányosítva az igényekhez szintén 100 Ft/db áron
értékesítsék.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

-

Mezei-Vill Kft. indítványa a „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a
korszerűsítése és építése Egyeken” c. projekt vállalkozási szerződésének
módosítására

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Le kellene venni napirendről, mert még nincs meg a végleges szerződés módosításra
vonatkozó jegyzőkönyv, illetve dokumentum. Ügyvéd úr most azon dolgozik, hogy
többletmunkaként vagy pótmunkaként kezelje az önkormányzat. Módosítsák az eredeti
közbeszerzési szerződést vagy új szerződést kössenek rá. Illetve a lámpatestek számának
módosulása befolyásolja a külön áramvételezésre kötött megállapodást is. Tehát még mindig
ott tartanak, hogy komplex a kérdés. Mivel az anyag nem érkezett meg, így nem tudták az
egyeztető tárgyalást lefolytatni. Javasolja levenni napirendről és ha lesz konkrét javaslat,
akkor hozzák vissza tárgyalásra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Mezei-Vill Kft. indítványa a „Települési közvilágítási
rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése és építése Egyeken” c. projekt vállalkozási
szerződésének módosítására című napirendi pontot vegyék le napirendről, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal levette napirendről.

13. 2017. évi járási mintaprojektek önerejének biztosításáról döntés
Bóta Barbara aljegyző:
Biztosan látták az előterjesztést. Még nagyon az elején tartanak a tervezésnek. Polgármester
úrral a tervezés elején megegyeztek egy határszámban, amit az előterjesztésben láthatnak is.
Jelenlegi állás szerint 390 főre nyújtanának be járási mintaprojektet és ennek a biztosítandó
önereje 12.637.875 Ft lenne. A pályázat benyújtásához szükséges Képviselő-testületi
határozat meghozatala, amiben a Képviselő-testület arról dönt, hogy támogatja az adott
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kérelem benyújtását és az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárásokat nyertes pályázat
esetén megindítja. Tulajdonképpen az önerőről nem kell dönteni, de feltételezi, hogy az
önkormányzat akkor nyújtja be a pályázatokat, ha már az önerőt is látják és biztosítottnak
érzik.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A mezőgazdasági programban 30 emberrel számoltak, de menetközben a tervezésnél
változtak a feltételek, mert alapból 3 hektárban gondolkoztak az Attila telepen, ezzel
szemben 4 hektár lesz a Felsőréten. Az útépítési projektből minimum 5 embert átrakna a
mezőgazdasági projekthez, hogy a feladatot jobban el lehessen látni.
Bóta Barbara aljegyző:
Az elszámolható közvetlen költségek mértékét biztosan csökkenteni fogja, ha azt az 5 főt
elveszik. Szerinte akár milliós tétellel is csökkenhet. Polgármester úrnak az a célja, hogy
jövőre is minél több utat tudjanak stabilizálni és zúzott követ beszerezni, nem véletlen, hogy
a közutas program maradt az egyik legnagyobb.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Akkor a hulladék-lerakóhelyek felszámolása programból.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Vagy a helyi sajátosságok programból.
Bóta Barbara aljegyző:
Ebbe a programba tartozik a romos ingatlanok eltakarítása, csipkekészítők, az utcabútor
készítők, a bérlakás felújítók és a gyepmesteri telep üzemeltetése.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Mindegy, hogy honnan, de 5 embert tegyenek át.
Bóta Barbara aljegyző:
A helyi sajátosságokra épülő projektből, ha elvennének 5 főt, akkor azt venné legkevésbé
észre a rendszer, mert itt a legmagasabb a biztosítandó önerő mértéke és itt a legrosszabb a
támogatási intenzitás. Ha már mindenképpen el kellene venni 5 főt, akkor viszonylag ezzel
járnának a legjobban.
A testületi ülésen az egyes mintaprojektekről külön-külön kellene dönteni, de itt, ha
egyezség van ezzel a módosítással, akkor nem szükséges.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2017. évi mintaprojektek vonatkozásában támogatja a
kérelem benyújtását és pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását, illetve a mezőgazdasági program tervezett létszámát
növeljék 5 fővel a helyi sajátosságokra épülő projekt tervezett létszámának terhére,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
218/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évi alábbi mintaprojektek vonatkozásában
támogassa a kérelem benyújtását és pozitív elbírálás esetén támogassa az
esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását:
-

Magas hozzáadott értékű program
Helyi sajátosságokra épülő projekt
Belterületi közúthálózat karbantartása
Belvízelvezetés
Bio- és megújuló energiafelhasználás
Illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása
Mezőgazdasági program

A mezőgazdasági program tervezett létszámát növeljék 5 fővel a helyi
sajátosságokra épülő projekt tervezett létszámának terhére.
A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására és benyújtására.
Határidő: 2016.12.15
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző

14. Kétöklű Szociális Szövetkezettel megkötött megállapodás módosítása
Bóta Barbara aljegyző:
Ez egyrészt földterületről, másrészt a hűtőházról szól. A jövő évi mezőgazdasági program
keretein belül már nincs szükség az Attila telep művelésére, így átkerülne használatra a
Kétöklű Szociális Szövetkezethez, legalábbis az a rész, ami önkormányzati tulajdonban van.
A Kétöklű Szociális Szövetkezet jövőre pályázni kíván a hűtőházban a feldolgozó kapacitások
bővítésére.
A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján ki kell egészíteni a szerződést a 14. és 15.
pontokban foglaltakkal, mert a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint e rendelkezések a
szerződés kötelező elemének tekintendők. Ismerteti a 14. és 15. pontot. Ezeket belefoglalta
és új szerződést készített és jelen szerződés hatályba lépésével az előző szerződés hatályát
vesztené.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja Egyek Nagyközség Önkormányzata,
és a Kétöklű Szociális Szövetkezet közötti Haszonkölcsön-szerződés tervezetét és annak
mellékletét és a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi szerződés kerüljön
hatályon kívül helyezésre, kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
219/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata, (4069
Egyek, Fő u. 3.) és a Kétöklű Szociális Szövetkezet (4069 Egyek, Hunyadi u. 61.)
közötti Haszonkölcsön-szerződés tervezetét és annak mellékletét
(vagyonleltár) fogadja el, a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi
szerződés kerüljön hatályon kívül helyezésre.
Határidő: 2016.12.01
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző

-

Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Általános Iskola Szülői
Munkaközösségének kérelme

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mikulás csomagra kérnek. A gyermekek létszáma 146 fő.
Bódi István bizottsági tag:
A szülői munkaközösség minden évben beadja a kérelmet. Az igénylő nevében annyi
módosítás van, hogy most már Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 146 főről van szó.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Jelenleg forrást nem lát erre.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
150 Ft-tal, 21.900 Ft lenne.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
A Szociális Bizottság napirendre vette, de mivel kötött a pénzeszközük és alig van már belőle,
így a bizottság a Képviselő-testületre bízza a döntést ezzel kapcsolatosan.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Van egy olyan testületi döntés, hogy az önkormányzat a jövőben az oktatási intézménynek
csak olyan jellegű támogatást ad, ami a közmunkaprogramba belefér.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt nem az intézménynek kérik, hanem a gyerekeknek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az igénylő adatainál a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Általános
Iskola van megadva.
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Bódi István bizottsági tag:
A szülői munkaközösség írta.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az iskola nevében Igazgató úr kérhet.
Bódi István bizottsági tag:
Az intézmény munkaközössége kéri.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerinte annyi történt, hogy felülre az igénylőnél nem jól írták.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ilyen szempontból mindegy. A kérdés az, hogy adnak pénzt vagy nem adnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem teljesen mindegy, mert van egy határozat, hogy ha az iskola kér támogatást, akkor nem
adnak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha a munkaközösség kéri, akkor nem az iskola kéri.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mondjuk más dolog, ha a gyerekeknek kérik, akkor mérlegelhetik, hogy milyen megfontolás
alapján adjanak. Majdnem minden gyereknek ingyen étkeztetés van és most már a
szünidőben is van ingyen étkeztetés van. Nem érzi az önkormányzat feladatának, hogy a
gyerekek mikulás csomagot kapjanak. Amelyik szülő nem tudja biztosítani, nézzen magába.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Adjanak, de mondják azt ugyanúgy, mint az iskola esetében, hogy utoljára.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Felajánlja, hogy a felét kifizeti. Mondhatják a Szülői Munkaközösségnek, hogy fordulhatnak
hozzá és a felét kifizeti.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Jelzi, hogy kifizeti a másik felét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha így gondolják, akkor a harmadát magára vállalja.
Bóta Barbara aljegyző:
Akkor vegyék le napirendről.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde
és Általános Iskola Szülői Munkaközösségének kérelmét vegyék le napirendről,
kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett levette napirendről. Köszöni a nagylelkű
felajánlást.

15. Megállapodás kéményseprő szolgáltatóval
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Jogszabály írja elő, hogy szükséges szolgáltatatót keresni erre a feladatra. Egyeztettek a
Katasztrófavédelemmel, illetve Baranyai Sándorral a tűz-és munkavédelmi megbízottal és ezt
a céget elfogadhatónak tartják, ugyanis nem mindenki jogosult ezt a feladatot végezni.
Javasolják a megállapodás megkötését.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata kössön megállapodást
a Kéményseprőipari Kft.-vel kéményseprő-ipari szolgáltatás elvégzésére, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
220/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata kössön
megállapodást a Kéményseprőipari Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.)
kéményseprő-ipari szolgáltatás elvégzésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző

16. Döntés az Eötvös u. 3. sz. alatti térítésmentesen felajánlott ingatlanról
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Beépítetlen 884 m2 nagyságú körbekerített, közmű nélküli ingatlan.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Balla Ignác 1/1 arányban tulajdonos, viszont van rajta özvegyi jog. Egyébként tehermentes,
szerinte elfogadható. Az özvegyi jogot meg kell nézni rajta, hogy él-e még a bejegyzés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja az Eötvös u. 3. szám alatti térítésmentesen felajánlott ingatlant,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
221/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 4069 Egyek, Eötvös u. 3. sz. alatti
térítésmentesen felajánlott ingatlant.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
17. Döntés az Egyek, Dózsa Gy. u. 52. sz. alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzat 2-3 hónappal elfogadta ennek az ingatlannak a felét. Azt mondták, hogy
megkeresik a másik tulajdonost, hogy ő is ajánlja fel. Ő 500 000 Ft-ot ajánlott érte, de a
tulajdonos ezt kevesellte, így javasolta neki, hogy akkor adja el az ingatlant. Találtak rá vevőt,
aki 2,2 millió Ft-ért szeretné ezt az ingatlant megvásárolni. A vevő és a tulajdonos meg is
egyeztek, hogy ennek az összegnek a feléért az ő részét meg tudja venni. Azt mondta nekik
telefonon, hogy megbeszéli a bizottsággal és a Képviselő-testülettel. Javasolja, hogy adják el
az ingatlant, mert 1,1 millió Ft-ot nyer az önkormányzat. Bár fele-fele tulajdonosok, de
szerinte a másik tulajdonost több jog illeti meg, mert ő évtizedek óta tulajdonos és költött a
karbantartásra. Így alakult ki, hogy a másik tulajdonos eladná ezt 2,2 millió Ft-ért és javasolja,
hogy ebbe egyezzenek bele. Egyébként állítólag ez egy jó állapotú ház.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Dózsa Gy. u. 52. szám alatti ingatlant 2.200.000 Ft-ért
értékesítsék, úgy hogy Egyek Nagyközség Önkormányzat tulajdonát képező 2/4 tulajdonrészt
1 100 000 Ft-ért, Kovács Györgyné részére pedig javasolják, hogy a tulajdonát képező 2/4
tulajdonrészt 1 100 000 Ft-ért adja el, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
222/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek a 4069 Egyek, Dózsa Gy. u. 52. sz. alatti ingatlan
2 200 000 Ft vételárért történő értékesítését az alábbiak szerint:
Egyek Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 2/4 tulajdonrész:
1 100 000 Ft
Kovács Györgyné (3500 Miskolc, Latorca u. 14.) részére javasolja, hogy a
tulajdonát képező 2/4 tulajdonrészt 1 100 000 Ft-ért adja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
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18. A Képviselő-testület 304/2016.(X.27.) sz. határozatának módosítása
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Október 27-én született a 304. számú határozat. Ennek a 6.) pontját egy előirányzatot rosszul
írt, ugyanis azt írta, hogy a Közfoglalkoztatási mintaprogram dologi kiadások előirányzata
csökkenne és ugyanezen kormányzati funkción a személyi jellegű előirányzata növekszik a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzata növekedne. Itt van a rossz megfogalmazás, mert
nem ugyanennek a kormányzati funkciónak, hanem a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű
kiadásainak és a munkaadókat terhelő járulékoknak az előirányzata. Nem a köztisztviselők
béréről van szó, annak meg van a fedezte, hanem azoknak a közfoglalkoztatottaknak,
akiknek ki van egészítve a bérük, ez annak a személyi jellegű kiadásai. Év közben több főnek
lett kiegészítve, mint amennyivel év elején indultak, emiatt nem lett elég a fedezet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a 304/2016.(X.27.) számú határozat 6.) pontjának a módosítását,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
223/2016.(XI.22.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 304/2016.(X.27.) sz. határozatának 6.) pontját
az alábbiak szerint módosítsa:
6.) Hozzájárul, hogy a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Kormányzati
funkción az Önkormányzati önerő keretein belül a dologi kiadások
előirányzata csökken 250 571.- forint előirányzattal, az Egyeki Polgármesteri
Hivatal költségvetésében tervezett Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció
személyi jellegű kiadásainak 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
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EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. NOVEMBER 22. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 17:30
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Kiss Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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