EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JANUÁR 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

1/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2017. január 24.
napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:

1. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi pénzügyi terve
1/2017.(I.24.) sz. határozat
2. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi terve
2/2017.(I.24.) sz. határozat
3. Tájékozató Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Szekeres Ákos kuratórium elnöke
3/2017.(I.24.) sz. határozat
4. Tájékozató a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a
várható 2017. évi feladatokról
Előadó: Dr. Veres Margit kistérség elnöke
4/2017.(I.24.) sz. határozat
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
5/2017.(I.24.) sz. határozat
6. Tájékoztatás az önkormányzat vagyonnyilvántartásával kapcsolatban
6/2017.(I.24.) sz. határozat
7. Egyebek
1. Döntés az „I. Világháborús emlékmű felújítása Egyek Nagyközségben” című
pályázathoz szükséges önerő fedezetéről és a kivitelező árajánlatának elfogadásáról
7/2017.(I.24.) sz. határozat
8. Czinege Zoltán kérelme
8/2017.(I.24.) sz. határozat
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2. Előirányzat módosítás
9/2017.(I.24.) sz. határozat
3. Egyek-Telekháza 2. sz. kútjának tervezéséhez szükséges döntés
10/2017.(I.24.) sz. határozat
4. A köztemetés költségeiről tájékoztatás
11/2017.(I.24.) sz. határozat
5. A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak módosításának
kezdeményezése
12/2017.(I.24.) sz. határozat
6. Kőkereszt állítása iránti kérelem
13/2017.(I.24.) sz. határozat
7. Döntés a Teleki u. 56. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
14/2017.(I.24.) sz. határozat
8. Görög Katolikus Papnevelő Intézet kérelme
15/2017.(I.24.) sz. határozat
9. Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete támogatási kérelme
16/2017.(I.24.) sz. határozat
10. Krízis segély felhasználásával kapcsolatos döntés
17/2017.(I.24.) sz. határozat
11. Döntés a Polgármester bérének megállapításáról
18/2017.(I.24.) sz. határozat
12. Döntés az Alpolgármester bérének megállapításáról
13. Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós közbeszerzés - összefoglaló
tájékoztató visszavonása
19/2017.(I.24.) sz. határozat
14. Külterületi út fejlesztésére kiírt pályázatról döntés
20/2017.(I.24.) sz. határozat
15. Döntés a vízi közmű szolgáltatás egyeki eszközeinek megvásárlásáról
21/2017.(I.24.) sz. határozat
16. Bérleti szerződés tudomásul vétele egészségügyi szolgáltatásokra
22/2017.(I.24.) sz. határozat
17. Tájékoztatás önkormányzati bérlakás kiadásával kapcsolatos intézkedésről
23/2017.(I.24.) sz. határozat
18. Úthasználati díjjal kapcsolatos döntés
24/2017.(I.24.) sz. határozat
19. Képviselői tiszteletdíjak rendezése
25/2017.(I.24.) sz. határozat
20. Köztisztviselők illetményének rendezése
26/2017.(I.24.) sz. határozat

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból 7 fő bizottsági tag jelen van. Czinege Zoltán és
Murvai Ferenc bizottsági tagok igazoltan vannak távol az ülésről.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Tardi Kálmán bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
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Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 7 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. Döntés a Polgármester bérének megállapításáról
2. Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós közbeszerzés - összefoglaló
tájékoztató visszavonása
3. Külterületi út fejlesztésére kiírt pályázatról döntés
4. Döntés a vízi közmű szolgáltatás egyeki eszközeinek megvásárlásáról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy az alábbi napirendeket is tárgyalja meg a bizottság:
1. Bérleti szerződés tudomásul vétele egészségügyi szolgáltatásokra
2. Tájékoztatás önkormányzati bérlakás kiadásával kapcsolatos intézkedésről
3. Úthasználati díjjal kapcsolatos döntés
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az elmúlt bizottsági ülésen Polgármester úr javaslatára nem tárgyalták a Képviselői
tiszteletdíjak rendezését. Ezt most tárgyalhatják?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt mondták, hogy felveszik napirendre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja még napirendre venni a Képviselői tiszteletdíjak rendezése című napirendi pontot.
Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendeken túl, az elhangzott napirendek
tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 7 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.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A sorrendet illetően kérés érkezett Kalmár Zoltán ügyvezető részéről, hogy a Szöghatár Kft.
napirendi pontját vegyék előre. Illetve a tűzoltóság részéről is ez a kérés érkezett. Elsőként a
Tűzoltóság napirendi pontját tárgyalják meg.
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Kéri, hogy aki elfogadja, hogy elsőként az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi
pénzügyi tervét tárgyalják, másodikként pedig az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. évi
pénzügyi tervét, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a napirend sorrendjét.
Napirendek tárgyalása:
1. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi pénzügyi terve
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az anyagban egyértelműen látszik, hogy a garantált bérminimum, illetve a minimálbérre
történő kiegészítés a személyi jellegű kiadásokat megnyomja ebben az évben, a dologi
kiadásnál viszont megtakarítás érzékelhető. Kérdőjel van Tiszacsege és Újszentmargita
vonatkozásában, hogy mennyi lesz a támogatás. Abban az esetben, ha tavalyi szinten
maradnak, akkor az egyeki önkormányzat kétharmadát viseli a költségeknek.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Folyamatban van az állami támogatás, még pontosan nem tudják, hogy mennyit fognak
kapni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Tavaly nagy vihart kavart a tűzoltóság körül kialakult helyzet. A költséghatékony
gazdálkodást elvárásként fogalmazták meg. A beszámolót tanulmányozva meggyőződése,
hogy az új szakmai vezetés mindent megtett annak érdekében, hogy a tűzoltóság működése
fennálljon és ezen belül a költséghatékony gazdálkodást minél magasabb szintre emelje.
Köszönettel veszi az állomány ezen irányú munkásságát. Kívánja, hogy a jövőben hasonló
hatékonysággal tudják a munkát végezni, mindaddig, amíg nem megy a szolgálat és a
védelem terhére. A kormányrendelet változása kapcsán ezt a minimálbér negatív
befolyásolja. Jó lenne tudni, hogy miből lesz a finanszírozás. A társ önkormányzatok, még a
fejkvótát sem akarják kifizetni, a legnagyobb költség Egyekre hárul.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő is azt látja, hogy a tűzoltósággal kapcsolatos feladatokat szépen elvégezték. Vannak pozitív
fejlemények, látja a megtakarítást, látja a jó kezdeményezéseket. Vannak negatívumok is.
Sajnos ez nemcsak a tűzoltóságnál tapasztalható. Kicsit rongyulnak mindenfele hozzáállás
tekintetében. A füvet nem vágják le, a jeget nem takarítják el, a kazánba nem fűtenek. Úgy
érzi ez nincs rendjén. A tűzoltóság által használt területen a zöldterület rendben tartását a
tűzoltók végeznék el, eltakarítanák a havat és ők fűtenének.
A finanszírozás vonatkozásában Tiszacsege és Újszentmargita szerinte nem fog több pénzt
adni. Ezt Egyek Nagyközség Önkormányzatának kell felvállalni. Ha van további megtakarítási
lehetőség, akkor azon el kell gondolkozni, ha nincs, akkor az önkormányzatnak ezeket kell
felvállalni. Kérdés, hogy miből vállalják fel. A minimálbéremelés miatt nem kérdés, hogy a
bérek emelkedni fognak. Személyi jellegű megtakarítás az önkéntesség további erősítésével
lehetne. Tavaly ezt már végigjárták, itt ez valami oknál fogva nem járható út. Az egy fő
adminisztrátor bérén is el lehet gondolkodni. Összesen - nemcsak a tűzoltóság részéről - kb.
12 millió forinttal érkezett több igény. A Polgármesteri Hivatalnál is vannak üres álláshelyek
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és adminisztrátor munkakörben dolgoznak közmunkások is, illetve minden intézményben
dolgoznak közfoglalkoztatottak. Ott is egy megtakarítási lehetőség lenne, ha az
adminisztratív munkaerőt közfoglalkoztatásba átvinnék. A minimálbér emelkedés az egy
25%-os béremelkedés. 11 431 000 Ft-ot kell átadni az önkormányzatnak a tavalyi 5,7 millió
Ft-hoz képest. Szeretne mindenkinek minőségi és jól fizető munkahelyet biztosítani, csak az
önkormányzat bevételei nem biztos, hogy erre lehetőséget adnak. A pénzügyi tervet most
tudomásul kell venniük, ha ezen valamit szorítani kell, akkor a költségvetés tárgyalásakor kell
megtenni. Most azt gondolja, hogy ezek a számok megalapozottak, ilyesmire számított.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az állami támogatásról mikor tudnak pontos információt?
Szabó Erika adminisztrátor:
Amikor tudnak róla valamit, azonnal jeleznek. Folyamatosan kérik tőlük a táblázatokat.
Remélik, hogy minél hamarabb lesz erre válasz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azt gondolja, hogy az állami támogatásnak felfelé kellene mozdulnia. Bíznak benne, hogy
változik és a költségvetés előtt vissza kell térni rá.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A bérek esetében a 2016-os tervtől elmaradtak a tények. Ennek mi az oka? 33 millió forint
volt betervezve és 31 millió forint a tény.
Szabó Erika adminisztrátor:
A tűzoltók alapbére 2016-ban 129.000 forint volt. A 24 000 forint műszak pótlék
műszakonként oszlik el 2 400 forintra. Tehát, ha valaki szabadságon, táppénzen,
szabadnapon van, akkor ez az összeg nem illeti meg.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Felmerülhet benne, hogy túl volt tervezve a bér+járulék a tavalyi évben. Lehet, hogy ebben a
tervben is van tartalék, mint tavaly?
Szabó Erika adminisztrátor:
Az 500.000 forint helyettesítésre is be volt tervezve, ennek a felhasználása sem történt meg.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez most is be volt tervezve. A betervezett bér 37.444.240 Ft. Lehet, hogy ebben van egy kis
tartalék?
Szabó Erika adminisztrátor:
Maximum a műszak pótlék és az 500.000 Ft helyettesítés.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A dologi kiadások között látott egy béren kívüli juttatást, az edző terem bérletet. A béren
kívüli juttatásnak terveztek járulékot?
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Szabó Erika adminisztrátor:
Nem. Az SBSE-vel kötött megállapodás alapján jött létre.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Ez sportfoglalkozás, az erőlét miatt. Az állam felé 60%-át el tudják számolni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
161 000 Ft-ra emelkedett 129 000 Ft-ról a minimálbér. A tűzoltóknak szakmunkás
minimálbért vagy a minimálbért kell adni?
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
A szakmunkás minimálbért.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A minimálbér 127.500 Ft-ra emelkedett, 117.000 Ft-ról. A garantált bérminimum 161.000 Ft.
A kettő között nem csak pénzben van különbség, hanem a munkakör betöltéséhez szükséges
végzettségben is. Ezt annak idején megnézték, vagy ez évről évre így van?
Bóta Barbara aljegyző:
Ahhoz, hogy ezt a munkát végezze a tűzoltó el kell végezni egy tanfolyamot. A tanfolyam
milyen hosszú időtartamú?
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Fél éves.
Bóta Barbara aljegyző:
A garantált bérminimum általában egy olyan munkakör betöltése után jár, ami legalább 3
éves szakmunkás vizsgát vagy érettségit jelent. Érettségihez van kötve a munkakör
betöltése?
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Nem mindenkinek, mert régebben még nem kellett, akinek meg volt a megfelelő
bedolgozott éve eltekintettek tőle, de most már csak úgy lehet alkalmazni, ha meg van az
érettségije.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nincsenek tisztában, hogy mindenkinek biztosítani kell-e a garantált bérminimumot?
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Meg fogják pontosan kérdezni.
Szabó Erika adminisztrátor:
Állásfoglalást fognak kérni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A tanfolyamról tudnak valamit?
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Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
Azt mondták, hogy előreláthatólag 2017.évben nem fog indulni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha nincsenek képzések, akkor idő kérdése, hogy mikor fogynak el az emberek, mert nem
tudják az utánpótlást biztosítani. Kéri, hogy fogalmazzanak meg levelet, az oktatás
megszervezéséről írjanak valamit, mert ez így nem állapot, hogy évről-évre nincsen semmi.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Most ott tartanak, hogy mivel nem indítanak tanfolyamot, ezért a hivatásos tűzoltóság az
önkormányzati tűzoltóságoktól veszi el az embereket. Itt is van 6 ember, akit
„elszippanthatnak” bármikor.
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok:
A hivatásos tűzoltóknak sem indítanak képzést.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A bizottságnak javaslatot kellene tenni arra, hogy 7,6 millió Ft-tal vagy 11,4 millió Ft-tal
tervezzenek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A realitása a 11 millió Ft-nak van.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Egyeknek könnyebb dolga lenne, ha Újszentmargita és Tiszacsege megerőltetné magát és
fizetné a fejkvótát.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja nagyobb összeggel tervezni, mert annak van realitása.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzatnak arra kell felkészülni, hogy ha bevállalja Tiszacsege és Újszentmargita a
fejkvótát, akkor sem biztos, hogy kifizetik, mert ha bármit szorítaniuk kell, akkor biztos, hogy
az egyeki tűzoltóság az elsők egyike lesz.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Tavaly Tiszacsege betervezte a REKI-be a rájuk eső részt, ha netán kaptak is rá, az nem ért
ide. Szerencsésebb lenne, ha Tiszacsege és Újszentmargita részét az egyeki önkormányzat
tervezné be a REKI-be.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ahhoz nekik hozzá kell járulni.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Polgármester úr említette, hogy a tűzoltók nem takarították le a havat. Írásban kaptak tőle
figyelmeztetést a szolgálatban lévő tűzoltók, amiért nem lapátolták el a havat. A
továbbiakban nem lesz ilyen gond. Ha van rá igény a tűzoltók a fűnyírást meg fogják oldani. A
fűtést is beszéljék meg, hogy mi az elvárás.

7/39

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JANUÁR 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nyitott az egyeztetés előtt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2017.évi pénzügyi tervét tudomásul veszi
azzal, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata által átadandó támogatás mértéke
11.431.873 Ft összeggel kerüljön tervezésre, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
1/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi
pénzügyi tervét azzal, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata által
átadandó támogatás mértéke 11.431.873 Ft összeggel kerüljön tervezésre.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

2. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi terve
Kalmár Zoltán ügyvezető:
A pénzügyi tervezésnél a 2016-os tervből indultak ki. 2016. decemberben már rendelkezésre
álltak a tényszerű adatok és ebből kiindulva, a szisztémán nem változtatva próbálták
megcsinálni a 2017. évi tervezést. Lényeges változás a minimálbér emelkedésből fakad és
ezeket kiszámolva, a 2016-os év egyéb pénzügyi részén nem változtatva alakult ki a mostani
terv, így jött ki a végeredmény.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mennyi a végeredmény?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
41.116.000 Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mennyi az, amit az önkormányzattól várnak?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
A tavalyi évben a konyhánál 34 millió Ft-os bevétel volt, a Kft-nél 29 millió Ft-os.
Gyakorlatilag ha ezzel számolnak, akkor ennek az összegnek a különbsége lenne.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tavaly 27 millió Ft-ot kaptak. Tehát kb. 31-32 millió Ft körül van, az amit az önkormányzattól
kérnek.
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Kalmár Zoltán ügyvezető:
Igen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Kalmár Zoltán ügyvezetőt, hogy testületi ülésre számolja ki, hogy az önkormányzattól
mennyit várnak. Ők konkrét összegről tudnak dönteni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 41.110.000 Ft-ban benne van a konyha is?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Ez a konyha pénzügyi terve, a Kft része külön van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A 48.816.000 Ft a Kft. része.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A testületi ülésig konkrét számokat kér.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Soknak találja az 1,1 millió Ft-os bankköltséget.
Bóta Barbara aljegyző:
A 3,1 millió Ft a hajtó kenőanyagokra, szerinte ez is rengeteg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte valami nem teljesen kerek, ha az önkormányzat 27 millió Ft-ot adott át és most 48,8
millió Ft kimutatás van, hogy ennyi kell.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Testületi ülésre átvizsgálják.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy a dolgozók neve és bére a jövőben ne legyen benne a beszámolóban, mert ezek
megjelennek az interneten és a nyilvános jegyzőkönyvbe.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A munkavédelmi szolgáltatást ugyanúgy a BarBiz Kft. látja el. Akkor a munkavédelmi felelős
csak bónuszba jött hozzá pályázati úton.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha a munkavédelmi felelős már egyetlen egy balesetet is meg tud előzni, az már jó.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Addig, míg pályázati pénzből finanszírozzák a munkabérért, addig nincs gond vele. Ha kicsit ki
kell egészíteni és ellátja a szolgáltatást, akkor rendben van, de ha lejár a pályázat nem fogják
elküldeni a munkavédelmi felelőst, akkor jövőre kb. 1,5 millió forinttal többet kell átadni a
Kft-nek. Ez nem szerencsés dolog. Akkor jussanak el oda, hogy még tovább képezze magát és
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Baranyai Sándorral ne kelljen szerződést kötni. Veszélyes munkakörökben 5 évente kell
munkavédelmi vizsgáztatást csinálni, kockázatelemzést akkor kell csinálni, ha új munkakört
vagy új technológiát vezetnek be. Gyakorlatilag most egy kiépült működő rendszerük van,
ami nem feltétlen igényli, hogy Baranyai Sándornak fizessenek. Amire a munkavédelmi
felelősnek nem lesz jogosultsága, arra majd egyszeri vállalkozási díjat fizetnek.
Javasolja, hogy Kalmár Zoltán ügyvezetőt bízzák meg azzal a feladattal, hogy a frissen képzett
szakemberrel vizsgálják meg mennyiben tudják Baranyai Sándort kiváltani és próbáljanak
meg spórolni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Teljesen egyetért azzal, amit Tardi Kálmán bizottsági tag elmondott. Nem muszáj, hogy
főállásban legyen, mert ha Baranyai Sándor bérét összerakják, akkor sem jön ki belőle egy
főállás. Annak van reális esélye, hogy a munkavédelmi felelős dolgozzon több helyen is és
rakja össze a bérét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A Kft-nél adminisztrátor, pénztáros, egyéb irodai jellegű dolgozó és könyvelő sincs.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
3 fő közfoglalkoztatott van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kérdezi, hogy terveznek-e főállású foglalkoztatást?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
2017. évben nem.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kalmár Zoltán ügyvezető sokszor elmondta, hogy szeretne egy főállású könyvelőt, csak a
környéken nincs mérlegképes könyvelő, aki szóba jöhetne. Ezért bízták meg Varga Attilát,
csak mivel nem egyeki főállású könyvelő, nem mindig egyből elérhető.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
A könyvelővel kapcsolatban az e-mailezés és a telefonálgatás nem igazán rugalmas. Ha
szüksége van egy adatra, nem akkor kapja meg a választ, amikor igazából szüksége lenne rá.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Jobb lenne itt helyben. Akkor kérik, hogy csütörtökre az önkormányzat által hozzá teendő
összeget számolják ki.
Kéri, hogy aki az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi tervét tudomásul veszi
azzal, hogy a 2017. január 26. napján tartandó testületi ülésre pontosan jelöljék meg az
önkormányzattól várt összeget, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
2/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. évi
pénzügyi tervét azzal, hogy a 2017. január 26. napján tartandó Képviselőtestületi ülésre pontosan jelöljék meg az önkormányzattól várt összeget.
Határidő: 2017.01.26.
Felelős: Kalmár Zoltán ügyvezető
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

-

Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
Előadó: Szilágyi Sándor Tiszacsege polgármestere

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel a pénzügyi finanszírozásról nem érkezett anyag, ezért javasolja, hogy ezt a napirendet
vegyék le napirendről. Kéri, hogy aki egyetért a napirend levételével, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal levette napirendről.

3. Tájékozató Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Szekeres Ákos kuratórium elnöke
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A kuratóriumot Tardi Kálmán bizottsági tag képviseli. Kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni
valamivel?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem kívánja kiegészíteni, ha bármi kérdés van, arra megpróbál válaszolni.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kuratóriumi ülésen elhangzott, hogy egyik-másik tag fontolgatja a lemondását. Akkor most
egyelőre nem mondanak le?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Maga a kuratórium jelentősége évről-évre jobban leértékelődik, kisebb az 1% felajánlott
összeg, ami hozzájuk érkezik. A civil szervezeteknek a szervezeten keresztül forgatott pénzei
is kisebbek, mert megszűntek a jótékonysági bálok, amik általában a kuratóriumhoz jöttek x
ideig, mire felhasználásra kerültek.
Volt egy sajnálatos malőr is. Hasonló szervezettől vagy a Polgármesteri Hivataltól a
közhasznúsági jelentések elkészítésénél kérhetnének segítséget, mert tavaly egy határidős

11/39

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JANUÁR 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

dolgot nem adták be és a közhasznúságot elveszítették. A banki költségeket kivéve, a
működési költség kb.400 Ft volt 2016. évben. Gyakorlatilag költség nélkül működnek.
Az elnök a kuratóriumi ülésen azt mondta, hogy okulva a saját hibájából, mérlegelve
leterheltségét, mihelyt a közhasznúság visszajön, át akarja adni a kuratórium vezetését az
önkormányzat által kijelölt személynek. Ezen felbuzdulva több kuratórium tagtársa is azt
mondta, hogy ők is „megpihennének”.
Meg kellene próbálni nagyobb marketinget folytatni. Meg kellene keresni azokat, akik Egyek
Nagyközség közigazgatási területén beruházásokat vagy egyéb dolgokat végeznek és bíztatni
őket, hogy ha van karitatív célra fordítandó pénzösszegük, akkor a felajánlásait az Egyek
Fejlesztéséért Közalapítványnak ajánlják fel. Erre buzdítsanak minden egyeki vállalkozót és
minden egyeki embert.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
3/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2016.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

4. Tájékozató a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a
várható 2017. évi feladatokról
Előadó: Dr. Veres Margit kistérség elnöke
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Benne van a munkatervben, hogy tárgyaljanak erről. A kistérségi együttműködés
kiüresedett, alig van olyan tevékenység, amit közösen végeznek. A Humánszolgáltató
Központ az, ami közösen működik. Ezt az intézményt is érinteni fogja a minimálbéremelés.
Szeretné, ha az önkormányzat által most foglalkoztatott házi segítségnyújtókat, március 1-től
ők alkalmaznák, ők pályáznának rá. Azt gondolja, hogy ha van egy ilyen szakmai szervük,
akkor helyesebb lenne, ha ők koordinálnák az összes munkát. Egyelőre február 28-ig
alkalmazzák házi segítségnyújtókat, de szeretné, ha március 1-től a Humán Szolgáltató
Központ irányítása alatt dolgoznának.
Az állati hulla elszállításával kapcsolatban mindig van probléma. Egyeken ebből semmit sem
éreznek, ezzel kapcsolatban hozzá nem érkezett panasz.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a kistérségi együttműködés helyzetéről az
elmúlt év munkájáról és a várható 2017. évi feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
4/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a kistérségi együttműködés helyzetéről az
elmúlt év munkájáról és a várható 2017. évi feladatokról szóló tájékoztatót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

-

Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előadó: NHSZ Tisza Kft. ügyvezetője

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az előadó jelezte, hogy csütörtökön tud részt venni az ülésen. Javasolja, hogy vegyék le
napirendről és majd csütörtökön megtárgyalják. Kéri, hogy aki egyetért a napirend
levételével, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal levette napirendről.

-

Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről
Előadó: Szabó Péter önkormányzati kapcsolattartó

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Küldtek neki egy levelet, hogy május végén készülnek el a beszámolójukkal. Javasolta, hogy a
május végi testületi ülésre jöjjenek el. Javasolja, hogy most vegyék le a napirendi pontok
közül. Ne felejtsék el, hogy a munkatervben ezt a beszámolót tegyék át május végére.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a napirend levételével, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal levette napirendről.
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Részletes, alapos beszámolót kaptak.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Megköszöni az elvégzett munkát.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, a hivatal
munkáját megköszönve, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
5/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

6. Tájékoztatás az önkormányzat vagyonnyilvántartásával kapcsolatban
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Kormányhivatal jelezte a hiányosságokat. Január 15.-e a határidő, de menetközben már
egyeztetett a Kormányhivatallal, hogy most fogja tárgyalni a Képviselő-testület. Korrigálás
után, amennyiben szükséges hozzák jóváhagyásra.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
3 pontban sorolják fel a hiányosságot. Már folyamatban van ennek a módosítása, teljesíteni
fogják a Kormányhivatal felé.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az önkormányzat vagyonnyilvántartásával kapcsolatban a tájékoztatást
tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
6/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat vagyonnyilvántartásával
kapcsolatos tájékoztatást.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy Czinege Zoltán kérelmét sorolják már hátrébb, mert Herbák Erika
informatikustól kért egy kalkulációt a laptopra és azt kint hagyta.
7. Egyebek
1. Döntés az „I. Világháborús emlékmű felújítása Egyek Nagyközségben” című
pályázathoz szükséges önerő fedezetéről és a kivitelező árajánlatának elfogadásáról
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
1 177 800 forintról szól a pályázat pénzügyi terve. A támogatói szerződés még mindig nem áll
rendelkezésre, de már van árajánlat. Szerinte addig nem lenne célszerű szerződést kötni az
ajánlatadóval, amíg nincs támogatási szerződés. 177 800 forint merül fel önrészként. Az
árajánlat 1 530 000 forintról érkezett. Tehát 1 millió Ft a támogatás és 530 000 Ft-os önerőre
lenne szükség. Jóvá lehetne úgy hagyni, hogy amennyiben megérkezik a támogatói okirat,
akkor felhatalmazzák a Polgármestert, hogy a szerződést aláírja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Támogatja úgy, ahogy Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető elmondta.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tehát amennyiben meg lesz rá az 1 millió forintos pályázati fedezet, akkor 530 000 forint
önerő szükséges. Amit leírt határozati javaslatot, javasolja azzal a kiegészítéssel elfogadni,
hogy amennyiben a támogatói okirat rendelkezésre áll, abban az esetben kösse meg a
Polgármester a szerződést az ajánlatadóval, a Temetkezés-Silento Kft-vel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Gondolkozzanak el rajta, hogy a szobor megfordításával kapcsolatban kinek, mi a véleménye.
Jelezték, hogy fordítva van helyezve. Ezt látni kell, hogy nem kicsi összeg, de ha mindannyian
úgy gondolják, akkor vissza kell fordítani. Egy biztos, ha ráköltenek 1 millió forintot, utána ne
akarják megfordítani.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Csak egy árajánlat van?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, nem tudott több árajánlatot szerezni. Mezeiéktől kért még egy árajánlatot, de ők úgy
küldték, hogy körülbelül 700.000 Ft, de ha bármi közbejön, lehet lényegesen több is. Azt
gondolja, hogy feléjük nem kellene mozdulni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor először is várják meg a támogatói okirat aláírását. Szerinte most az 530.000 Ft-ról
adjanak felhatalmazást, de szerinte ezen még gondolkozzanak.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Esetleg Balmazújvárosról kérjen árajánlatot? Ott régen helyeztettek át szobrot, úgy
emlékszik, hogy nem drágán helyezték át egy másik helyre.

15/39

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JANUÁR 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megköszöni, ha hoznak még árajánlatot. Meg akarják fordítani a szobrot?
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerencsésebb volna, ha a dombormű a közterület felé nézne, nem a templom falának, de
azt is meg kellene vizsgálni, ha a táblát két oldalra tennék.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az akkori egyeki lakosok adták össze erre a pénzt. Ez egy 100 éves emlékmű, ha így
örökölték, akkor ennek így kellene lenni. Egy ilyen emlékműnek minél jobban meg kellene
őrizni az eredetiségét. Ez a szobor ugyanebbe a tájolásba állt, csak a templom túloldalán.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2017. évi költségvetésben az önkormányzat működési
bevételeinek terhére 530 000 forint összegben biztosítsák a pályázat megvalósításához
szükséges önerőt, illetve kérjék fel a Polgármestert további árajánlat bekérésére, és
hatalmazzák fel, hogy a támogatói okirat aláírását követően szerződést kössön az emlékmű
felújítására a kedvezőbb árajánlatot adóval, kézfelemeléssel jelezze
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
7/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évi költségvetésében az önkormányzat
működési bevételeinek terhére 530 000 forint összegben biztosítsa az „I.
Világháborús emlékmű felújítása Egyek Nagyközségben” című pályázat
megvalósításához szükséges önerőt.
Kérje fel a Polgármestert további árajánlat bekérésére, és hatalmazza fel, hogy
a támogatói okirat aláírását követően szerződést kössön az emlékmű
felújítására a kedvezőbb árajánlatot adóval.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

2. Czinege Zoltán kérelme
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Megkérte Herbák Erika informatikust, hogy nézze meg, hogy az önkormányzat milyen
értékben szerezte be 2015 áprilisában, a választásokat követően a laptopot. Magát a
laptopot 143.275 Ft, az operációs rendszert 31.664 Ft szerezték be. Tehát összesen 174.939
Ft-ért vásárolta az önkormányzat. Czinege Zoltán képviselő ezt szeretné megvásárolni.
Mindannyian tudják, hogy Czinege Zoltán a képviselői mandátumáról csütörtöki nappal
lemond. A kezükben van a döntés, hogy eladják a részére vagy sem. Kellene a bizottság
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részéről egy jelzés, hogy egyáltalán szándékukban áll-e az eladás, mert ha nem akkor nincs
miről beszélni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha eladják, akkor nekik vásárolni kell egy másikat.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Így van.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Mennyi az amortizáció?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
0 Ft.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azért 0 Ft az amortizáció, mert 200 000 Ft alatt volt, kis értékű tárgyi eszköz, rögtön leírták
költségként. 3 év az amortizáció informatikai eszközöknek, ha 200 000 Ft fölött van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Számolják ki 3 évre, hogy mennyi lenne?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
57.729 Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tavaly mikor Czinege Zoltánnak el kellett jönnie a tűzoltóságtól, akkor szerette volna
megvásárolni a szolgálati telefonját. 50 000 Ft-ot ajánlott érte, de nem szavazta meg neki az
elnökség. Hallotta valakitől, hogy most 1 évvel később valakinek eladták ugyanezt a telefont
20.000 Ft-ért. Ha Czinege Zoltán szeretné megvenni, akkor elegánsabbnak tartaná és
javasolja, hogy bruttó 60 000 Ft-ért kínálják fel neki megvételre.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
El tudja fogadni azt az alternatívát, amit Polgármester úr mond, de legalább a szoftverek
maradjanak meg. A szoftver beszerzés is egy jelentős költség. Javasolja, hogy adják el 60.000
Ft-ért szoftverek nélkül.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Czinege Zoltán részére bruttó 60 000 Ft-ért értékesítsék a
laptopot szoftver nélkül két egyenlő részletben, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
8/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, járuljon hozzá, hogy Czinege Zoltán a képviselői
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munkáját elősegítő és a használatában lévő laptopot szoftver nélkül bruttó
60 000 Ft összegért megvásárolja két egyenlő részletben.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

3. Előirányzat módosítás
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A határozati javaslat a.) pontja tartalmazza, hogy a néptáncosoknak ruhát szeretnének venni.
A b.) pontban az Ady Endre u. 35. és Csokonai u. 34. szám alatti ingatlanoknak a felújítására
kellene áthelyezni a beruházási kiadásokból. A c.) pontban 634 ezer forintról van szó, ez sem
plusz előirányzat hanem a beruházásokból átkerülne a dologi kiadásokba.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja az előirányzat módosításokat, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
9/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy utólagosan hagyja jóvá az alábbi előirányzat
módosításokat:
a.) A Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (082091)
Kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzata csökken 20 ezer
forint kiadási előirányzattal, a beruházási kiadások előirányzata
növekszik ugyanezen összeggel.
b.) A Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Kormányzati funkción az
Önkormányzati önerő keretein belül a beruházási kiadások
előirányzatáról 399 ezer forint átcsoportosítása szükséges ugyanezen
kormányzati funkció felújítási célú kiadásaira, mely az Ady Endre u. 35.
és Csokonai u. 34. szám alatti ingatlan felújítására nyújt fedezetet.
c.) A Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Kormányzati funkción az
Önkormányzati önerő keretein belül a beruházási kiadások
előirányzatáról 634 ezer forint átcsoportosításra kerül a dologi
kiadások előirányzatára, mely a 2016. évi közmunkaprogramok
keretein belül az el nem számolható kiadásokra nyújt fedezetet.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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4. Egyek-Telekháza 2. sz. kútjának tervezéséhez szükséges döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A tervezés 150 000 Ft, viszont a kút fúrása több 10 millió Ft. Számítsanak rá, hogy ha
Telekházán új kutat fognak fúrni, annak borsos költsége lesz. Most csak a tervezésről van
szó. Akkor fizeti ki az önkormányzat, ha megérkezik a bérleti díj. Javasolja, hogy támogassák
és legyenek tudatába annak, hogy Telekházán új ivóvíz kutat fúrnak. Remélik, hogy jobb lesz
az ivóvíz minősége.
Bóta Barbara aljegyző:
Nem tudják, hogy mi az oka, de már többen is jelezték, hogy minden délelőtt folyamatos
engedik ki a vizet és ilyenkor az egész településen nincs víz. Ez állítólag így van hónapok óta.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy 150 000 Ft + Áfa összeget biztosítsanak az Egyek-Telekháza
vízműtelep 2. sz. kútjának létesítéséhez szükséges tervek elkészítésére a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt-nek üzemeltetésre átadott vízi közmű elemek használatáért
fizetendő bérleti díj terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
10/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 150 000 Ft + Áfa összeget biztosítson az EgyekTelekháza vízműtelep 2. sz. kútjának létesítéséhez szükséges tervek
elkészítésére a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nek üzemeltetésre átadott
vízi közmű elemek használatáért fizetendő bérleti díj terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

5. A köztemetés költségeiről tájékoztatás
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Ezt a napirendet a Szociális Bizottság megtárgyalta. A köztemetés költsége ugyanannyi lesz
mint tavaly, csak ezt újra bejelentették. A Szociális Bizottság kérte Jegyző Asszonyt, hogy a
környező településeken vizsgálja meg mennyi a köztemetés költsége, mert nagyon magasnak
találják.
Bóta Barbara aljegyző:
Volt egy egyeki lakos, aki egy másik településen elhalálozott és az önkormányzat
gondoskodott az eltemetésről és ott 130 ezer forint volt a költség. Jóval alacsonyabb volt a
köztemetés költsége, mint itt.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Soltész Gábor képviselő utánajárt a dolognak és Tiszacsegén egy nívós temetés 230.000 Ftba kerül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Már beszélték a Képviselő-testülettel, hogy a régi cukrászdát szeretnék átalakítani egy
kegytárgy boltnak. Megbízta Ügyvezető Urat, hogy ennek megfelelően készítsen terveket. Ha
a kegytárgy boltot kialakítanák, szeretné, ha a temetkezési szolgáltatást is az önkormányzat
magához venné. A jelenlegi szerződésük 2019-ig szól. Az is kérdés, hogy akarnak-e ebbe
hamarabb beleszólni. A kegytárgy bolt nem feltétlenül függ össze a temetkezési
szolgáltatással. Röviden ismerteti, hogy hogyan képzeli el ennek a megvalósítását.
Támogatja, hogy nézzék meg a környező településeken mennyibe kerül a köztemetés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy nézzék meg, hogy a környező településeken mennyi a
köztemetés költsége, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
11/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, nézzék meg, hogy a környező településeken mennyi a
köztemetés költsége.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

6. A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak módosításának
kezdeményezése
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A temető üzemeltetője kezdeményezte a díjmódosítást. Kiosztotta a jelenleg hatályos
díjtételeket. Ismerteti a régi és az új tételeket. Az üzemeltető azt írta, hogy ez 2017. január 1től érvényes. Ezt jelezte is nekik, hogy ezt a díjat nem alkalmazhatja, ugyanis ezt helyi
rendelet szabályozza. Tehát azt a díjat alkalmazhatja, amit a Képviselő-testület jóváhagy és
akkortól, amikortól jóváhagyják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Inflációkövető szintű emeléshez járul hozzá.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezek azok a tételek, amik a lakosok pénztárcáját terhelik. Tehát, ha ezeket a díjakat
alkalmazza, akkor a temetés még drágább lesz. Ha támogatja a Képviselő-testület az emelést,
akkor felkérik őt, hogy a rendelet módosítását készítse el, ha nem, akkor nincs miről beszélni.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Ezt nem szabad elfogadni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mondhatják, hogy nem támogatják, csak járják körbe és legyen megalapozott a döntés.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Vizsgálják meg a környező településeket és halasszák el a döntést.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Addig a régi díjakat kell használni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a napirenddel kapcsolatban halasszák el a döntést, és
vizsgálják meg, hogy a környező településeken mennyibe kerülnek a szolgáltatási díjak,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
12/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a temetkezési szolgáltató által a temetői
létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért fizetendő díjak módosításának kezdeményezése c. napirend
kapcsán halasszák el a döntést, és vizsgálják meg, hogy a környező
településeken mennyibe kerülnek a szolgáltatási díjak.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

7. Kőkereszt állítása iránti kérelem
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kaptak egy látványtervet és egy kérelmet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy gondolja, hogy a szándék tisztességes. Radics Dávid 25 év plébános. Szeretnének
kőkeresztet állítani a falu javára. A maga részéről tudja támogatni az előterjesztést. Ennek a
költségét teljes mértékben vállalják. Plébános úr és Kirilla Pál igazgató úr is támogatja Radics
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Dávid Plébános úr előterjesztését. Az anyagban van egy látványterv. Ha ezt jóváhagyják,
szerinte 1 éven belül meg fog valósulni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerinte nem pont így fog kinézni. Gyakorlatilag az önkormányzatnak költségébe nem kerül,
úgy gondolja, hogy nyugodt szívvel engedélyezhetik, hogy egy katolikus intézmény előtt ott
legyen egy katolikus jelkép. Ez dísze lehet a településnek, ártani semmiképpen sem árt.
Támogatja a kérelmet.
Fiatal László bizottsági tag:
Ezzel csak gazdagodik a falu, hogy ha ízléses.
Kiss Sándor bizottsági tag:
Ő is támogatja, tiszteletben tartja a kérést. Mindenféleképpen elmondaná, hogy számára
üres kereszt lenne ideális.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nekik csak a helyet kell biztosítani. Kéri, hogy aki támogatja az iskola előtt történő kőkereszt
felállítását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
13/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a Szent János Katolikus Óvoda,
Egységes Óvoda-Bölcsőde és Általános Iskola (4069 Egyek, Fő u. 1.) előtt
történő kőkereszt felállításához.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

8. Döntés a Teleki u. 56. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az ingatlan vételára 200 ezer forint. Ez egy üres telek. Azt írta, hogy az ár alkuképes.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tiszta tulajdoni lappal rendelkezik. 1130 m2-es kivett, beépítetlen terület.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy 50 000 Ft-ot ajánljanak érte.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Miből vásárolják meg?

22/39

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JANUÁR 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A fejlesztési tartalékból.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
50 000 Ft-ot megér. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Teleki u. 56. szám alatti ingatlanért 50
ezer forintért vásárolják meg a fejlesztési célú tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
14/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4067 Egyek-Telekháza Teleki u. 56. sz. (Hrsz.
2714) alatti megvételre felajánlott ingatlant 50 000 Ft összegért vásárolja meg
a fejlesztési célú tartalék terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd

9. Görög Katolikus Papnevelő Intézet kérelme
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A támogatást előre elutalták, csak december 31-ig fel kellett volna használniuk és most azt
kérik, hogy június 15-ig felhasználhassák.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Akkor forrást nem kell hozzá rendelni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy engedélyezzék a Görög Katolikus Papnevelő Intézet
Damaszkuszi Szent János Önképző Kör részére nyújtott 50 000 Ft támogatás felhasználási
határidejének 2017. június 15-ig történő meghosszabbítását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
15/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a Görög Katolikus Papnevelő Intézet
Damaszkuszi Szent János Önképző Kör (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u.
5.) részére nyújtott 50 000 Ft támogatás felhasználási határidejének 2017.
június 15-ig történő meghosszabbítását.
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Határidő: 2017. június 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

10. Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete támogatási kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Minden évben szoktak jelentkezni. Kulturális, közösségi jellegű programokra kérnek
támogatást összeg megjelölése nélkül. Javasolja, hogy költségvetéskor térjenek vissza rá.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Egyszer itt volt róla szó, hogy egyekiek nem szerepeltek a névsorban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Költségvetéskor tárgyalják meg.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza a kérelemre,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
16/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei
Egyesület támogatási kérelmére a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

11. Krízis segély felhasználásával kapcsolatos döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A rendkívüli időjárásra való tekintettel kérte ezt a döntést, amit tavaly is meghoztak. Nem is
tudja elég lesz-e a keret. Ebben az átmeneti időszakban, januárban és februárban különösen
nagy szükség van a krízis segély adására. Javasolja, hogy a keret akár 100 %-át is
felhasználhassák, majd esetleg költségvetéskor megemelik a keretet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte nem kell emelni a keretet. Abban igaza van Polgármester úrnak, hogy a százalékot
emelhetik, de a keretet nem emelné.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A rendőrségtől kaptak egy listát és nekik ezzel foglalkozni kell. Nem hagyhatják szó nélkül,
hogy emberek tüzelő nélkül vannak. Felajánlották nekik a melegedőt, meleg étkezést
kínáltak nekik, de eddig nem fogadta el senki. Illetve, aki kért annak 20 000 Ft visszatérítendő
krízis támogatást adtak.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
A Szociális Bizottság sem tétlenkedett, mert tegnap kb. 50 segélykérelmet bírált el. Ebben az
időszakban tavaly is hasonló volt a segély kérelmek száma, de most az időarányos keretük
dupláját osztották ki.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A rendőrségi és a polgárőr akció megemeli az idei krízis keretet. Mind a 20 esetben a
családsegítő vagy a helyi hivatali kollega kiment, és egy helyszíni szemlén, jegyzőkönyvvel
meginterjúvolta az ügyfelet. A melegedést valóban nem kérték, de a krízist kb. 15 ember
vette igénybe, ami már 300.000 Ft. Ez az eset most valóban megnyomja, tehát azt gondolja,
hogy indokolt a felhasználási százalékot emelni. A keret emelését vitatná.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A Tisza-tó rádióban hallotta, hogy a vízügy felajánlotta Tiszafüred és a környező
településeknek a kitermelt fát. Kérdezi, hogy Egyeknek nem lehetne kérni?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Próbálta felvenni a kapcsolatot velük. A gátőr megkérdezte a felettesét és az volt a válasz,
hogy Egyekkel perben állnak és nem.
Kiss Sándor bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Tardi Kálmán bizottsági tag:
Másképp járják be ezt az utat. Bara Sándor Igazgató urat kellene megkeresni, akkor reálisabb
esélyt lát rá, hogy ilyen irányú segítséget kapjanak.
Mint polgárőr vezető megkérte a polgárőröket, hogy a településen járva kérdezzék meg az
idős embereket, hogy miben tudnak segíteni. Ha kell menjenek el bevásárolni, vágjanak fát
vagy seperjenek havat. Ha valós krízishelyzetet tapasztal, akkor vélhetően további neveket
fognak hozni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Még az sem biztos, hogy ez lezárult.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Polgármester és az Alpolgármester az időarányostól
eltérően a krízis segély éves keretét felhasználhassák, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
17/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Polgármester és az
Alpolgármester az időarányostól eltérően a krízis segély éves keretét
felhasználhassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Kiss Sándor bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

12. Döntés a Polgármester bérének megállapításáról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Úgy gondolta, hogy erről nem szükséges dönteni, mert a törvényből egyértelműen
levezethető a Polgármester bére. A Kormányhivatallal egyeztetett, hogy legyen egy döntés.
Ez formaság. Ismerteti a határozati javaslatot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
18/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 71.§ (4) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján 2017.
január 1-től
Dr. Miluczky Attila főállású polgármester
illetményét havi bruttó 598.320 Ft-ban állapítja meg
költségtérítését havi bruttó 89.748 Ft-ban állapítja meg
Határidő: 2017. január 1. és folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
98 ezer forinttal volt kevesebb a havi bér, mint az előző ciklusban. Úgy gondolja, hogy így ez
most visszakerült a helyére. Innentől nem kéri, hogy 3 havi jutalmat szavazzanak meg.
Javasolja, hogy a köztisztviselők bérét is vegyék napirendre, hogy Szekeres Zsuzsanna
közgazdasági irodavezető a költségvetés tervezésekor figyelembe tudja venni. Tudják, hogy a
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minimálbért 25%-kal emelték. A kormány részéről ezt jó döntésnek tartja, helyi szinten ezt
azzal erősítené meg, hogy ne csak a köztisztviselők 70-80%-a részesüljön a béremelésből,
hanem minden itt dolgozó.
Ettől kezdve nem tartaná helyénvalónak, ha ő kapna plusz béreket, jutalmat. Nyílván jól esne
és el is fogadná, de nem lenne helyénvaló.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy a köztisztviselők illetményrendezését vegyék napirendre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a köztisztviselők illetményrendezését vegyék napirendre,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal napirendre vette a Köztisztviselők illetményének rendezése
című napirendi pontot.
13. Döntés az Alpolgármester bérének megállapításáról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Polgármester úr illetmény változásával egyidejűleg, a főállású alpolgármester esetében az
illetményére vonatkozó szabályok nem változtak. Ugyanúgy a Polgármester bérének 70% és
90% között határozza meg az Alpolgármester bérét. A bérmegállapítás a Képviselő-testület
hatásköre. Alpolgármester jelenlegi bére bruttó 380.000 Ft, a költségtérítése bruttó 57.000
Ft. A törvényi minimumnak nem felel meg. Szükséges dönteni, hogy a Képviselő-testület 70%
és 90% között hol határozza meg az Alpolgármester bérét.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Jelenleg hány százalék?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
84,68%.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Javasolja ugyanezt, kövessék az elmúlt évek hagyományát.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nincs meggyőződve, hogy függetlenített alpolgármesterre szükség van. A közmunkaprogram
irányítását rábízták és ez mellett az volt a cél, hogy annyi profit képződik, hogy a munkabérét
sokszorosan visszahozza. Eltelt 2 év és ez nem valósult meg. Úgy gondolja, hogy a
közmunkaprogram irányítását más módon kell megoldani. Közmunkaprogram irányítása
nélkül, társadalmi alpolgármester nekik bőven elég. Nem kíván bérfejlesztésről beszélni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Amíg Alpolgármester úr beosztása főállású, addig a törvény így rendelkezik. A törvény a
minimumot kimondja, ez akarva akaratlanul is egy béremelést jelent. Amíg a státusz főállású,
addig ezt a minimumot meg kell adni. Zsólyomi Zsolt bizottsági tag javaslata a 84,68 %, az
506 657 Ft. Amit Tardi Kálmán bizottsági tag kezdeményez az más irányú döntés, mert akkor
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státuszt kell változtatni ahhoz, hogy a bért változtassák. Amíg Alpolgármester úr főállású,
addig nekik a minimum 418.824 Ft-ot meg kell adni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amit Zsólyomi Zsolt bizottsági tag javasol, összegszerűen 506 657 Ft. Mindenkinek
lehetősége van 70% és 90% között javasolni. A maga részéről, mivel mindenkinek 25%-kal
emelik a bérét - ezt fogja javasolni a Képviselők vonatkozásában is - ezért nem lenne
szerencsés, ha egy embernek nem emelnének. Ezzel a 25%-os emeléssel az Alpolgármester
bére 380 ezer Ft-ról 475 ezer Ft-ra emelkedne. Elsősorban ezt javasolná, de a törvényi
minimumot a 70%-ot mindenképp meg kell szavazni. Ha nem szavazná meg a Pénzügyi
Bizottság, akkor saját hatáskörben fog arról intézkedni, hogy ezt a törvényi minimumot
megkapja, mert nincs is más választása.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A törvényi minimum 418.824 Ft és ennek megfelelően a költségtérítés is változik.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 25 %-os emelés, amit Polgármester úr javasol az 79,4% lenne, vagyis 475 000 Ft és 25%-kal
emelkedne az 57 000 Ft-os költségtérítés is.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerencsésebb volna, ha Alpolgármester társadalmi megbízatásban végezné a munkáját. A
falu költségvetésének is hasznosabb volna. Röviden ismerteti a közfoglalkoztatás problémáit.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Alpolgármester úrral volt egy alapos egyeztetés, reméli, hogy a jelenlegi helyzet javulni fog.
A törvényben meghatározott minimumot meg kell szavazni, ő hajlana a nagyobb felé is, mert
rosszul veszi ki magát, hogy mindenki kap emelést egy ember meg nem.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
3 lehetőség van arra, hogy Alpolgármester úr főállású megbízatásból társadalmi megbízatású
legyen. Az első az Alpolgármester lemondása. A lemondást követően semmi nem zárja ki,
hogy utána a Képviselő-testület társadalmi megbízatású Alpolgármesternek megválassza. A
másik variáció, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban lehet változtatni a jogviszonyt,
hogy társadalmi vagy főállású az Alpolgármester, viszont ennek a testületi döntés
meghozatalához szükséges Alpolgármester úr egyetértése. A harmadik verzió talán a
legdrasztikusabb, amikor Polgármester úr javaslatára, minősített többséggel, titkos
szavazással vissza hívhatja a Képviselő-testület.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha Alpolgármester úr lemond a tisztségéről, akkor neki azonnal 3 havi illetményét ki kell
fizetni.
Ecsedi János alpolgármester:
Arra kér mindenkit, hogy mielőtt levonják a következtetéseket a különböző munkavégzéssel
kapcsolatban győződjenek meg róla, hogy melyik brigád teszi, illetve közmunkások teszik
vagy sem.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A közmunkaprogramban országos szinten problémák vannak. A problémákat átbeszélte
Alpolgármester úrral, olyan instrukciókat adott neki, hogy bízik benne, hogy a közeljövőben
látványos javulás lesz érezhető.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az eredeti javaslat a törvényi minimum, azt meg kell szavazni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag javaslata volt az első, ami 84,68%.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Vagyis 506.657 Ft az illetmény, a költségtérítés pedig 75.999 Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Zsólyomi Zsolt bizottsági tag javaslatával ért egyet, miszerint az illetmény a
Polgármester bérének 84,68 %-a legyen, vagyis 506.657 Ft-os illetmény és 75.999 Ft-os
költségtérítés, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 2 igen szavazattal és 5 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a
szükséges szavazatot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Polgármester úr javaslata szerint az illetmény 475 000 Ft, a költségtérítés pedig 71.250 Ft
legyen.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Polgármester úr javaslatát támogatja, miszerint az illetmény 475 000 Ft, a
költségtérítés pedig 71.250 Ft legyen, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 1 igen szavazattal és 6 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a
szükséges szavazatot.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A következő a törvényi minimum, vagyis 418 824 Ft-os illetmény és 62 824 Ft-os
költségtérítés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a 418 824 Ft-os illetményt, illetve a 62 824 Ft-os költségtérítést,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elmondja, hogy a Képviselő-testület dönt, de saját hatáskörben a törvényi minimumot
érvényesíteni fogja, mert a törvényt be kell tartani.
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14. Csapadékvíz elvezető rendszer
tájékoztató visszavonása

rekonstrukciós

közbeszerzés

-

összefoglaló

Bóta Barbara aljegyző:
Dr. Maczkó Tibor, aki meg lett bízva ennek a közbeszerzési eljárásnak a bonyolításával,
küldött egy e-mailt, hogy január 1-től változtak a közbeszerzési értékhatárok, aminek az lett
a következménye, hogy ez a beruházás kikerült a nyílt eljárás hatálya alól, tehát csak
meghívásos közbeszerzési eljárást kell ennél az eljárásnál lebonyolítani. Egy kötelező
tájékoztatót kellett a közbeszerzésről közzétenni, amiről tavaly szeptemberben döntött a
Képviselő-testület. Mivel most a törvény hatálya alól kikerült a közbeszerzés, így intézkedni
kell a tájékoztató visszavonása iránt. Ez a tájékoztató visszavonás került megküldésre az
anyagban, ennek a tartalmával kellene egyetérteni, hogy a mellékelt tartalom szerint
visszavonja a Képviselő-testület a tájékoztatót.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért az Egyek Nagyközség bel-és külterületének csapadékvíz-elvezető
rendszer rekonstrukciója I. üteméhez kapcsolódó összefoglaló tájékoztató visszavonásával,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
19/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések című TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00011 azonosítószámú pályázat
keretében Egyek Nagyközség bel-és külterületének csapadékvíz-elvezető
rendszer rekonstrukciója I. üteméhez kapcsolódó összefoglaló tájékoztatót a
mellékelt tartalom szerint vonja vissza.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Maczkó Tibor

15. Külterületi út fejlesztésére kiírt pályázatról döntés
Bóta Barbara aljegyző:
A külterületi utak fejlesztésére pályázatot írtak ki, aminek a beadási határideje február 6. A
pályázat keretében aszfaltozásra kerülne egy külterületi ingatlan, ami a Kétöklűben van. Az
ipari parkos pályázat keretében kiépítésre kerülne az út egy része és ez annak a folytatása
lenne és becsatlakozna az Ohat felé vezető földútra. Ez kb. 1100 folyóméter hosszúságban és
6 méter szélességben lenne. A pályázatban elszámolható összköltség 117 millió Ft fölött van,
de a tervező egy olyan költségbecslést készített, ami meghaladja a pályázatban elszámolható
mértéket, közel 20 millió Ft-tal. Tehát ennek a pályázatnak az összköltsége 137 millió Ft körül
lesz. Ebből pályázati támogatás útján tudnak igényelni kb. 100 millió Ft-ot. Ez azt jelenti,
hogy jelen állás szerint, a tervezői költségbecslés szerint mellé kell tenni a kötelező 15%-ot,

30/39

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JANUÁR 24. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

ami több mint 17 millió Ft és mellé kellene tenni a pályázatban el nem számolható építési
költségeket, ami közel 20 millió Ft.
Ez ügyben már több körben egyeztetett Polgármester úrral és abban maradtak, hogy a
közbeszerzés során olyan biztosítékokat fognak az eljárásban megjeleníteni, hogy
érvénytelennek minősítik az eljárást abban az esetben, ha meghaladja a pályázatban
elszámolható összeget és akkor ebben az esetben nem kell szerződést kötniük.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A tervezői költségvetést kicsit túlzónak tartja. Úgy vegyék tudomásul, ahogy Bóta Barbara
aljegyző elmondta. Viszont a közbeszerzési eljárásban, olyan eljárást hirdessenek meg, hogy
olyan kivitelezői árajánlatokat fogadjanak be, ami nem haladja meg a pályázatban
elszámolható összköltséget, a 117.640.100 Ft-ot. Így javasolja támogatni az előterjesztést.
Bóta Barbara aljegyző:
Fejlesztési célú hitelfelvételből lenne a fedezet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
20/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy „A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére” kiírt pályázat 1. célterületére pályázatot kíván benyújtani.
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A tervezett fejlesztés: az Egyek külterület 0359 hrsz-ú mezőgazdasági földút
aszfaltburkolattal történő ellátása 1198 fm hosszúságban, 6 méter
burkolatszélességgel.
A pályázat elszámolható összköltsége: 117 640 100 Ft.
A támogatás összege: 99 994 085 Ft.
Az önkormányzat önerőként – fejlesztési célú hitelből - vállalja az
elszámolható költség 15%,-át, 17 645 015 Ft-ot, valamint a pályázatban el nem
számolható – építési soron felmerülő – 19 925 113 Ft-ot, azaz összesen
37 570 128 Ft-ot.
A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására és benyújtására.
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Határidő: 2016. február 6
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

16. Döntés a vízi közmű szolgáltatás egyeki eszközeinek megvásárlásáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Hajdúvíz még tartozik az önkormányzatnak egy kisebb összeggel, és ennek fejében
szeretné azokat az eszközöket és járműveket megvásárolni, amit az egyeki vízmű telep
dolgozói most is használnak. Ezeket egy értékbecslő felértékelte és az értékbecslő által
meghatározott áron a bérleti díj tartozás terhére kéri, hogy járuljanak hozzá. Egy
gépjárműről és pár eszközről van szó.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Amiről Polgármester úr beszél értékelés, megegyezik azzal, ami már egyszer előttük volt? Ha
ugyanaz, akkor rendben van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, ez még mindig ugyanaz. Egyszer a táblázatból már válogattak, hogy melyik gépjárművet
vegyék meg. A gépjárművek azóta sem keltek el. Egy olyan döntés született, hogy a
települések a saját közigazgatási területükön lévő járműveket az értékbecslés árán
megvásárolhatják.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A TRV Zrt. bérleti díjat fizet érte?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Így van.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha csak megveszik és nem lesz belőle hasznuk, más használja és 0-ra amortizálják úgy nem
javasolja, de ha bérleti díjat fizetnek érte, úgy rendben van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A táblázatot elküldte a TRV Zrt-nek, hogy vizsgálják felül, hogy ezek az eszközök valóban
szükségesek-e a szolgáltatás nyújtásához. Ők kiválogatták, hogy mire nincs szükség. Amire ők
is azt mondták, hogy szükség van, javasolja, hogy ezeket vegyék meg. A legrosszabb esetben,
ha nem tudnak megegyezni a bérleti díjjal kapcsolatban, fogják az eszközöket és beviszik a
saját Gamesz raktárba és használják.
Javasolja, hogy hatalmazzák fel, hogy a Vízmű Zrt-től vásárolja meg az Egyeki Vízmű telep
dolgozói által használt eszközöket 1.138.555 Ft + Áfa értékben, valamint az OPEL COMBO-C
VAN típusú tehergépkocsit 661.000 Ft + Áfa értékben, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt. bérleti díj tartozásának terhére.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy hatalmazzák fel a Polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt-től megvásárolja az Egyeki Vízmű telep dolgozói által használt
eszközöket 1.138.555 Ft + Áfa értékben, valamint az OPEL COMBO-C VAN típusú
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tehergépkocsit 661.000 Ft + Áfa értékben, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. bérleti
díj tartozásának terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
21/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-től „v.a.” megvásárolja az Egyeki Vízmű
telep dolgozói által használt eszközöket 1.138.555 Ft + Áfa értékben, valamint
az LBX 732 forgalmi rendszámú OPEL COMBO-C VAN 1.3 CDTI típusú
tehergépkocsit 661.000 Ft + Áfa értékben, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. „v.a.”bérleti díj tartozásának terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

17. Bérleti szerződés tudomásul vétele egészségügyi szolgáltatásokra
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Két orvossal kapcsolatban szeretne szerződést jóváhagyatni. Dr. Szalay Viktor a neurológiai
szakrendelését indítaná be. Ez már egyszer volt napirend a Képviselő-testület előtt. Az
ÁNTSZ-el intézi az engedélyét. A szakrendelése minden páros héten szerdán, délelőtt 9-12
között, páratlan héten pedig 13-16 óra között lesz. Ehhez a szakrendeléshez a helységet
biztosítja az önkormányzat. A bérleti díjról külön megállapodásban fognak egyeztetni. A
szerződés többi általános tartalma azonos a többi orvossal kötött megállapodással. A
szerződés február 15-től lép hatályba, innentől kezdve kezdené meg a rendelését. Ezt kellene
jóváhagyni.
A másik a MEDIFÁR Bt. Fábián Doktor úr cége. Szintén magánrendelés keretében
ultrahangos rendelést fog biztosítani a településen. Ez mindenféle ultrahangra vonatkozik.
Előzetes tájékoztatása szerint 2 500 Ft lesz egy ultrahang. Heti 4 órában fogja biztosítani a
településen. Ugyanazt a helységet használja, a bérleti szerződésben külön díjat nem kötöttek
ki. A szerződés tartalma ugyanaz, mint a többi szerződésnek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki jóváhagyja Egyek Nagyközség Önkormányzata és Dr. Szalay Viktor között
létrejött bérleti szerződést, illetve az Egyek Nagyközség Önkormányzata és a MEDIFÁR 2004
Egészségügyi Szolgáltató és Oktató Kft. között létrejött bérleti szerződést, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
22/2017.(I.24.) sz. határozata:
1.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság jóváhagyásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069
Egyek, Fő u.3.) és Dr. Szalay Viktor (5350 Tiszafüred, Kakukk u. 10.) között
létrejött 872/2017. számú bérleti szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság jóváhagyásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069
Egyek, Fő u.3.) és a MEDIFÁR 2004 Egészségügyi Szolgáltató és Oktató KFT.
4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 18. (képviseli Dr. Fábián Ferenc) között
létrejött 368-3/2017. számú bérleti szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Javasolja, hogy az önkormányzat ezeket a lehetőségeket reklámozza.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Magára vette ezt a feladatot, mert elég sok új szolgáltatás indult a településen és az Egyeki
Hírmondóba erről ír egy cikket.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Esetleg lehetne szórólapon is hirdetni. Javasolja, hogy az OEP és a magánrendelésről is egy
teljes összefoglalót készítsenek.
18. Tájékoztatás önkormányzati bérlakás kiadásával kapcsolatos intézkedésről
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az egyik lakos lakása leégett és az önkormányzat bérlakást biztosított az ügyfél részére. A
lakásrendelet szerint 3 havi kauciót el kell kérni az ügyféltől. Ebben az esetben a szerződés
keretében ez eltekintésre került. Erről tájékoztatást kell adni, mert nem felel meg a helyi
rendeletnek, de tekintettel a tűzeset bekövetkeztére ettől eltekintett Polgármester Úr. Erről
neki be kell számolni, azonban ezt követően a bérleti díjat fizetnie kell a lakosnak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Egyszer már elmondták, hogy a lakásfenntartási törvény is engedélyezi, hogy a bérlakásokba
bemehetnek és megnézhetik, hogy rendeltetésszerűen használják-e. Menjenek be ebbe és a
többi lakásba is. Jelen esetben, ha a bérleti díjat már 1 hónapban nem fizetik ki, akkor
kezdeményezzék a kiköltöztetést, mert kauciót sem fizettek és ne hagyják, hogy felgyűljenek
a dolgok.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Erről már döntöttek.
Tudomásul kell venni, hogy a szükséghelyzet miatt eltekintettek a kauciótól.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki tudomásul veszi az önkormányzati bérlakás kiadásával kapcsolatos
intézkedésről szóló tájékoztatást, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
23/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásul vételre
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati bérlakás kiadásával
kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

19. Úthasználati díjjal kapcsolatos döntés
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Befizetésre került 100 000 Ft úthasználati díj.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Bordák Szabolcs szállítmányozó megjelent a településen, aki nyárfát szállít és az
önkormányzati utat szeretné igénybe venni. Megkérdezte az önkormányzatot, hogy igénybe
veheti-e az utat és elmondta neki, ha a súlykorlátozást betartja, akkor bárki igénybe veheti.
Bordák Szabolcs elmondta, hogy többet menne az úton és a keletkezett kárt megtérítené.
Egyszer a Békés Drén Kft-nek is azt mondta, hogy még mielőtt rámennek a
nehézgépjárművel az útra, azelőtt kell kijavítani, mert ha kátyús az út nagyot ütődik a kerék
és akkor teszi tönkre az utat. Bordák Szabolccsal bejárták a Dorogmai utat, összesen 15
kátyút számoltak és erre született egy árajánlat. Dudits Pál vállalkozónak fizettek összesen
360.000 Ft-ot, 260 000 Ft-ot fizetett az önkormányzat és Bordák Szabolcs 100 000 Ft-ot és
kikátyúzták a Dorogmai utat. Bordák Szabolcs ígérte, hogy ha befejezik a szállítmányozást,
akkor újra bejárják az utat. Még nem jelezte, hogy befejezte a szállítmányozást.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kéri, hogy hatalmazzák fel a Polgármestert az utólagos támogatás megkötésére.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy utólag hagyják jóvá a Dorogmai út használatára befizetett
100 000 Ft-os összeget és hatalmazzák fel a Polgármestert, hogy kössön megállapodást
Bordák Szabolccsal a Dorogmai út használatára, kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
24/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy utólag hagyja jóvá a Dorogmai út használatára
befizetett 100 000 Ft-os összeget, és hatalmazza fel a Polgármestert, hogy
kössön megállapodást Bordák Szabolccsal (4287 Vámospércs, Kiss u. 37.) a
Dorogmai út használatára.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

20. Képviselői tiszteletdíjak rendezése
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az elmúlt bizottsági ülésen ez már szóba került és Polgármester úr kérésére elnapolták a
mostani ülésre. Van náluk egy kimutatás a környező települések képviselői tiszteletdíjáról. A
múltkor a tiszafüredit célozták meg arányosítva azzal a szorzóval, ahogy eddig volt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért javasolta, hogy január végén döntsenek erről, mert azt gondolta, hogy előzetesen már
a költségvetésről most tudnak beszélni. Nem látják a költségvetést, végleges döntést nem
javasol. Javasolja, hogy ha változtatásról döntenek, akkor az ne azonnali hatályú legyen,
hanem Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető a változtatott értékkel tervezzen a
költségvetésben. Valószínűleg elég nagy mínusszal indulnak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tehát a javaslat szerint úgy alakulna, hogy a képviselői alapdíj 77 300 Ft, bizottsági elnöki
tisztségért járó tiszteletdíj 69 570 Ft, a bizottsági tagságért járó tiszteletdíj képviselőknek
30 920 Ft, a nem képviselő bizottsági tagnak 30 920 Ft lenne.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kiegészítené a táblázatot azzal, hogy Újszentmargitán annyiszor 20 000 Ft, amennyi
bizottságban benne van valaki.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Most a tervezésről szavazhatnak, úgy ahogy Polgármester úr elmondta. A konkrét
tiszteletdíjról rendeletet kell készíteni és annak az elfogadásával és az ott megjelölt hatállyal
lehet hatályba léptetni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tiszafüredet lehet venni alapul, de Tiszafüred nagyobb település.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tehát Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök javaslata, hogy változtassanak az általa
ismertetett mértékben. Tehát a jelenlegi képviselői alapdíjról, ami 70 000 Ft 77 300 Ft-ra, a
bizottsági elnöki tisztségért járó tiszteletdíjat 42 000Ft-ról 69 570 Ft-ra, a bizottsági tagságért
járó tiszteletdíjat képviselőknek 21 000 Ft-ról 30 920 Ft-ra és a nem képviselő bizottsági
tagnak 21 000 Ft-ról 30 920 Ft-ra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki támogatja az ismertetett javaslatot, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem kapta meg
a szükséges szavazatot.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Javasolja, hogy maradjon a tiszteletdíj ugyanannyi.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselők tiszteletdíját ne módosítsák, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
25/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíját ne
módosítsák.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

21. Köztisztviselők illetményének rendezése
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A minimálbéres kollégák béremelése a kormány döntésének megfelelően megtörtént. 7
köztisztviselő van a Polgármesteri Hivatalban, akit ez az emelés nem érint. 3 vezető és 4
ügyintéző kollegát nem érint az emelés. Azt gondolták, hogy a Képviselő-testület nekik is
biztosítsa a 25%-os béremelésre a forrást. Ebből eredően tudják, hogy esetleg ennek ára lesz
az egyéb juttatások tekintetében. Reálisan gondolkodva, nem maradhat a béremelés és
egyéb juttatás is, ahogy már Polgármester úr is elmondta. 25%-os béremeléssel terveznék a
költségvetést, a többit költségvetéskor meglátják.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja a 25%-os emelést a köztisztviselők részére. A köztisztviselők bére 9 éve változatlan.
9 év után ezt a 25% emelést helyénvalónak tartja. Eddig adták a 13. havi bért, adták az
adókimunkálási jutalékot és az 52%-os üdülési utalványt. Tehát valaki 2-3 havi bért
megkapott pluszba. Most a 25%-os emeléssel plusz 3 havi bért fognak kapni a tavalyi évhez
képest. Tehát rosszabbul nem fog járni senki. Az adókimunkálási jutalékot nem támogatja,
már tavaly sem támogatta. Ha megkapják a 25%-os béremelést, akkor semmiféle
pluszjuttatást nem támogat. Nyílván a törvény által előírt cafetériát támogatja, de a többit
nem. 7 főről beszélnek, akiről dönteni kell. Javasolja, hogy ezt a 25 %-ot mindenkinek adják
meg a hivatali dolgozók közül, azzal a kitétellel, hogy a pluszokat nem támogatja.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Részletekbe menő vitákba nem akar belemenni. Ez ugyanolyan technikai döntés, mint a
tiszteletdíj esetében. A tervezéshez szükséges ez a döntés, ezt követően rendeletet kell
módosítani. Az üdülési és a 13. havi juttatással kapcsolatban, nyílván tudja, hogy ára van az
emelésnek. Az adókimunkálással kapcsolatban még vannak nézetkülönbségek. Ezt nem kell
most eldönteni. Most a 25%-ról kell dönteni. Az egyéb juttatásoknál soha nem tudják, hogy
hogyan zárnak egy évet. A juttatásokkal kapcsolatban, hogy mi marad és mi nem, arról most
nem kell döntés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy az Egyeki Polgármesteri Hivatal minimálbér emeléssel nem
érintett 7 köztisztviselőjének bére 25%-os emeléssel kerüljön tervezésre, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
26/2017.(I.24.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Polgármesteri Hivatal minimálbér
emeléssel nem érintett 7 köztisztviselőjének bére 25%-os emeléssel kerüljön
tervezésre.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 19:00
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Tardi Kálmán
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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