EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. DECEMBER 15. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2016. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. december 15-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi
ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. Neurológiai szakrendelés indítási lehetőségéről tájékoztatás
348/2016.(XII.15.) sz. határozat
2. Tájékoztatás a tűzoltóságnál végzett önkéntes tevékenységről
349/2016.(XII.15.) sz. határozat
3. Tájékoztatás a tűzoltóság várható 2017. évi költségvetéséről
350/2016.(XII.15.) sz. határozat
4. Polgármesteri jelentés
351/2016.(XII.15.) sz. határozat
5. Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
30/2016.(XII.15.) sz. rendelet
352/2016.(XII.15.) sz. határozat
6. 2017. évi munkaterv jóváhagyása
353/2016.(XII.15.) sz. határozat
7. Kérdések, interpellációk
8. Egyebek
1. Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása
354/2016.(XII.15.) sz. határozat
2. Beszámoló a Fonyódligeti üdülő 2016. évi üzemeltetéséről
355/2016.(XII.15.) sz. határozat
3. Kétöklű Szociális Szövetkezettel megkötött megállapodás módosítása
356/2016.(XII.15.) sz. határozat
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4. Mezei-Vill Kft. indítványa a „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a
korszerűsítése és építése Egyeken” c. projekt vállalkozási szerződésének
módosítására
357/2016.(XII.15.) sz. határozat
5. Előirányzat módosítás
358/2016.(XII.15.) sz. határozat
6. Határozati javaslat gyepmesteri telepre történő eszközbeszerzésről
359/2016.(XII.15.) sz. határozat
7. Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete kérelme zárolt tétel feloldására
360/2016.(XII.15.) sz. határozat
8. Döntés pályázat benyújtásáról mezőgazdasági út építésére
361/2016.(XII.15.) sz. határozat
9. Horusz 2000 Bt. kérelme
362/2016.(XII.15.) sz. határozat
10. Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
363/2016.(XII.15.) sz. határozat
11. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
364/2016.(XII.15.) sz. határozattól - 366/2016.(XII.15.) sz. határozatig
12. Közbeszerzési szabályzat elfogadása
367/2016.(XII.15.) sz. határozat
13. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
368/2016.(XII.15.) sz. határozat
14. Döntés a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-vel kötendő bérleti szerződésről
369/2016.(XII.15.) sz. határozat
15. Mentőállomás dolgozóinak támogatási kérelme
370/2016.(XII.15.) sz. határozat
16. Megállapodás az iskola egészségügyi feladatok ellátására
371/2016.(XII.15.) sz. határozat
17. Tájékoztatás a 2017. évi közfoglalkoztatás önköltségeiről
372/2016.(XII.15.) sz. határozat

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti az év utolsó soros testületi ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből
mind a 9 képviselő jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Vitéz Zsolt és Bódi István képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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A napirendi pontok vonatkozásában a szokásos az eljárás, a távolabbról érkező vendégek
napirendjeit előre veszik. Köszönti Dr. Szalay Viktor neurológust az ülésen. A mai napon ő
érkezett a legtávolabbról, és a Neurológiai szakrendelés indításának lehetőségéről
tájékoztatás c. napirendhez hívták meg.
A napirendi pontok közül javasolja az egyebek 8. pontját az ingatlanhasználati szerződés
módosítását levenni.
Javasolja továbbá, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi
napirendeket is tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Közbeszerzési szabályzat elfogadása
2. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
3. Döntés a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-vel kötendő bérleti szerződésről
4. Mentőállomás dolgozóinak támogatási kérelme
5. Megállapodás az iskola egészségügyi feladatok ellátására
6. Tájékoztatás a 2017. évi közfoglalkoztatás önköltségeiről
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1. Neurológiai szakrendelés indítási lehetőségéről tájékoztatás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a neurológia szakrendelés
beindításának lehetőségét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Doktor úrral egyeztettek és holnap 12 órától egy előadást tart a házasságkötő teremben arról,
hogy hogyan tudjuk az egészségünket megőrizni. Átadja a szót Dr. Szalay Viktor részére.
Dr. Szalay Viktor neurológus:
1985-ben végzett, tehát 31 éve orvos, 1990-ben szakvizsgázott neurológiából, és mivel nem volt
megelégedve azzal az eredménnyel, amit csak gyógyszerrel lehet elérni sok egyebet is kutatott,
amit a mai napig is folytat. Arra jött rá, hogy a gyógyszeres kezelés mellett sok egyéb alternatív
mód létezik, amivel rendbe lehet hozni az egészséget. Ezeket ötvözve alkalmazza a betegeknél,
és ezt szeretné Egyeken is nyújtani az embereknek, mert nekik is szükségük van rá.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Lényeges információ, hogy Doktor úr csontkovácsolással is foglalkozik.

3/28

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. DECEMBER 15. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Szociális Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
348/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja a neurológia szakrendelés beindításának lehetőségét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. Tájékoztatás a tűzoltóságnál végzett önkéntes tevékenységről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a tűzoltóságnál végzett
önkéntes tevékenységről szóló tájékoztatást.
Kéri, hogy a Képviselő-testület ülésére a kimutatás egészüljön ki a közmunkásként dolgozó
tűzoltók és a tűzoltóság elnöke által végzett önkéntes tevékenységgel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Óriási dolog, hogy ennyi órát adtak önkéntesen.
Ecsedi János alpolgármester:
A ledolgozott munkaóra a munkaidőbe tartozik? Nem mondja, hogy egy munkavállaló nem
teljesíthet 360 órát egy hónapban, csak az indokoltsága, hogy ezek az önkéntes órák
kiváltanak-e valamilyen munkaidőt, vagy létszámot, vagy szükséges-e a napi
munkavégzéshez? Ez a megkapott táblázatból nem derül ki.
Szabó Erika pénzügyi előadó:
Összesen 360 volt a ledolgozott óraszáma, ami a jelenléti íven szerepel, ő annyit teljesített
abban a hónapban. Fel van sorolva a kötelező óraszám, beírta, hogy mennyi a ledolgozott, és
alatta szerepel, hogy ebből mennyi az önkéntes. A 360 órából 200 óra az önkéntes, amire ő
fizetést kap, az csak a 160 óra.
Ecsedi János alpolgármester:
Ebben a készenlét nincs benne?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Ez a 360 óra tartalmazza a készenlétet is. Tehát ez nem 360 ledolgozott munkaóra, hanem
360 óra, a napi 8 órával, a készenléttel és mindennel együtt. 360 órát töltött a tűzoltó
laktanyában.

Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Az év elején azért kerülhetett sor ilyen nagy számokra, mert nem volt szerződésük a 40 órás
tűzoltóknak. A két ciklus között voltak, és március 17-től léptek be, addig ők a két
szerződéses ciklus között önkéntesen mentek be. Illetve az önkéntes munka a plusz
emberigényből is adódott, ahová pl. két gépjárművel kellett kimenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatást tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
349/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy tudomásul veszi a tűzoltóságnál végzett önkéntes tevékenységről szóló
tájékoztatást.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. Tájékoztatás a tűzoltóság várható 2017. évi költségvetéséről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a tűzoltóság várható 2017. évi
költségvetéséről szóló tájékoztatást.
Képviselő-testület kérje fel a tűzoltóságot, hogy a január havi soros testületi ülésre terjessze
be a 2017. évi költségvetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a tűzoltóság várható 2017. évi
költségvetéséről szóló tájékoztatást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok véleményével egyetért,
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kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
350/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy tudomásul veszi a tűzoltóság várható 2017. évi költségvetéséről szóló
tájékoztatást.
Felkéri a tűzoltóságot, hogy a január havi soros testületi ülésre terjessze be a
2017. évi költségvetését.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Lőrincz Zoltán tűzoltóparancsnok
4. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Idősek Karácsonya szerinte kitűnően sikerült, a Karácsonyi Vásár jól sikerült. Megköszöni
a közreműködők munkáját.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja, jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
351/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5. Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
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Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló
rendeletet.
Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert arra, hogy az átmeneti gazdálkodási
időszakban megrendelhesse az Ősz utca, a Csalogány utca és a Csalogány utca melletti
parkoló a Válykos parton kátyúzását, karbantartását 6 000 000 Ft + 27% Áfa összegben a
közutak fenntartásának támogatása terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendeletet támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2016. (XII.15.) rendelete
a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 25.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület,
valamint a fenntartása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.
2.§.
/1/ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet
hatályba lépéséig az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának folyamatosságát az
önkormányzat 2016. évi költségvetés módosított előirányzatának szintjén biztosítsa.
/2/ Az önkormányzat bevételeinek beszedése a 2016. évben tervezett szinten történik a
2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig.
Az önkormányzat kiadásainak területén új forrás megállapítására, bevonására a 2016. évben
tervezett kiadási jogcímeken túli kötelezettség vállalásra, új feladat indítására az /1/
bekezdésben foglalt felhatalmazás nem terjed ki.
3.§.
Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2017. évi költségvetés részét
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képezi, beépül a 2017. évi költségvetésbe.
4.§.
A rendelet 2017. január 1-én lép hatályba és rendelkezései az önkormányzat 2016. évi
költségvetését megállapító rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatók.

Egyek, 2016. december 15.

____________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

_____________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. december 15.
____________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy az átmeneti időszakban az Ősz út, a Csalogány út és a
Csalogány út melletti parkoló kátyúzását, karbantartását 6 000 000 Ft + Áfa összegben
megrendelhesse a közutak fenntartásának támogatása terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
352/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodási időszakban megrendelje az Ősz
utca, a Csalogány utca és a Csalogány utca melletti parkoló a Válykos parton
kátyúzását, karbantartását 6 000 000 Ft + 27% Áfa összegben a közutak
fenntartásának támogatása terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
6. 2017. évi munkaterv jóváhagyása
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet tárgyalta az Ügyrendi Bizottság, a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság,
kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület Egyek
Nagyközség Önkormányzata 2017. évi munkatervét.

Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület Egyek Nagyközség Önkormányzata
2017. évi munkatervét.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi munkatervét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottságok véleményét,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
353/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi munkatervét elfogadja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7. Kérdések, interpellációk
Szalai Erika képviselő:
Az Eszme Művészeti Csoport melynek vezetője Mucza Viktória jelezte, hogy guinness rekord
kísérletre készülnek a nyár folyamán. A csoport 30 000 pet palackból szeretne köztéri
szobrokat alkotni. A 30 000 pet palack begyűjtése és elhelyezése kérdéses. Mucza Viktória
felajánlotta, hogy a lakó ingatlanán belül lesz pár száz, ezer darab, ami elfér, de mely
épületek, épületrészek kerülhetnek szóba, ahová be tudnának segíteni?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A piaccsarnokba vagy a volt TSZ irodába be tudnák tárolni.
Ecsedi János alpolgármester:
Meg lehetne keresni az NHSZ Tisza Kft-ét, és ennek a mennyiségnek megfelelő szelektív
gyűjtőzsákot kérni tőlük. Addig gyűjtik, és amikor felhasználják, utána el tudják benne

9/28

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2016. DECEMBER 15. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

szállítani. Vagy a gazdatársadalom által használt big-bag zsákba nagy mennyiségű palack
belefér, és azt tárolás után azt vissza lehet adni.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a mai napon az Egyeki Sportbarátok
Sportegyesülete által benyújtott társasági adós pályázaton kb. 2,5 millió Ft az, amit tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra nem tudtak igénybe venni a nézőtéri WC kialakításával
kapcsolatosan. Az elmúlt időszakban nem volt meg ez a keretösszeg, és e miatt hosszabbítást
kért, és kapott. A 2016-os és 2017-es évben utánpótlás nevelésre 6,6 millió forintos
támogatásra van lehetőségük, illetve tárgyi eszköz beruházásra és felújításra pedig 9,7 millió
forint. Ez lenne az öltöző kialakítása. Ezekre összességében a mai napon aláírt támogatási
szerződés egyrészt 13,6 millió forint, illetve 2,7 millió forint az elmúlt időszakra. Összesen
16,3 millió forint aláírt támogatási szerződés van a 2016-2017-ben megvalósulandó
utánpótlás nevelésre, és tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra.
8. Egyebek
1. Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki
Hírmondó előfizetési díját ne módosítsa a 2017. évben.
Gondolják át, hogy az Egyeki Hírmondó továbbra is havonkénti gyakorisággal megjelenő lap
legyen-e.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Hírmondó előfizetési díját ne módosítsa a 2017. évben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Már megírta az egyik ez évi Egyeki Hírmondóban, hogy nem tudják a havonkénti megjelenést
biztosítani, de egyébként az anyagi és technikai feltételek adottak hozzá, de nincs elegendő
cikk hozzá, 4-5 lappal komolytalan megjelentetni az újságot. Az előfizetőknek is azt kell
tudomásul venni, hogy nem tud havonta megjelenni.
Szalai Erika képviselő:
Akkor legyen kéthavonta?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem szabják meg, amikor összegyűlik egy újságra való, akkor megjelenik. Azt gondolja, hogy
az, az összeg, amit kérnek a lakosoktól éves előfizetésre egy jelképes összeg.
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
354/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy
az Egyeki Hírmondó előfizetési díját nem módosítja a 2017. évben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. Beszámoló a Fonyódligeti üdülő 2016. évi üzemeltetéséről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Fonyódligeti üdülő 2016. évi üzemeltetéséről szóló
beszámolót az alábbiakkal:
-

a jövőben 50% előleg befizetését tekintsék foglalásnak, és azé legyen az időpont, aki
az előleget először befizeti
a jövőben a működési költségeket használat arányában osszák el, amely településről
többen használják az üdülőt, az a település többet fizessen
a jövőben az üdülőt az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. üzemeltesse a SZÉP kártyával
történő foglalások lehetőségének érdekében

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
355/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Fonyódligeti üdülő 2016. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót
elfogadja az alábbiakkal:
-

a jövőben 50% előleg befizetését tekintsék foglalásnak, és azé legyen
az időpont, aki az előleget először befizeti
a jövőben a működési költségeket használat arányában osszák el,
amely településről többen használják az üdülőt, az a település többet
fizessen
a jövőben Egyek Nagyközség Önkormányzata az üdülőt az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft-én keresztül üzemeltesse a SZÉP kártyával
történő foglalások lehetőségének érdekében
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. Kétöklű Szociális Szövetkezettel megkötött megállapodás módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
Egyek Nagyközség Önkormányzata, (4069 Egyek, Fő u. 3.) és a Kétöklű Szociális Szövetkezet
(4069 Egyek, Hunyadi u. 61.) közötti Haszonkölcsön-szerződés 1. számú módosítását és
annak mellékletét (vagyonleltár).
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 334/2016.(XI.24.) számú határozata hatályon kívül
helyezésre kerül.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzata, (4069 Egyek, Fő u. 3.)
és a Kétöklű Szociális Szövetkezet (4069 Egyek, Hunyadi u. 61.) közötti Haszonkölcsönszerződés 1. számú módosítását és annak mellékletét (vagyonleltár).
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 334/2016.(XI.24.) számú határozata hatályon kívül
helyezésre kerül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
356/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata, (4069 Egyek, Fő u. 3.) és a Kétöklű
Szociális Szövetkezet (4069 Egyek, Hunyadi u. 61.) közötti Haszonkölcsönszerződés 1. számú módosítását és annak mellékletét (vagyonleltár) elfogadja.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 334/2016.(XI.24.) számú határozata
hatályon kívül helyezésre kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
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4. Mezei-Vill Kft. indítványa a „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a
korszerűsítése és építése Egyeken” c. projekt vállalkozási szerződésének módosítására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Mezei-Vill Kft-vel (4100. Berettyóújfalu, Puskin u. 12.)
kötött „Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése és építése
Egyeken” c. projekt vállalkozási szerződésének módosítására vonatkozó megállapodást azzal,
hogy a 2.3 pont az alábbiak szerint módosuljon:
2.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítésének megfelelően a
melléklet műszaki dokumentáció (a műszaki dokumentáció a jelen megállapodás
elválaszthatatlan mellékleteként tartalmazza a műszaki ellenőr nyilatkozatát is arról,
hogy a dokumentáció tartalma megvalósult) szerint úgy fogadják el, hogy abban a
Megrendelő összesen 2.211.407 HUF + ÁFA értékű pótmunkát ismer el.
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a közöttük a Létesítmény üzemeltetésére
és karbantartására megkötött „Vállalkozási szerződés (közvilágítási hálózat aktív
elemeinek üzemeltetésére és karbantartására)” szerződésük alapján a vállalkozót
megillető ellenszolgáltatás (üzemeltetési és karbantartási díj) havi értékének az
összegét a szerződés első 12 hónapjára (2016. 12. hónapra, valamint a 2017. év első
11. hónapjára) 184.284 Ft.-al megemelik, így az ellenszolgáltatás havi értéke ezen
időtartam során 681.079 Ft. érték. Felek megállapodnak a Vállalkozó pótmunka
igényét a Létesítmény üzemeltetésére és karbantartására fizetett ellenérték
megfelelően ellenételezi.
Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírásával végérvényesen és
visszavonhatatlanul lemond a Felek között - a Létesítmény megvalósulását megelőző
időszakra - a közvilágítási hálózat üzemeltetésére vonatkozó jogviszonyból fakadó
mindazon követeléséről, amely az üzemeltett rendszer beépített teljesítményének
(ide értve a templom világítást is) elszámolásából, a Vállalkozót megillető díjak
megfizetésének késedelméből fakad, vagy ezekből keletkeztethető.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a szerződés módosítását támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
357/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Mezei-Vill Kft-vel (4100. Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) kötött
„Települési közvilágítási rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése és építése
Egyeken” c. projekt vállalkozási szerződésének módosítására vonatkozó
megállapodást elfogadja azzal, hogy a 2.3 pont az alábbiak szerint
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módosuljon:
2.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítésének
megfelelően a melléklet műszaki dokumentáció (a műszaki
dokumentáció a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékleteként
tartalmazza a műszaki ellenőr nyilatkozatát is arról, hogy a
dokumentáció tartalma megvalósult) szerint úgy fogadják el, hogy
abban a Megrendelő összesen 2.211.407 HUF + ÁFA értékű pótmunkát
ismer el.
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a közöttük a Létesítmény
üzemeltetésére és karbantartására megkötött „Vállalkozási szerződés
(közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére és
karbantartására)” szerződésük alapján a vállalkozót megillető
ellenszolgáltatás (üzemeltetési és karbantartási díj) havi értékének az
összegét a szerződés első 12 hónapjára (2016. 12. hónapra, valamint a
2017. év első 11. hónapjára) 184.284 Ft.-al megemelik, így az
ellenszolgáltatás havi értéke ezen időtartam során 681.079 Ft. érték.
Felek megállapodnak a Vállalkozó pótmunka igényét a Létesítmény
üzemeltetésére és karbantartására fizetett ellenérték megfelelően
ellenételezi.
Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírásával
végérvényesen és visszavonhatatlanul lemond a Felek között - a
Létesítmény megvalósulását megelőző időszakra - a közvilágítási
hálózat üzemeltetésére vonatkozó jogviszonyból fakadó mindazon
követeléséről,
amely
az
üzemeltett
rendszer
beépített
teljesítményének (ide értve a templom világítást is) elszámolásából, a
Vállalkozót megillető díjak megfizetésének késedelméből fakad, vagy
ezekből keletkeztethető.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5. Előirányzat módosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő előirányzat módosításokat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő előirányzat
módosításokat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
358/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott,
hogy:
a.) a Nemzetközi Kulturális együttműködés (086030) Kormányzati
funkción a dologi kiadások előirányzatából zárolásra kerül 600 ezer
forint, a Közvilágítás (064010) Kormányzati funkción a beruházási
kiadások zárolt előirányzatából feloldásra kerül 600 ezer forint.
b.) a Nemzetközi Kulturális együttműködés (086030) Kormányzati
funkción a dologi kiadások előirányzatát csökkenti 400 ezer forint
előirányzattal, az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok (013350) Kormányzati funkción a beruházási
kiadások előirányzatát megemeli 400 ezer forint előirányzattal.
c.) A 329/2016.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat az alábbiak
szerint módosul:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy:


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 647 472 forint előirányzat,
amelyből 166 116 forint előirányzat átcsoportosításra kerül a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára,



Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának költségvetésében, az
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat kormányzati
funkció személyi jellegű kiadási előirányzatból zárolt
előirányzatból feloldásra kerül 104 657 forint előirányzat,
amelyből 26 851 forint előirányzat átcsoportosításra kerül a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára,



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 2 098 984 forint előirányzat, amelyből 528 854 forint
előirányzat átcsoportosításra kerül a munkaadókat terhelő
járulékok előirányzatára,



Az Egyeki Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a 011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás kormányzati funkció személyi
jellegű kiadási előirányzatból zárolt előirányzatból feloldásra
kerül 235 383 forint előirányzat, amelyből 60 390 forint
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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
6. Határozati javaslat gyepmesteri telepre történő eszközbeszerzésről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Gyepmesteri – telep 2016. éves működése során realizált 200 ezer forint többletbevétel
terhére
a.) Az NDK 552 forgalmi rendszámú, Dacia Duster típusú személygépkocsihoz téli gumi
szett kerüljön beszerzésre.
b.) A Gyepmesteri – telep feladatainak ellátáshoz szükséges számítógép (operációs
rendszerrel) és nyomtató kerüljön beszerzésre.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gyepmesteri – telep 2016. éves működése
során realizált 200 ezer forint többletbevétel terhére az NDK 552 forgalmi rendszámú, Dacia
Duster típusú személygépkocsihoz téli gumi szett kerüljön beszerzésre.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Gyepmesteri – telep 2016. éves működése során realizált 200
ezer forint többletbevétel terhére a Gyepmesteri – telep feladatainak ellátáshoz szükséges
nyomtató kerüljön beszerzésre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A számítógép és a szoftver a két bizottság javaslata között. Az árakat ismerve a Pénzügyi
Bizottság javaslatát tartja jobbnak, mert ennyi pénzből nem tudnak számítógépet,
szoftvereket, nyomtatót és téli gumit venni. Amit vesznek, annak stabilabb minőségűnek kell
lenni, mert sokan használják. Javasolja, hogy nyomtató és téli gumi kerüljön vásárlásra,
ahogy a Pénzügyi Bizottság javasolja.
Szalai Erika képviselő:
Nagyon rossz a számítógép.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Ezt tudja, ezért mondta, hogy ne vegyenek téli gumit. Ha mentőállomáson a mentőknek jó a
4 évszakos gumi, nem érti, hogy a gyepmesteri telepre miért nem jó a 4 évszakos gumi.
Soltész Gábor képviselő:
Most már kaptak téli gumit. Két éve egy cél felajánlotta és ellátja őket téli gumival. Most már
jó minőségű téli gumik vannak az autókon. Minden év augusztus elején és végén a Hankook
indít egy abroncsadományozási programot civil szervezeteknek, egyesületeknek, és javasolja,
hogy ott pályázzanak. A polgárőrség pályázott és két vadonatúj szett gumiabroncsot nyertek,
de gyakorlatilag, aki beadta a pályázatát, meg tudta indokolni, az mindenki megkapta.
Javasolja, hogy jövőre ezt a gyepmesteri telep is próbálja meg.
Szalai Erika képviselő:
Fogadják el a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mert a téli gumi a legfontosabb.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a Pénzügyi Bizottság
javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
359/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Gyepmesteri – telep 2016. éves működése során realizált 200 ezer
forint többletbevétel terhére
a.) Az NDK 552 forgalmi rendszámú, Dacia Duster
személygépkocsihoz téli gumi szett kerüljön beszerzésre.

típusú

b.) A Gyepmesteri – telep feladatainak ellátáshoz szükséges nyomtató
kerüljön beszerzésre.
Határidő: 2016. december 24.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szalai Erika
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság javaslatával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges
szavazatot.
7. Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete kérelme zárolt tétel feloldására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen 1 nem szavazattal 2
tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében tervezett felhalmozási tartalékból kerüljön átcsoportosításra 300 000 Ft a
működési tartalékba.
Az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete részre tervezett és zárolt 300 000 Ft összegű
működési támogatás kerüljön feloldásra és kifizetésre az Egyeki Sportbarátok
Sportegyesülete részére a működési tartalék terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
360/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett felhalmozási
tartalékból kerüljön átcsoportosításra 300 000 Ft a működési tartalékba.
Az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete részre tervezett és zárolt 300 000 Ft
összegű működési támogatás kerüljön feloldásra és kifizetésre az Egyeki
Sportbarátok Sportegyesülete részére a működési tartalék terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
8. Döntés pályázat benyújtásáról mezőgazdasági út építésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy nyújtsanak be pályázatot mezőgazdasági út építésére, és
törekedjenek rá, hogy az önkormányzati önerő ne haladja meg a kötelező szintet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt az ipari parkhoz tervezett útról van szó. Az út 1 200 m hosszú. A tervező jelezte, hogy 130
millió forint körül kalkulált, de majd megkéri, hogy kalkuláljon lejjebb. Úgy kell alakítani a
műszaki tartalmat, hogy beleférjenek a pályázati lehetőségek közé. Ez maximálisan 100
millió forintot jelent, és ennek az önereje 15 millió forint.
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Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
361/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy nyújtsanak be pályázatot mezőgazdasági út építésére, és törekedjenek
rá, hogy az önkormányzati önerő ne haladja meg a kötelező szintet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

9. Horusz 2000 Bt. kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Egészségház sebészeti szakrendelésének (Horusz 2000
Bt. 4032 Debrecen, Babits Mihály u. 65.) eszközbérleti díjára továbbra is havi bruttó
100.000,- Ft összeget biztosítson 2017. március 31-ig, de a költségvetés tárgyalásakor
térjenek rá vissza.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
362/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Egészségház sebészeti szakrendelésének (Horusz 2000 Bt. 4032
Debrecen, Babits Mihály u. 65.) eszközbérleti díjára továbbra is havi bruttó
100.000,- Ft összeget biztosít 2017. március 31-ig, de a költségvetés
tárgyalásakor visszatér a napirendre.
Határidő: 2017.03.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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10. Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett
felhalmozási tartalékból kerüljön átcsoportosításra 10 000 Ft a működési tartalékba.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 10 000 Ft támogatást biztosítson az Országos Egyesület A
Mosolyért Közhasznú Egyesület (1132 Budapest, Visegrádi u. 55-61.) részére a működési
tartalék terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
363/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett felhalmozási
tartalékból kerüljön átcsoportosításra 10 000 Ft a működési tartalékba.
A Képviselő-testület 10 000 Ft támogatást biztosít az Országos Egyesület A
Mosolyért Közhasznú Egyesület (1132 Budapest, Visegrádi u. 55-61.) részére a
működési tartalék terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
11. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Magyari I. u. 10. sz. alatti ingatlanból térítésmentesen
felajánlott tulajdonrészt fogadja el, amennyiben a tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem
akadályozza, és az önkormányzatra nézve nem hátrányos. Az ingatlan többi tulajdonosát is
keressék meg, és kérjenek nyilatkozatot az ingatlan felajánlásával kapcsolatban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
364/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Magyari I. u. 10. sz. alatti ingatlanból térítésmentesen
felajánlott tulajdonrészt elfogadja, amennyiben a tulajdoni lapon lévő
bejegyzés azt nem akadályozza, és az önkormányzatra nézve nem hátrányos.
Az ingatlan többi tulajdonosát is keressék meg, és kérjenek nyilatkozatot az
ingatlan felajánlásával kapcsolatban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja
Képviselő-testületnek, hogy tisztázzák a Rózsa F. u. 11. sz. alatti ingatlan tulajdonviszonyait,
és ezt követően tárgyalja újra a Képviselő-testület.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
365/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy tisztázzák a 4067 Egyek-Telekháza, Rózsa F. u. 11. sz. alatti ingatlan
tulajdonviszonyait, és ezt követően tárgyalja újra a Képviselő-testület.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja
Képviselő-testületnek, hogy a Baross u. 2. sz. alatti ingatlanból térítésmentesen felajánlott
tulajdonrészt fogadja el. Az ingatlan többi tulajdonosát is keressék meg, és kérjenek
nyilatkozatot az ingatlan felajánlásával kapcsolatban.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
366/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Baross u. 2. sz. alatti ingatlanból térítésmentesen
felajánlott tulajdonrészt elfogadja. Az ingatlan többi tulajdonosát is keressék
meg, és kérjenek nyilatkozatot az ingatlan felajánlásával kapcsolatban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd

12. Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatát azzal, hogy a 3.6 pont az alábbiak szerint kerüljön módosításra:
3.6. A Képviselőtestület, a Polgármester előterjesztése alapján a III. fejezet szabályainak
megfelelően határoz a bíráló bizottság összetételéről, ennek során biztosítja a megfelelő – és
a jogszabály által elvárt – szakértelmet, egyúttal megbízza a bizottság tagjait. A
Képviselőtestület jogosult a megbízás feltételeinek a meghatározására a Szabályzat szerint (a
megbízás szólhat egy vagy több közbeszerzési eljárásra), ide értve a megbízás visszavonását
is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
367/2016. (XII.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja
azzal, hogy a 3.6 pont az alábbiak szerint kerüljön módosításra:
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3.6. A Képviselőtestület, a Polgármester előterjesztése alapján a III. fejezet
szabályainak megfelelően határoz a bíráló bizottság összetételéről, ennek
során biztosítja a megfelelő – és a jogszabály által elvárt – szakértelmet,
egyúttal megbízza a bizottság tagjait. A Képviselőtestület jogosult a megbízás
feltételeinek a meghatározására a Szabályzat szerint (a megbízás szólhat egy
vagy több közbeszerzési eljárásra), ide értve a megbízás visszavonását is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
13. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy
1. a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá
alakulását hagyja jóvá,
2. a Társulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
87-95. §-a lapján módosított Társulási Megállapodását a melléklet szerint hagyja jóvá.
3. hatalmazza fel a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására
Az önkormányzat a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodás Társulás Társulási
Megállapodásának nyilvántartásba vételéig fennálló kompenzáció összegét (korábbi évekről
maradt tartozás és a 2016. évi időarányos kompenzáció) továbbra se ismerje el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
368/2016. (XII.15.) számú határozata:
A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiséggé
alakításáról, és a Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű
társulássá alakulását jóváhagyja,
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2. a Társulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87-95. §-a lapján módosított Társulási
Megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja,
3. felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Az önkormányzat a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodás Társulás
Társulási Megállapodásának nyilvántartásba vételéig fennálló kompenzáció
összegét (korábbi évekről maradt tartozás és a 2016. évi időarányos
kompenzáció) továbbra sem ismeri el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
14. Döntés a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-vel kötendő bérleti szerződésről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy adjon bérbe megközelítőleg 20 m2 területet az Egyek, Óvoda u.
1661/1 hrsz-on található víztorony felépítményen a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134
Budapest, Váci út 35.) részére azzal, hogy a tevékenységével a többi telekommunikációs
céget nem zavarhatja.
A bérleti díj mértéke 1 072 000 Ft/év, azaz egymillió hetvenkétezer forint/év legyen.
A bérleti szerződés 4.2 pontja az alábbiak szerint módosuljon:
4.2 Amennyiben a kivitelezési munka a hatályos jogszabályi előírások alapján építési
engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a Bérbeadó előzetes egyeztetést követően
hozzájárul, hogy a Bérlő az építési, a későbbiekben a használatbavételi, vagy más hatósági
eljárást saját nevében kezdeményezzen és lefolytasson. A Bérbeadó, a jogszabályi előírások
alapján az engedélyezési eljárásokhoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát
előzetes egyeztetést követően megadja amennyiben az, az önkormányzat érdekeit nem
sérti.
Hatalmazza fel a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
369/2016. (XII.15.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy bérbe ad megközelítőleg 20 m2 területet az Egyek, Óvoda u. 1661/1
hrsz-on található víztorony felépítményen a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.
(1134 Budapest, Váci út 35.) részére azzal, hogy a tevékenységével a többi
telekommunikációs céget nem zavarhatja.
A bérleti díj mértékét 1 072 000 Ft/év, azaz egymillió hetvenkétezer forint/év
összegben állapítja meg.
A bérleti szerződés 4.2 pontját az alábbiak szerint módosítja:
4.2 Amennyiben a kivitelezési munka a hatályos jogszabályi előírások alapján
építési engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, úgy a Bérbeadó előzetes
egyeztetést követően hozzájárul, hogy a Bérlő az építési, a későbbiekben a
használatbavételi, vagy más hatósági eljárást saját nevében kezdeményezzen
és lefolytasson. A Bérbeadó, a jogszabályi előírások alapján az engedélyezési
eljárásokhoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát előzetes
egyeztetést követően megadja amennyiben az, az önkormányzat érdekeit
nem sérti.
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
15. Mentőállomás dolgozóinak támogatási kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett
felhalmozási tartalékból kerüljön átcsoportosításra 20 000 Ft a működési tartalékba.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Mentőállomás dolgozói részére 20.000 Ft támogatást
biztosítson közösségfejlesztési célra a működési tartalék terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
370/2016. (XII.15.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett felhalmozási
tartalékból kerüljön átcsoportosításra 20 000 Ft a működési tartalékba.
Képviselő-testület az Egyeki Mentőállomás dolgozói részére 20.000 Ft
támogatást biztosít közösségfejlesztési célra a működési tartalék terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
16. Megállapodás az iskola egészségügyi feladatok ellátására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendet nem tárgyalta egyik bizottság sem. Megkéri Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt,
hogy ismertesse a napirendet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Mindenki előtt ismert, hogy Dr. Szabó Mária helyett, Dr. Fábián Ferenc fogja átvenni a 2. sz.
körzetben a háziorvosi rendelést. Az is ismert a Képviselő-testület előtt, hogy az üzemorvosi
feladatokat Dr. Gaál Péter fogja ellátni, ugyanakkor az OEP jelezte, hogy szükséges egy döntés az
iskola egészségügyi feladatok ellátására is. Mivel erre Dr. Fábián Ferenc nem lesz jogosult, Dr.
Gaál Péterrel egyeztette, és vállalja is az iskola egészségügyi feladatok ellátását, és erről készült
ez a megállapodás, amit el kellene juttatniuk az OEP-hez és ehhez kérnék a hozzájárulást.
Ecsedi János alpolgármester:
A megállapodásban nem szerepel díjtétel. Ezt hiányolja.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Külön megállapodás van az önkormányzat és az intézmény között. Az OEP az önkormányzat
számára utalja a finanszírozást, és azt minden hónapban megkapja az oktatási intézmény, és
látja el ebből a feladatot.
Ecsedi János alpolgármester:
Az életszerű, hogy 16 és 18 óra között látja el a feladatot?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez a rendelési idő az orvossal és az OEP-el egyeztetve lett. Kéri, hogy így fogadja el a Képviselőtestület és, ha szükséges módosítható. Ez a megállapodás elsősorban személyre irányul, és a
részleteket lehet tisztázni és módosítani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a megállapodást elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
371/2016. (XII.15.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata 4069 Egyek, Fő u. 3. sz.
képviselője: Dr. Miluczky Attila polgármester (megbízó) és a PEVIA Bt. 4026
Debrecen, Károli Gáspár 444. képviselője: Dr. Gaál Gyula Péter (megbízott)
között iskola-egészségügyi szolgáltatás ellátására létrejött megállapodást
elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2017.01.01.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
17. Tájékoztatás a 2017. évi közfoglalkoztatás önköltségeiről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A programot a mai napon kell feltölteni a rendszerbe. Jövőre az önerőre 22 471 663 Ft-ot kell
betervezni. Ez kb. 2 200 000 Ft-al több mint az idei évben. Bóta Barbara aljegyző ugyanannyira
tervezte volna az önerőt, mint amennyi az idei éven volt, de a TSZ iroda mögötti malmot
11 000 000 Ft-ért hajlandók eladni, és szeretné azt az épületet is az önkormányzat
érdekszférájába bevonni. Ott egy olyan épületegyüttes körvonalazódik, ami ha a pályázatok 5
éves fenntartási ideje lejár, több 10 millió forintot érhetnek majd valamely befektetőnek, vagy
bárkinek. Ez a település közepén lévő épület tárolásra mindenképpen jó, vagy szociális boltnak
lehetne alkalmazni, vagy olyan tárolónak, ahová a GAMESZ raktárát át lehetne költöztetni. Ha az
épületvásárlás sikerül akkor a 20% önerőt az önkormányzatnak kell állni, ha nem akkor az önerő
megmarad, csökkenni fog kb. 2 000 000 Ft-al.
Szalai Erika képviselő:
Mivel a bolt helység adott ehhez a malomhoz, lenne egy olyan bolt Egyeken, ahol egyeki javak
árusíthatók, mind a csipke, mind a varrónők által készített termékek, mert a rendezvényekre
ideérkezők igényelnének akár Egyek feliratú szatyrot, bögrét, díszcsomagban paprikát, és az
szerinte ott helyileg is jó, könnyen elérhető.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Több lehetőség kínálkozik erre is, mert ha egyeki javakat akarnak, akkor berendezhetnének
egy sarkot a könyvtárban, a TSZ irodában. A Polgármesteri Hivatal mellett lévő régi
játékboltban is elférne egy olyan bolt, amit Szalai Erika képviselő mond, régi cukrászda
helyén pedig egy kegytárgy bolt jellegű helység.
Részletesen fel van sorolva, hogy melyik programban mennyiről mennyire változott az önerő. Az
említett ingatlan vásárlása a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás elnevezésű
programban lenne megvásárolva.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
372/2016. (XII.15.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2017. évi közfoglalkoztatás önköltségeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, és az ülést 15:05 órakor bezárta.
K. m. f.
______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Vitéz Zsolt
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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