EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JANUÁR 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2017. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. január 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi pénzügyi terve
1/2017.(I.26.) sz. határozat
2. Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előadó: NHSZ Tisza Kft. ügyvezetője
2/2017.(I.26.) sz. határozat
3. Döntés az Alpolgármester bérének megállapításáról
3/2017.(I.26.) sz. határozat
4. Polgármesteri jelentés
4/2017.(I.26.) sz. határozat
5. Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Kaszás Tiborné osztályvezető
5/2017.(I.26.) sz. határozat
6. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
Előadó: Szilágyi Sándor Tiszacsege polgármestere
6/2017.(I.26.) sz. határozat
7. Tájékozató Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Szekeres Ákos kuratórium elnöke
8/2017.(I.26.) sz. határozat
8. Tájékozató a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a
várható 2017. évi feladatokról
Előadó: Dr. Veres Margit kistérség elnöke
9/2017.(I.26.) sz. határozat
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9. Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működéséről
Előadó: Erdődi Anita intézményvezető
10/2017.(I.26.) sz. határozat
10. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
11/2017.(I.26.) sz. határozat
11. Tájékoztatás az önkormányzat vagyonnyilvántartásával kapcsolatban
12/2017.(I.26.) sz. határozat
12. .../2017.(I.26.) sz. rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
1/2017.(I.26.) sz. rendelet
13. Czinege Zoltán önkormányzati képviselői mandátumáról való lemondása
13/2017.(I.26.) sz. határozat
14. Czinege Zoltán kérelme
15. Kérdések, interpellációk
16. Egyebek
1. Döntés az „I. Világháborús emlékmű felújítása Egyek Nagyközségben” című
pályázathoz szükséges önerő fedezetéről és a kivitelező árajánlatának elfogadásáról
14/2017.(I.26.) sz. határozat
2. Előirányzat módosítás
15/2017.(I.26.) sz. határozat
3. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi terve
16/2017.(I.26.) sz. határozat
4. Egyek-Telekháza 2. sz. kútjának tervezéséhez szükséges döntés
17/2017.(I.26.) sz. határozat
5. A köztemetés költségeiről tájékoztatás
18/2017.(I.26.) sz. határozat
6. A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak módosításának
kezdeményezése
19/2017.(I.26.) sz. határozat
7. Kőkereszt állítása iránti kérelem
20/2017.(I.26.) sz. határozat
8. Döntés a Teleki u. 56. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
21/2017.(I.26.) sz. határozat
9. Görög Katolikus Papnevelő Intézet kérelme
22/2017.(I.26.) sz. határozat
10. Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete támogatási kérelme
23/2017.(I.26.) sz. határozat
11. Krízis segély felhasználásával kapcsolatos döntés
24/2017.(I.26.) sz. határozat
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12. Döntés a Polgármester bérének megállapításáról
25/2017.(I.26.) sz. határozat
13. Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós közbeszerzés - összefoglaló
tájékoztató visszavonása
26/2017.(I.26.) sz. határozat
14. Külterületi út fejlesztésére kiírt pályázatról döntés
27/2017.(I.26.) sz. határozat
15. Döntés a vízi közmű szolgáltatás egyeki eszközeinek megvásárlásáról
28/2017.(I.26.) sz. határozat
16. Bérleti szerződés jóváhagyása egészségügyi szolgáltatásokra
29/2017.(I.26.) sz. határozat
17. Tájékoztatás önkormányzati bérlakás kiadásával kapcsolatos intézkedésről
30/2017.(I.26.) sz. határozat
18. Úthasználati díjjal kapcsolatos döntés
31/2017.(I.26.) sz. határozat
19. Képviselői tiszteletdíjak rendezése
32/2017.(I.26.) sz. határozat
20. Köztisztviselők illetményének rendezése
33/2017.(I.26.) sz. határozat
21. Döntés a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 számú - Csatlakoztatási konstrukció keretén belül
benyújtandó pályázatról
34/2017.(I.26.) sz. határozat
22. A Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület likviditási helyzetével kapcsolatos döntés
35/2017.(I.26.) sz. határozat

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 8 képviselő
jelen van. Czinege Zoltán képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésről.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Hajduné Holló Katalin és Soltész Gábor
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 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Döntés a Polgármester bérének megállapításáról
2. Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós közbeszerzés - összefoglaló
tájékoztató visszavonása
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3. Külterületi út fejlesztésére kiírt pályázatról döntés
4. Döntés a vízi közmű szolgáltatás egyeki eszközeinek megvásárlásáról
5. Bérleti szerződés jóváhagyása egészségügyi szolgáltatásokra
6. Tájékoztatás önkormányzati bérlakás kiadásával kapcsolatos intézkedésről
7. Úthasználati díjjal kapcsolatos döntés
8. Képviselői tiszteletdíjak rendezése
9. Köztisztviselők illetményének rendezése
10. Döntés a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 számú - Csatlakoztatási konstrukció keretén belül
benyújtandó pályázatról
11. A Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület likviditási helyzetével kapcsolatos döntés
Javasolja napirendről levenni:
-

Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről (7. napirend) Nem érkeztek meg a
tájékoztatók, ezeket majd újra kérik.
Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről (9. napirend) A
beszámolót május végére készítik el, és május végén fogják őket újra meghívni.

A napirendi pontok vonatkozásában a szokásos az eljárás, a távolabbról érkező vendégek
napirendjeit előre veszik. Elsőként tárgyalják a tűzoltóság napirendjét, utána a
hulladékszállítás kérdését, és Ecsedi János alpolgármesternek el kell mennie még 16 óra
előtt, és kérte, hogy az őt érintő napirendet is vegyék előre. Az Alpolgármester bérének
megállapítását pedig harmadikként fogják tárgyalni.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.

Napirendek tárgyalása:
1. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi pénzügyi terve
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság
2017. évi pénzügyi tervét azzal, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata által átadandó
támogatás mértéke 11.431.873 Ft összeggel kerüljön tervezésre.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Polgármester úr a Pénzügyi Bizottság ülésén aggályát fejezte ki, hogy kevés az önkéntes munka.
Készítettek egy kimutatást a tűzoltóságnál dolgozók összetételéről, melyet mindenkinek
kiosztanak. Nincs meg az, az embermennyiség, aki a főállású dolgozókon kívül ezt a munkát el
tudja végezni önkéntesen. Fiatalokat csak 18 év fölött lehet gépjárműre tenni, amihez legalább
egy hetes képzés kell. Amikor ezek a fiatalok 18 évesek lesznek vagy elmennek felsőoktatásba,
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vagy itt hagyják a falut. Nagyon kevés az a fiatal, aki 18 év után itt marad a faluban, és érez is
magában annyi hivatástudatot, hogy eljön a tűzoltósághoz dolgozni, esetleg önkéntes munkát
végezni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez egy állapot, de ezt az állapotot nem szabad elfogadni. Törekedni kell arra, hogy mégis
működjenek valahogy a dolgok. Kezdeményezések kellenek, mert vannak jó példák. Vannak
Egyektől kisebb települések, ahol sikeresebben be tudják vonni az önkénteseket.
Tardi Kálmán képviselő:
Polgármester úr áttörésről beszélt a tűzoltóság működésével kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy
áttörés már elindult a tűzoltóság működésénél. A tavalyi évhez képest az új vezetés 3 millió
forinttal olcsóbban meg tudta oldani a település védelmét, és ez tapasztalatai szerint nem ment
a munka hatékonyságának rovására. Ezért mindenképpen dicséri őket, és jó erőt, egészséget
kíván a jövőben is a munka végzéséhez.
Soltész Gábor képviselő:
A tűzoltóság tervét áttekintve a bevételek vonatkozásában Egyek Nagyközség Önkormányzatán
kívül elég jelentős összeggel kell támogatnia Tiszacsege és Újszentmargita Önkormányzatának is
a tűzoltóságot. Tudják, hogy ebből az elmúlt években elég sok probléma volt. Meg lehetne-e
keresni a másik két önkormányzatot mos év elején, hogy hozzanak arról testületi határozatot,
hogy ezt a pénzt ebben az évben átutalják, mert ha ez a 9 millió forint nem jön meg, vagy
részben jön meg, akkor óriási problémák lesznek.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Azt mondta mind két Polgármester, hogy amit 2016-ban adtak, azt adják az idén is. Erről ők
testületi határozatot hoztak és el is küldték.
Soltész Gábor képviselő:
Ő az emelt összegre érti.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Az emelt összeget nem tudják. Eleve két verziót állítottak fel, arra az esetre a Polgármesterek
elzárkóznak a fejkvóta verziótótól.
Ecsedi János alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottsági ülésén érintőlegesen elhangzott a munkakör besorolás és szakmunkás bér
kérdése. Láthatják a táblázatban, hogy mindenkinek 161 000 Ft van beállítva. Ezt önállóan vagy
szakmai állásfoglalás alapján döntötték el? A személyi jellegű bér az, ami a legnagyobb
mértékben változott, és ha ez a törvény szerint nem kötelező, akkor át kell gondolni.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Állásfoglalást kértek az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, de még nem érkezett meg.
Szabó Erika adminisztrátor:
A 9/2015.(III.25.) BM rendelet 5.§-ában van egy olyan megfogalmazás, hogy megegyező szakmai
tartalmú képesítéssel kell rendelkeznie az önkormányzati illetve a létesítményi tűzoltóknak is a
katasztrófavédelmi
alkalmazotti
képesítéssel.
Szóbeli
tájékoztatást
kaptak
a
katasztrófavédelemtől, hogy valóban 161 000 Ft-os bért kell fizetniük a dolgozóknak, illetve a
könyvelő is megerősítette, hogy 161 000 Ft-os alapbérrel kell számolniuk. De mihelyt megkapják
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a katasztrófavédelem írásbeli állásfoglalását azonnal tobbítják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy ki a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását elfogadja,
és ez alapján kéri a költségvetésbe az összeget betervezni, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 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.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2. Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előadó: NHSZ Tisza Kft. ügyvezetője
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti Vendel Zsoltot az NHSZ Tisza Kft. ügyvezetőjét. A beszámolót a Pénzügyi Bizottság
levette napirendről, mert ott Vendel Zsolt ügyvezető nem tudott jelen lenni.
Vendel Zsolt ügyvezető:
Tavaly indult és működik is a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. A szigetekről 1270 kg
papírt szállítottak be, addig a zsákos házhoz menő szelektív gyűjtés során ennek a dupláját
tudták bevinni, úgy hogy tavalyhoz képest a szigetes begyűjtés nem sokkal csökkent. Ez egy
pozitív eredmény, és a kezdeményezés illetve a törvényi kötelezettség betartása sikeresnek
mondható. Örül, hogy a település lakói szívesen gyűjtik ezzel a módszerrel a szelektív hulladékot.
Vannak olyan szigetek, ahol az edényzetbe nem odavaló hulladék is kerül. Ennek a megoldására
tettek lépéseket, nemcsak azért mert elrontják vele az egész gyűjtött mennyiséget, hanem mert
ezt még a depónián sem tudják kommunális hulladékként leüríteni, mert olyan anyagok vannak
benne, ami veszélyes hulladékként jelentkezik.
A 2016. év második negyedévétől átalakult a hulladékgazdálkodás egész Magyarországon. A
lakosok gyakorlatilag ebből semmit nem vettek észre. A legfőbb változás, hogy a számlákat már
nem az NHSZ Tisza Kft. bocsátja ki a lakosságnak, hanem központosítva az NHKV Zrt.
A társulásnak illetve a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak az ő
üzemeltetésükkel egyetemben KEHOP-os pályázati lehetőség nyílik a rendszerelemek
fejlesztésére, ami a továbbiakban is a szelektív hulladékgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Eszközökre
illetve előkezelő rendszerekre vonatkozik.
Különösebb probléma az elmúlt évben nem jelentkezett, tették a dolgukat úgy, hogy a lakosság
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az átalakulásból nem vett észre semmit. Ha kérdés van ezzel kapcsolatban, szívesen válaszol.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Örömmel fogadta a zsákos formában bevezetett szelektív hulladékgyűjtést a településen. Ő
maga is él vele, és azt látja, hogy a településen egyre több olyan csoportos ingatlan van, ahol ki
vannak rakva a zsákok. Bízik benne, hogy egyre népszerűbbé válik a település lakossága
körében, és ezzel is hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre kevesebben lesznek akik, Illegálisan rakják
le a szemetet a település külső határa szélén. Próbálják ezt a kört szűkíteni. Ebben segítségére
volt több alkalommal a polgárőrség, akiknek megköszöni a munkájukat.
Külön örömmel fogadta, hogy Vendel Zsolt ügyvezető Egyekről is egyre több alkalmazottat
foglalkoztat. Ha esetleg munkaerőhiány lenne, akkor szeretne segíteni, hogy a településről
kerüljenek még oda emberek. Annak idején 11 fővel elvégeztették a hulladékszállító,
hulladékkezelő tanfolyamot, hogy közülük is minél többen munkahelyet találjanak az NHSZ
Tiszánál. Ezeknek az embereknek a listáját el tudja juttatni, ha szükség van rá. Talán még
gépjárművezetővel is tud segíteni.
A szolgáltatást alapvetően jónak látja. Újdonság, hogy az idén már a karácsonyfát is elkezdték
gyűjteni. Reméli, hogy a zöldhulladék szállítását is minél hamarabb ki fogják terjeszteni Egyek
településre is.
A kollégák munkáját köszöni, a szemétszállítással kapcsolatban nagy problémákat nem
tapasztalt. Az önkormányzat törekszik rá, hogy járható utakat biztosítsanak.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
szemétszállítás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. Döntés az Alpolgármester bérének megállapításáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A bizottság 3 verzióról is szavazott, de nem tudott a Képviselőtestület számára javaslatot tenni. Ez teljesen a Képviselő-testületre van bízva.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság az alábbi javaslatokról szavazott:
-

Illetmény 506.657 Ft, költségtérítés 75 999 Ft (a Polgármester bérének 85,68%-a)
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A bizottság 2 igen szavazattal és 5 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a
szükséges szavazatot.
-

Illetmény 475 000 Ft, költségtérítés 71.250 Ft (25%-os emelés)

A bizottság 1 igen szavazattal és 6 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a
szükséges szavazatot.
-

Illetmény 418 824 Ft, költségtérítés 62 824 Ft (törvényi minimum)

A bizottság 7 tartózkodással szavazott. A javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tudja, hogy a Képviselő-testület ebben a kérdésben igencsak megosztott. Azt gondolja, hogy aki
nem látja a problémákat, vagy teljesen alaptalannak értékeli a kritikát, az is téved, ugyanakkor,
aki csak a kritikát látja, az is téved, mert ezt a kritikát nagyon árnyalni kell. Szerinte az a
koncepció, amit az önkormányzat kigondolt 2014 októberében, az egy jó koncepció, ő ezzel
kampányolt, és a lakosság erre szavazott.
A korábbi ciklusokban is volt az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek ügyvezetője, volt
polgármester, és volt, amikor 3 társadalmi megbízatású alpolgármestere volt a településnek.
A korábbi viszonyokhoz képest a közmunkaprogram óriási terhet ró az önkormányzatra. Ez
amennyire áldás, annyira teher is a vezetők számára. Nagyon nehéz ezekkel az emberekkel
boldogulni. A korábbi rendszerhez képest több lett a feladat, és most már a 400-500
munkavállalóhoz társítani egy főállást helyén valónak tartja. Lehet vitatni, hogy nem szerencsés,
hogy a Képviselő-testületből került ki valaki, aki főállásban ezeknek az embereknek a munkáját
irányítja. 2014-ben megszületett a döntésük, ami akkor helyes volt, az, hogy nem az lett a
döntés eredménye, amit vártak, az helytelen. Akkor azt mondták, hogy ha csak 10%-al javul a
közmunkaprogram hatékonysága, akkor helyén vannak. Éves szinten kb. 600 000 millió forint
támogatást kapnak. Ez rengeteg pénz, ebből település összes utcáját leaszfaltoznák. Nekik ebből
a lehető legtöbbet kell kihozniuk. De nem így működik, ezt a pénzt oda kell adniuk az
embereknek. A kormánynak az a célja, hogy az embereknek munkabérük legyen, dolgoztassák
őket, és járuljanak jobban hozzá a rendhez, a közbiztonsághoz stb. Szerinte mindnyájuknak az a
célja, hogy ha már a rendszer így működik, próbálják meg minél nagyobb hatékonysággal
működtetni, a település számára próbáljanak meg minél nagyobb hasznot hajtani.
Próbál a kollégákkal együtt komoly eredményeket felmutatni. Még egy kis türelmet kért írásban
is, hogy látványosabbak legyenek az eredmények. Ezt nem most kell megszakítani, ezt
mindenképpen szeretné folytatni. Sokat gondolkodik azon, hogy miért alakult ez így? Ez a
folyamat nem most kezdődött, hanem folyamatos lassú elrongyulást tapasztal az egész
munkavégzés hatékonyságát illetően. Nem szabad elfelejteni honnan indultak. 2010-ben ez az
önkormányzat úszott az adósságban, és többek között ezeknek az embereknek az irányítóin is
próbáltak spórolni. Próbáltak az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjén, a
csoportvezetőkön spórolni. Akkor ez volt a helyes döntés, de azoknak a döntéseknek egy
bizonyos szinten ma is isszák a levét. 2014-ben volt egy adósságkonszolidáció, most már nem
lehet arra hivatkozni, hogy nem megfelelő emberek végzik az irányítást. Főállásúként Ecsedi
János alpolgármester is meg van fizetve, és az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek Kalmár Zoltán
személyében olyan ügyvezetője van, aki 20 éves tapasztalattal rendelkezik, több száz
közmunkásnak irányította a munkáját Balmazújvároson. Ezeknek a lépéseknek rövidtávon
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eredményének kell lenni. Leírta a levélben, hogy konkrétan mit kér. Ennek a döntésnek a
meghozatalánál nem kér mást, mint, hogy a törvényben meghatározott minimumot szavazzák
meg, ami 418.824 Ft. Ha nem igazolódik be ennek és a korábbi a döntéseiknek a helyessége, el
fog mozdulni abba az irányba, aminek meg lesznek a következményei.
Soltész Gábor képviselő:
Az a verzió, amit a Polgármester kért, az a munkáltatói járulékokkal, a koncepcióban betervezett
egyéb juttatásokkal együtt 7 855 000 Ft. Felmerül a kérdés, hogy ér-e itt akármelyikük ennél az
asztalnál – a főállású dolgozókat kivéve - 7 855 000 Ft-ot ennek a településnek? Az a válasza,
hogy nem. Ez a település ebben a formában nem bír el ennyi pénzt. Itt nem személyről, hanem
posztról van szó. Ez sok ezer méter közművet jelent. Ebben a faluban jelentős közmű
hiányosságok vannak. Ez nagyon sok pénz. A következő testületi ülésen, amikor el kell fogadni a
költségvetést, keserves pillanatok elé fognak nézni. Nem fér hozzá kétség, hogy a közmunkát
nemes céllal hozták létre. Bebizonyosodott, hogy politikai erődemonstráció lett belőle. Most
már a kormány is ráébredt arra, hogy sok 100 milliárd forint folyt el közmunkára a nullával
egyenértékű módon. Belátta a kormány, hogy ez egy kényszerintézkedés volt, és van egy
csoport, akinek nem fűlik a foga ehhez a kényszerintézkedéshez, és mindent megtesz azért,
hogy ezt a munkát szabotálja. Ez így van itt is és más településeken is.
Néhány nappal ezelőtt kaptak egy levelet, aminek mindannyian ismerik a tartalmát. Azt
gondolja, hogy rossz ez a napirend is, mert nem ad lehetőséget a választásra. Arról van szó, hogy
döntsenek az alpolgármester illetményének a megállapításáról. Ha nem dönt a Képviselőtestület, akkor mulasztásos törvénysértést követ el, hiszen egy főállású alpolgármesternek nem
adható, hanem kötelező bére van. Legyenek racionálisak, van-e ennek a településnek ennyi
pénze, vagy nincs. Megítélése szerint jelenleg ennek a posztnak a finanszírozására nincs.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt a kérdést, hogy van-e ennek a településnek ennyi pénze, sokféleképpen fel lehet tenni.
Beletörődhetnek-e abba, hogy azt 600 millió forintot, amit a közmunkaprogramban kapnak
évente, olyan szinten költik el, mint tavaly és tavalyelőtt. Ő ebben nem tud beletörődni. Ha
abban az irányba lépnének, amit Soltész Gábor képviselő mond, nem hozná meg a megoldást.
Inkább látja a megoldást abban, amit ő vázolt fel. Számára nagyon fontos, hogy ezt a 600 millió
forintot a lehető legjobban költsék el. Addig kell erőlködniük, hogy ez a pénz hasznot hajtson a
településnek.
Az, hogy a sok százmilliárd forint nullával egyenértékű módon lett elköltve a kormány részéről
ezt Soltész Gábor képviselő biztosan túlzásnak gondolja, mert az elmúlt években itt megvalósult
projektek 80%- a közmunkaprogramnak köszönhetően valósult meg. A közmunkaprogram
rengeteg járulékos eredményt hozott. Ebben az időben a kormány lehető legjobb döntése volt a
közmunkaprogram. Itt olyan elmaradások voltak, és vannak a településen, amit a
közmunkaprogramnak köszönhetően hozhatnak be, felzárkózhatnak a környező településekhez.
A közmunkaprogramnak köszönheti, hogy most utakat tudnak építeni, stabilizálni, kátyúzni.
Ebben látja a reménységet arra, hogy ezen a településen is javulni fog valami. Vannak beadott
pályázatok, amiket szintén ismernek. Vél látni egy utat. Majd megépül az ipari park, kiviszik az
utat Ohatig. Ha ezen a településen lesznek munkahelyek, akkor ez a település virágozni fog, de
ahhoz, hogy valaki idejöjjön, fel kell tudni mutatni azt, hogy ez egy élhető település, itt munkára
fogható emberek laknak.
Polgárőrként Soltész Gábor képviselőnek is tudnia kell, hogy a közbiztonság javulásában mit

9/48

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JANUÁR 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

jelent, hogy van közmunkaprogram. Az, hogy a sok százmilliárd forint nullával egyenértékű
módon lett elköltve, nem tudja elfogadni.
Soltész Gábor képviselő feltette a kérdést, hogy érnek-e 7 855 000 Ft-ot. Ezt a kérdést ő úgy teszi
fel, hogy beletörődhetnek-e abba, hogy ezt a 600 millió forintot olyan szinten költsék el, mint
ahogy elköltötték? Nem tehetik meg. Abba az irányba szorítja a dolgokat, hogy jobbak legyenek.
Megnevezett egy időpontot, és ha nem lesz javulás, akkor számon kérhetik rajta.
Tardi Kálmán képviselő:
Tiszacsege polgármesterét és alpolgármestereit veszi alapul. Két alpolgármester segíti
polgármester úr munkáját, és 70 000 Ft tiszteletdíjat kapnak. Ha arról beszélnének, hogy ezt a
70 000 Ft-ot emeljék meg 90 000 Ft-ra, úgy gondolja, hogy akkor itt nem volna vita, de nem erről
beszélnek.
A választáskor Dr. Miluczky Attila polgármester szórólapján nem volt rajta, hogy 480 000 Ft-ot
fognak az alpolgármesternek adni. Annak idején megszavazta, mert a vezérlő motívum az volt,
hogy ha ezt a közmunkaprogramot eredményesen csinálják, nem ennyi pénz jön be, hanem
sokszorosa. Valóban így van, nem ennyi pénz jön be, hanem a sokszorosa. Igaz, hogy ebből a
közmunkaprogramból nagyon sokat profitálnak, ez a település nyert a közmunkaprogramon, de
nekik az a feladatuk, hogy ha eddig kivettek belőle 5 egységet, próbáljanak kivenni belőle 50
egységet. Ebben a közmunkaprogramban benne van az 50 egység, ezért lett Ecsedi János
alpolgármester odatéve, de úgy találja, hogy az eddig 5 egységhez képest lecsúsztak 4 egységre,
és nem 70 000 Ft-os alpolgármesteri tiszteletdíjjal, hanem 380 000 Ft-os munkabérért. Ecsedi
János alpolgármester nem tudta ezt a feladatot úgy felvirágoztatni, ahogy azt elvárták tőle.
Társadalmi megbízatású alpolgármesterekkel is lehet ezzel a hatékonysággal működtetni.
Szerinte közmunkaprogram irányítását nem szabad választott tisztségviselőre bízni, mert
többségüket egy dolog motiválja, hogy a következő ciklusban is itt legyen, és részt vehessen a
döntéshozatalban. Az a jó, amikor a racionalitás van mindig előtérben, és a dolgokból próbálják
mindig a maximumot kihozni, ehhez pedig munkaviszonyos vezető kell, akinek a munkaköri
leírásában le vannak írva, hogy mit várnak el tőle, és azt számon lehet kérni. Ha nem úgy
alakulnak a dolgok, akkor váltanak. Ha hoztak egy hibás döntést, akkor próbálniuk kell a hibát a
helyére tenni. Ha hamarabb váltanak, hamarabb jó útra kerülhetnek a dolgok, és több profitot
tudnak belőle kivenni.
Ennek a rendszernek a működését az első percben elrontották. Folyamatosan értéket kell kifelé
közvetíteni a település lakói felé is, és a közmunkaprogramban résztvevő emberek felé is, és azt
folyamatosan számon kell kérni. Az embereknek napi szinten meg kell mondani, hogy mit
csináljanak, napi szinten ellenőrizni kell őket, és az elvégzett munkát számon kell kérni. Két év
három hónap alatt nem jutottak el erre a szintre. Nagy bajok vannak a közmunkaprogram
irányításában, és ezt helyre kell tenni. Szerinte ennek egy módja van, adják át a Kft-nek a
közmunkaprogram irányítását. Úgy gondolja, hogy a Kft. ügyvezetője alkalmas a
közmunkaprogram irányítására. Ha következetesen a támogatásukat élvezve végezheti a
munkáját, jelentős javulások lehetnek ebben.
Szerinte most nem arról kell beszélni, hogy emeljék-e az alpolgármester illetményét, vagy
milyen szinten emeljék, hanem arról, hogy megszüntessék a főállású alpolgármesteri
munkakört, és végezze társadalmi megbízatásban. Vannak Ecsedi János alpolgármesternek
érdemei, de azt a munkát társadalmi megbízatásban is el lehet végezni.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ugyanazok a célok vezérlik és mozgatják mindkettőjüket, csak a célhoz vezető utat látják
különféle módon. Azt gondolja, hogy Kalmár Zoltán ügyvezető szakmai felkészültségét tekintve
alkalmas a teljes közmunkaprogram irányítására, de nincs hely és olyan ember ismerete, ami
egy ilyen irányításhoz szükséges. Az ő munkásságára építészmérnökként számít, szeretné, ha
nem lenne lekötve a közmunkások irányításával. Őt azzal bízta meg, hogy az építőiparban
dolgozók munkáját koordinálja. Most 5 tervezési feladat van nála, ha ezt odaadják egy külsős
építészmérnöknek, sok millió forintba kerülne az önkormányzatnak, hogy ezeket megtervezzék.
Tényleg sok minden rossz, változtatni is kell rajta, de nagyon nehéz ezekkel az emberekkel
eredményeket elérni. Ezt Tardi Kálmán képviselőnek és Soltész Gábor képviselőnek is tudnia
kell, mert amikor 2015-ben rájuk volt bízva a mezőgazdasági program, ők is nagyon
megszenvedtek, tőlük is elszöktek az emberek, őket is kijátszották, rajtuk is kipróbáltak minden
trükköt, amit egyébként rajtuk is kipróbálnak. Ezeket felismerni, helyén kezelni és mégis
eredményeket elérni nagyon nehéz munka.
Ez egy elég nagy volumenű döntés. Ezt a lépéssorozatot egyeztette Csepreginé Kocsis Nóra
jegyzővel, Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel, Bóta Barbara aljegyzővel. Ők
mindennap együtt dolgoznak, és ha a közös vélemény e kép alakult ki, akkor annak oka van.
Neki is ez a véleménye, ezt is képviseli, és ezt is terjesztette a Képviselő-testület elé, felőle
szavazhatnak is a kérdésről.
Szalai Erika képviselő:
Azt mondta Soltész Gábor képviselő, hogy ne az érzelmekről szóljon a döntés. Ez teljesen az
érzelmekről szól, mióta Ecsedi János személyében főállású alpolgármesterük van. Ha azt nézi,
hogy 500 embert foglalkoztatnak, hogy hasznosan végezzék azt a napi 8 órát, akkor kell ez a bér,
hogy ez a feladat működjön. Az emberekkel van óriási probléma. Köpönyegforgatók,
haszonlesők, megvezették annak idején Tardi Kálmán és Soltész Gábor képviselőt a kertészeti
programban. Ugyanez a csoport háromszorosan megvezeti az alpolgármestert. Borzasztó nehéz
az ellenőrzés, és borzasztó nehéz ilyen embereket összefogni, és olyan cél felé vinni, hogy a
fejlődés meg legyen. Kalmár Zoltán ügyvezető egy értelmes ember, megvan a maga területe, de
ismerni kell az egyeki embert, és még így is rengeteg viszontagság van. Ha ez az ára, akkor
legyen ez az ára, hogy ennyi embert irányítsanak.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Egy évvel ezelőtt elmondta ezzel kapcsolatban a véleményét, aminek sértegetés lett a vége. Ha
az a brigád nem tartozik alpolgármesterhez, amelyik nádvágást végzi, ha nem elég hatékony a
kertészeti program, és az éppen a Tardi Kálmán és Soltész Gábor irányítása alatt van, ha van egy
brigád, ami a gyepmesteri telepen dolgozóik, és azt Szalai Erika irányítása alatt van, akkor az 500
főből hány fő tartozik az alpolgármesterhez? Azt érzi, hogy meg a körbe mutogatás, a felelősség
hárítása, és a felelősök keresése. Holott van egy ember, aki azért főállású alpolgármester, mert
azért ő a felelős.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt alig van egy-két hét, mikor állandó a közmunkások létszáma, fix számot mondani nagyon
nehéz. Ebben az évben csúcs időszakban, mikor a legtöbb embert foglalkoztatták 558
közmunkás munkavállaló volt az önkormányzatnál. Az, hogy Ecsedi János alpolgármester a
közmunkáért felelős alpolgármester nem jelenti azt, hogy 558 embernek a munkáját operatív
módon irányítja. Nem gondolja, hogy helyén való megfogalmazás lenne, hogy megy a
körbemutogatás. Azoknak a közmunkások, aki oktatásban vesznek részt, az oktatók könyvelik el
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a jelenlétüket, ők külön irányítást nem kapnak. Ha befejeződött a tanfolyam, és felveszik az
embereket, munkaviszonyban vannak, azok alpolgármesterhez tartoznak. Az építkezéssel
kapcsolatos emberek Vadász Bélán keresztül Kalmár Zoltán ügyvezetőhöz tartoznak, akik a
gyepmesteri telepen vannak, azok Szalai Erikához, akik a polgárőrséghez vannak beosztva, azok
Tardi Kálmánhoz, akik a tűzoltósághoz vannak beosztva, azok Lőrincz Zoltánhoz tartoznak, akik
az önkormányzatnál vannak intézményi foglalkoztatásban, azok Csepreginé Kocsis Nóra
jegyzőhöz és Bóta Barbara aljegyzőhöz tartoznak. Ecsedi János alpolgármester elmondja, hogy
nagyjából szám szerint hozzá hány ember tartozik, és melyik program, mert az összes többi ezen
kívül hozzá tartozik.
Ecsedi János alpolgármester:
Megkérdezi Tardi Kálmánt, hogy hány polgárőr tartozik hozzá.
Tardi Kálmán képviselő:
Változó a szám, olyan 7-8 ember.
Ecsedi János alpolgármester:
13 polgárőr járőrözik. Számszerűen ő sem tudja megmondani. Ha Tardi Kálmán egyet nem tud,
akkor ő, hogy tudjon ötszázat elmondani. Projektek vannak, elmondta Polgármester úr, hogy
mely projektek tartoznak hozzá. Ismerteti, hogy mely brigádok szakmai irányítása tartozik hozzá.
Az ellenőrzéssel kapcsolatban valamennyi, illetve az egyéb munkáltatásból fakadó problémákkal
mindenki megkeresi őt is.
Tardi Kálmán képviselő:
Lehet, hogy a számban nem volt képben, de az irányítása alá tartozó polgárőrökről csak jót hall
vissza. Egyek Nagyközség Önkormányzata már az ő ciklusuk alatt is sokat fejlődött, nagyon jó
beruházásokat csinálnak, szemlátomást fejlődnek. A közmunkaprogram tervezési része
csodálatos, de az, az Bóta Barbara aljegyző és a hozzátartozó team érdeme. Az hozza Egyek
Nagyközségnek az eredményt. A kivitelezése csapnivaló.
Nem szerencsés párhuzamot vonni a 2015. évi mezőgazdasági program és a 2016. évi között.
2015-ben lehet, hogy az évszázad aszálya volt, 2016-ban öntözésre alkalmas földön végezték a
munkát. 2015-ben sokszor akkor tudtak vetőmagot venni, mikor már kiestek az optimum vetési
időből. Vagy a traktoros a vetéskor az egyharmadát vetette el a kétharmadát nem. Az
újravetéssel megint kiestek az optimum időből. Ugyan kivonult a mezőgazdasági program
irányításából, de szakmai tanácsokkal, tervezéssel folyamatosan segíti, és idővel, a tapasztalattal
nő a hatékonyság.
Szalai Erika képviselő mondja, hogy kell a bér a munkavégzéshez. Szilágyi Sándor polgármester
140 000 Ft bérrel végzi ezt a munkát és ott már múlt héten hétfőn félnyolckor takarították a
buszmegállók és közintézmények előtt a jeget és a havat, itt még kedden sem és szerdán is
sokan majdnem elestek a közintézmények előtt. Nem a béren múlik, hanem az akaraton, a
szándékon. Most is ott tart, hogy nem az emelés mértékén, hanem a megszüntetésről kell
döntést hozni.
Soltész Gábor képviselő:
Vannak olyan mondatai a Polgármesternek, amivel egyet kell értenie. Ez az emberek
megvezetése, ebben tökéletesen igaza van. Csak az a baj, hogy azok az emberek, akik 2014-ben,
2015-ben és 2016-ban sem dolgoztak, azok 2017-ben is közmunkások lesznek. Nem hibáztatja
egyébként az alpolgármestert, amiért hazaszöknek az emberek, mert senki nem tudná őket ott
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tartani, mert ezek ilyen emberek. Az intézményekben tisztességgel, becsülettel dolgoznak az
emberek, nem szökdösnek haza. Ezeket az embereket tartsák meg. Legyenek kemények,
vállalják be, hogy 139 ember lesz közmunkás ebben az évben, csak azt is figyelembe kell venni,
hogy a központi költségvetésből származó bevételek függenek attól, hogy hány közmunkást
fognak alkalmazni. Gyakorlatilag az önkormányzatra rá van kényszerítve a közmunka.
Bevállalhatnák, hogy leveszik akárkinek a válláról ezt a munkát, csak akkor az önkormányzat
éves bevétele, költségvetése össze fog omlani.
Megkapták a bizalmas anyagot, és egyetért Polgármester úr gondolataival. 27 hónapja nem
működik. Ellenben lettek benne konfliktusok, lettek benne olyan dolgok, ami nem szerencsés, és
nem biztos, hogy tovább kellene ezt a témát erőltetni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nemcsak az a munkás hibázik, aki hazaszökik, ebben benne van a vezetés gyengesége is. Az
irányítást, a vezetést kell erősíteni, mert ezek az emberek igénylik a törődést. Ezt mondja mindig
Ecsedi János alpolgármesternek és Kalmár Zoltán ügyvezetőnek is, hogy a hozzájuk tartozó
emberekre naponta többször nézzenek rá, mert akire 3 hétig nem néznek rá, az előbb utóbb el
kezd szökni. Ha látják, hogy az egyik szökik, és nincs következménye, idő kérdése és mindenki
szökni fog.
Szalai Erika képviselő:
Nem kell lemenni a közfoglalkoztatottig, mert van olyan csoportvezető, és magasabb
beosztásban lévő ember, aki nem hajlandó még csak felírni sem az adott utasítást, mert nem
szimpatikus neki Ecsedi János, és az a feladat elúszik. Akkor honnan kezdjék el a rendszert
helyretenni. De, ha kiveszik ebből a fő álláshelyet, akkor ki fogja ezt az egészet összefogni?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Amikor a Polgármester próbálta meggyőzni őket, hogy jó lesz ez a rendszer, ha főállású
alpolgármester választanak, akkor is felmerült ez a kérdés, hogy van-e ennek a településnek
ennyi pénze, hogy főállású alpolgármestert foglalkoztasson. Polgármester úr azzal érvelt, és meg
is győzte a Képviselő-testületet, hogy a Kft. ügyvezetését megbízásban végzi 80 000 Ft-ért
Murvai Ferencné, és a Kft. ügyvezető bérén megspórolták a főállású alpolgármester bérének egy
jelentős részét. Időközben változott a helyzet, és emelésről beszélnek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az, az érvelés akkor helytálló volt, most valóban változott a helyzet, de ha megnézik a 2008-al
állapotot, akkor volt főállású ügyvezető, rövid ideig volt 3 társadalmi megbízatású
alpolgármester, de jellemzően mindig 1 vagy 2 társadalmi megbízatású alpolgármester volt, és ő
a polgármesterre együtt ők működtették a rendszert úgy, ahogy tudták.
Bóta Barbara aljegyzőt kérdezi, hogy az akkori közmunkaprogramhoz képest most hányszorosa a
közmunkaprogram volumene?
Bóta Barbara aljegyző:
Létszám tekintetében szerinte kb. háromszorosa, a dologi kiadásokat tekintve viszont sokkal
többszöröse, mert akkor arra nem kaptak támogatást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Fel lehet tenni a kérdést, hogy van-e erre a településnek pénze. Ő úgy teszi fel a kérdést, hogy
meg lehet-e tenni, hogy belenyugszanak abba a helyzetbe, ami van. Nem azt kérte, hogy a ciklus
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végéig legyenek türelemmel, a Képviselő-testületen áll, hogy dönt.
Letelt a napirend tárgyalására az egy óra. Ettől kezdve egy perces hozzászólások lehetnek.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A napirendet is a jogszabályváltozások generálták, mivel a polgármesterek bére változott és az
alpolgármester bére a polgármester béréhez igazodik a jogszabályban foglaltak alapján, ezért
törvényszerű, hogy ez most napirend a Képviselő-testület előtt. Illetve a tervezendő
költségvetés miatt is. A tól-ig határ miatt, mivel 70-90%-ban állapíthatja meg a Képviselőtestület, ezért is kell most ezt a Képviselő-testületnek tárgyalni. Amíg az alpolgármester státusza
főállású, addig részére a jogszabályban meghatározott, az előterjesztésben foglalt minimális
díjat szükséges megállapítani részére, mert ellenkező esetben jogszabálysértő lesz a Képviselőtestület döntése.
Ugyanakkor, amit Tardi Kálmán képviselő kezdeményezett már a Pénzügyi Bizottság ülésén is, az
egy másik napirendi kérdés lehet. Jelenleg a napirend az alpolgármester illetményének
meghatározása. Tardi Kálmán képviselő pedig már megbízatás minőségén szeretne változtatni,
amire 3 lehetőség van a Képviselő-testület előtt. Az egyik Ecsedi János alpolgármester
lemondása. Ezt követően jogszabály nem tiltja, hogy ő társadalmi megbízatású alpolgármesterré
újraválassza a Képviselő-testület. A második variáció a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása, ahhoz, hogy ő társadalmi megbízatású legyen. Ehhez azonban szükséges az
alpolgármester egyetértése. A harmadik variáció, amikor a Polgármester javaslatára titkos
szavazással, minősített többséggel a Képviselő-testület visszahívja a megbízatásából. Az, hogy ez
lesz-e valamikor napirend az a Képviselő-testületen, Ecsedi János alpolgármesteren, illetve
Polgármester úron múlik.
Tardi Kálmán képviselő:
Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a Képviselő-testület jelenlévő tagjai szükségesnek tartják-e a
főállású alpolgármesteri státusz fenntartását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez most nem napirendi pont.
Tardi Kálmán képviselő:
Kéri, hogy vegyék fel napirendre.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezzel semmi nem fog változni, mert erről most nem dönthet. Három variáció van, ami esetében
dönthet.
Soltész Gábor képviselő:
Az önkormányzati törvény azt mondja, hogy a kinevezés és a visszahívás előterjesztésének joga
a Polgármestert illeti meg. Amíg a Polgármester nem terjeszti elő, addig nem tudnak mit
csinálni.
Tardi Kálmán képviselő:
Ezt tudja, csak azért kéri, hogy érezze Polgármester úr, hogy mi a szándék a képviselőkben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Véli tudni, hogy ezt tükrözni fogja a fizetésről való szavazás is. A javaslat a törvényi minimum,
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ami 418 824 Ft, a költségtérítés 62 824 Ft.
Ecsedi János alpolgármester:
Személyes érintettséget jelent be, és kéri a döntéshozatalból való kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki kizárja Ecsedi János alpolgármestert a döntéshozatalból, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Döntés az Alpolgármester bérének megállapításáról c. napirend kapcsán Ecsedi
János alpolgármestert a személyes érintettség miatt kizárja a döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a törvényben meghatározott 418 824 Ft bért, és 62 824 Ft költségtérítést
támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 4 tartózkodással szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot. A Képviselő-testület
jogszabálysértően döntött, saját hatáskörben megpróbálja ezt korrigálni.
4. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Bóta Barbara aljegyzővel és Kalmár Zoltán ügyvezetővel voltak a közmunkaprogram
tervtárgyalásán. Több 10 millió forintot el akartak az önkormányzattól venni, de sikerült
megvédeni az álláspontjukat, és 550 000 millió forint jön a településre. Bóta Barbara
aljegyzőt kérdezi, hogy ennek hány százaléka a dologi kiadás?
Szalai Erika képviselő kiment az ülésről jelen van 7 fő.

Bóta Barbara aljegyző:
398 millió forint a bér, és kb. 150 millió forint a dologi kiadás, és annak a jó része támogatás.
A 150 millió forintból 22 millió forint az önerő.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Képviselő-testület a legutóbbi ülésén megbízta, hogy a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz
menjen el tárgyalni az ohati vonatkozásban. Ez még nem sikerült, reméli, hogy a tárgyalásról
a következő testületi ülésen be tud számolni.
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Szervezkednek, hogy modernizálják az önkormányzat internet hozzáférését. Szeretné, ha
felhő alapú szolgáltatások működnének az önkormányzatnál, és az ügyfelek vonatkozásában
tervezik ebben az évben bevezetni az elektronikus ügyintézést.
Szalai Erika képviselő visszajött az ülésre, jelen van 8 fő.

Február 18-án jótékonysági bál lesz szervezve. A cél két játszótérhez forrás gyűjtése. A
válykos parton a Vörösmarty úti zsákutcánál, illetve Telekházán a sportpálya mellett
szeretnének két egyforma játszóteret kialakítani. Majd a bevétel függvényében hozzák a
Képviselő-testület elé a döntést. Meglátják, mennyivel kell kiegészíteni, hogy ez a két
játszótér meg tudjon valósulni.
Február 6-tól 10-ig szeretne elmenni szabadságra.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a polgármesteri jelentést,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5. Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Kaszás Tiborné osztályvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta. A bizottság ülésén jelen volt Kaszás Tiborné
osztályvezető. Ott részletesebben beszámolt a munkaügyi helyzetről. Abszolút pozitív
építőjellegű dolgok hangzottak el. Kaszás Tiborné osztályvezető a mai ülésen nem tud részt
venni, ha olyan kérdés van, amit személyesen szerettek volna feltenni, azt továbbítani fogják
a részére. Kéri a Szociális Bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016.
évi foglalkoztatáspolitikájáról szóló beszámolót, valamint az Egyek Nagyközség munkaügyi
helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság álláspontját támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy
az
Egyek
Nagyközség
Önkormányzatának
2016.
évi
foglalkoztatáspolitikájáról szóló beszámolót, valamint az Egyek Nagyközség
munkaügyi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
6. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
Előadó: Szilágyi Sándor Tiszacsege polgármestere
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 4 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi szakmai
munkájáról szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Pénzügyi Bizottság levette napirendről, mert nem érkezett hozzá anyag, ami időközben
megérkezett. Ez továbbítva lett a Képviselő-testület felé.
Soltész Gábor képviselő:
A szakmai beszámoló hűen tükrözi a helyzetet, ellenben a pénzügyi beszámolóval
kapcsolatban vannak bizonyos fokú aggályai. Szerinte a pénzügyi beszámoló egy elkapkodott
fércmunka. Javasolja, hogy kérjék meg Szilágyi Sándor polgármester, hogy átlátható
beszámolót kaphassanak.
Ecsedi János alpolgármester távozott az ülésről, jelen van 7 fő.

Ha van egy 3 település által üzemeltetett központi orvosi ügyelet, aminek van egy gesztor
önkormányzatra. Az lenne a helyes, ha mind 3 település részéről lenne 1-1 fő, aki a pénzügyi
részében havonta egyszer összeül és átnézi ezeket a dolgokat. Nem titok, hogy az orvosi
ügyelet gépkocsiját nemcsak ügyeleti célokra használják. Tiszacsegéről minden héten azzal
viszik a vért Debrecenbe. Egy hónapban ez 600 kilométer. Nem biztos, hogy egy hónapban
megy 600 kilométert az autó az ügyelettel kapcsolatban. Ezeknek a benzinszámláknak a
kibontása nincs meg. Szerinte az összes ilyen üzemanyagszámla benne van az ügyelet
elszámolásában. Azt gondolja, hogy azért fizessenek, ami valójában jár. Nem látszik a
beszámolóból, hogy mit mire költ az ügyelet, és mit mire fizet Egyek Nagyközség
Önkormányzata.
Ha megnézik a szakmai beszámolót 3 092 beteg fordult meg az ügyeleten. Ebből közel 2 000
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fő tiszacsegei, vagy Tiszacsegén nyaraló lakos volt. Mégis ehhez képest a legnagyobb falat
Egyeké ebből a tortából, és nem biztos, hogy Egyek használja ebből a legtöbbet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyekről 809-an vették igénybe Tiszacsegéről pedig 1843-an az orvosi ügyeletet. A költségek
nem ilyen arányba oszlanak meg. De ha a tűzoltóság vonulását nézik, ott is így van, Egyeken
jóval többet vonulnak.
Soltész Gábor képviselő javasolja, hogy az üzemanyag költség felhasználás vonatkozásában
pontosabb kimutatást kérjenek, és abban a szerdánkénti vérszállítás ne legyen benne.
Tardi Kálmán képviselő:
Soltész Gábor képviselő javaslatának másik része, hogy ne éves szinten vizsgálják a
felhasznált dolgokat, hanem negyedévente minden településnek legyen ott 1 képviselője.
Soltész Gábor képviselő:
Az a baj, hogy a Központi Orvosi Ügyelet egy önálló jogi személyiség, viszont nincs önálló
mérőórája se villanyból se vízből se gázból. Tény, hogy a fűtés mindig megoldódik, de nincs
önálló mérőóra. Annak idején nem lett jól megoldva, és most annak isszák a levét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel további kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a szakmai és pénzügyi beszámolót is
elfogadja, azzal a kéréssel, hogy az üzemanyag költség legyen pontosabban kimutatva, és ne
szerepeljen benne a szerdánkénti vérszállítás Debrecenbe, vagy nyilatkozzanak, hogy az
nincs benne, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Képviselő-testület kéri, hogy az üzemanyag költség legyen pontosabban
kimutatva, és ne szerepeljen benne a szerdánkénti vérszállítás Debrecenbe,
vagy nyilatkozzanak, hogy az nincs benne.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megérkezett Domán Anikó. A vele kapcsolatos napirendet zárt ülésen tárgyalja a Képviselőtestület. Anikó megkérdezte, hogy eljöhetnek-e a testületi ülésre. Elmondta, hogy
eljöhetnek, és amikor zárt körben akarnak tárgyalni, akkor kifáradnak. Azt mondta, hogy erre
talán 16 óra körül kerül sor, de nem sikerült jól felbecsülni a dolgot, mert a zárt ülést kb. 30
napirend megtárgyalása után fogják megtartani, ezért még kb. 2-3 órát várni kell.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
Megkérdezi, hogy szünet után előre vehetnék-e a zárt ülést? Úgy is szünet következik, és
javasolja, hogy a szünet után zárt üléssel folytassák a munkát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A nyilvános ülés tárgyalását 16:00 órakor megszakítja. A Képviselő-testület zárt ülésen
megtárgyalja a Domán Anikó kártérítési ügyével kapcsolatos napirendet. A zárt ülést két
részben fogják megtartani.
16:50 órától a Képviselő-testület a napirendek tárgyalását nyílt ülésen folytatja tovább.
7. Tájékozató Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Szekeres Ákos kuratórium elnöke
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány
2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Soltész Gábor képviselő:
Annyit kér a településen élő és adófizető polgároktól, hogy a személyi jövedelemadó
bevallásakor az 1%-ról rendelkezzenek az alapítvány javára. Ha erről nem rendelkeznek,
akkor ez a pénz elvész.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy készítsenek szórólapot és polgárőrökkel dobassák be minden postaládába, és
az Egyeki Hírmondóba csináljanak egy hirdetést, mert az adóbevallások zöme január végétől,
februárban és márciusban készül el, mert ha az emberek előtt nincs ott a számlaszám, akkor
hagyják az egészet elveszni.
Mivel újabb kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a Pénzügyi Bizottság
állásfoglalását és a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

19/48

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JANUÁR 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

8. 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:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a kistérségi együttműködés helyzetéről
az elmúlt év munkájáról és a várható 2017. évi feladatokról szóló tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A tájékoztató lényege, hogy a kistérségi együttműködés kiüresedett, ebben az évben sok új
feladatra nem számíthatnak, a tavalyi évben a legnagyobb feladat a bentlakásos idősek
otthonának a bővítése volt. Minden fórumon megköszönte Dr. Veres Margitnak
Balmazújváros Polgármesterének az együttműködésüket és közreműködésüket. A kistérség
gesztortelepüléseként ezt a munkát ők segítették.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a
várható 2017. évi feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9. Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működéséről
Előadó: Erdődi Anita intézményvezető
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 4 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Zöldkereszt Bt. 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót.
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Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Szociális Bizottság állásfoglalását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Zöldkereszt Bt. 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

10. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet minden bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló
beszámolót. Köszönik a munkájukat, további jó egészséget és sok erőt kívánnak nekik.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót,
és további jó munkát kívánnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel Szalai Erika az Ügyrendi Bizottság elnöke távozott az ülésről, ismerteti a bizottság
álláspontját. Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok állásfoglalásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul
veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
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11. Tájékoztatás az önkormányzat vagyonnyilvántartásával kapcsolatban
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre
javasolja
a
Képviselő-testületnek
az
önkormányzat
vagyonnyilvántartásával kapcsolatos tájékoztatást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a bizottság állásfoglalását,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat vagyonnyilvántartásával kapcsolatos tájékoztatást
tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
12. .../2017.(I.26.) sz. rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számáról szóló rendeletet.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság állásfoglalásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.26.) önkormányzati
rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya Egyek nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
2.§
Helyi népszavazást Egyek választópolgárai legalább 25 százaléka kezdeményezhet, ebben az
esetben köteles a Képviselő-testület elrendelni a helyi népszavazást.

3. §
(1) Ez a rendelet 2017. február 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes kérdéseiről szóló
27/2011.(X.29.) önk. sz. rendelete hatályát veszti.

Egyek, 2017. 01. 26.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2017.01.26.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

13. Czinege Zoltán önkormányzati képviselői mandátumáról való lemondása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendet nem tárgyalta egyik bizottság sem. Czinege Zoltánnak új munkahelye lett, és
a megbízatásával az önkormányzati képviselői tisztség összeférhetetlen. 30 napja volt arra,
hogy rendezze, ami még nem telt le.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Czinege Zoltán tájékoztatása szerint összeférhetetlenség keletkezett, és azt a megoldást
választotta, hogy lemond a képviselői munkáról. Jogszabály kifejezetten ez esetben nem írja
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elő a határozat hozatalát, de azt sem zárja ki, hogy egy tudomásulvétel legyen, és esetleg
felkéri a jegyzőt a mandátum betöltésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki Czinege Zoltán önkormányzati képviselői
mandátumának 2017. január 26. napjával való lemondását tudomásul veszi, és felkéri a
Jegyzőt illetve a Helyi Választási Bizottságot a mandátum betöltésével kapcsolatos
intézkedések megtételére, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Czinege Zoltán önkormányzati képviselői mandátumának 2017. január
26. napjával való lemondását tudomásul veszi.
Felkéri a Jegyzőt illetve a Helyi Választási Bizottságot a mandátum
betöltésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2017.01.26-tól számított 30 nap
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
14. Czinege Zoltán kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, hozott is döntést, de időközben érkezett egy jelzés Czinege
Zoltán részéről, hogy okafogyottá vált a kérelem.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki Dr. Tót Sándor részére megadja a szót,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal megadta a szót dr. Tóth Sándor részére.
Dr. Tóth Sándor:
Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőtől kérdezi, hogy nem kellene ilyenkor Muliter Zoltánt behívni?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Majd a következő ülésre. Össze kell ülnie a Helyi Választási Bizottságnak, megállapítja ki a
soron következő, és a következő ülésre jönnie kell.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van-e más információ a Czinege Zoltán kérelmével kapcsolatban.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A bizottság akkor támogatta, hogy két részletben megvásárolhatja 60 000 Ft-ért.
Menetközben Czinege Zoltán tájékoztatta róla, hogy mégsem kéri, az ülés végén pedig mégis
egy olyan üzenetet kapott tőle, hogy átgondolta és mégis kellene neki a laptop.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő is úgy tudja, hogy mégis igényt tart a laptopra. Ezért kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét,
hogy mégis ismertesse a bizottság álláspontját.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, járuljon hozzá, hogy Czinege Zoltán a képviselői munkáját elősegítő és
a használatában lévő laptopot szoftver nélkül bruttó 60 000 Ft összegért megvásárolja két
egyenlő részletben.
Soltész Gábor képviselő:
Volt már itt csonka ciklus, volt amikor 10 hónapra lett választva Képviselő-testület, és az
akkor megszűnt Képviselő-testület tagjai mind leadták a használatukban lévő laptopokat
ezzel könnyítve a következő rövid ciklus munkáját. Az akkori ciklus végén lévő képviselőknek
jutott a lehetőség, hogy amortizációs költségen megvehessék. Úgy gondolja, hogy ettől a
szokástól ciklus közben ne térjenek el bárkiről is legyen szó.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem kapta
meg a szükséges szavazatot.
15. Kérdések, interpellációk
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Bóta Barbara aljegyző említette, hogy melyik brigád vágja most a nádat. Az ő feladatuk lett
volna a hó eltakarítása, vagy van most hó eltakarításra a közmunkaprogramban brigád, vagy,
hogy kellett volna ezt megoldani úgy, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy a hó eltakarításának magától értetődőnek kellene lenni. Télvíz idején itt
alig van olyan értelmes munka, amit a közmunkásoknak tudnak biztosítani. Amikor leesett ez
a nagy hó, számára egyértelmű, hogy minden használható embernek hányni kell a havat.
Voltak, olyan közmunkások, akik bejöttek szombaton és végezték a munkájukat, de voltak,
akik még hétfőn, és kedden sem, mert még akkor is elszöktek. Mindenkinek az lett volna a
feladata, aki munkára fogható, és nincs máshová beosztva. A közterületen ott kellett volna
lenniük, be kellett volna lenniük osztva. Ez nem így történt, voltak, akik eltűntek, szökdöstek,
és ezeket próbálják bemetszeni. Ennyi embernél egy riadóláncot kellett volna kialakítani, és
mindenkinek legyen kiosztva a feladata. Agyondicsérték az előbb a tűzoltókat. Itt a
Polgármesteri Hivatal udvarán egy kocsi beállóra való hó nem volt elhányva. Lehet azt
mondani, hogy itt vannak a Kft-sek és a közmunkások. Segítenek mindenben, amiben
tudnak, de ez nem az a kategória, amivel az önkormányzatnak segítenie kellene.
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Nagyon nehéz a közgondolkodásra hatni, de óriási bajok vannak a fejekben, és ez rajtuk is
múlik. Egyrészt ezt fel kell ismerni, és ami tőlük telik ezt meg kell változtatni.
Tardi Kálmán képviselő:
Egy kis észrevétele van. Nem agyondicsért, hanem helyén dicsért tűzoltóság, mert azok az
érdemek, amiért dicsérte, azok valós érdemek. Az önkormányzatnak 3 millió Ft
megtakarítást eszközölt ez a munka. Amikor ezeket az észrevételeket Polgármester úr
elmondta akkor a tűzoltóság elnöke azonnal azt mondta, hogy ez az állomány ezeket a
feladatokat képes ellátni és a jövőben el is fogja látni, csak párbeszédet kell folytatni. Vannak
szervezetek és emberek, akiknél ez a párbeszéd előrefele húz és hasznos, vannak, akiknek
pedig szélbe kiáltott szó.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyetért Tardi Kálmán képviselővel, a tűzoltósággal kapcsolatban nem volt helyes az
agyondicsért szóhasználat, mert tényleg elvégzik a munkájukat.
16. Egyebek
1. Döntés az „I. Világháborús emlékmű felújítása Egyek Nagyközségben” című
pályázathoz szükséges önerő fedezetéről és a kivitelező árajánlatának elfogadásáról
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 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2017. évi költségvetésében az önkormányzat működési bevételeinek
terhére 530 000 forint összegben biztosítja az „I. Világháborús emlékmű
felújítása Egyek Nagyközségben” című pályázat megvalósításához szükséges
önerőt.
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Felkéri a Polgármestert további árajánlat bekérésére, és felhatalmazza, 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. 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 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy utólagosan jóváhagyja 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.
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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
3. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi terve
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017.
évi pénzügyi tervét azzal, hogy a 2017. január 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre
pontosan jelöljék meg az önkormányzattól várt összeget.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az egyeztetés megtörtént, Kalmár Zoltán ügyvezetővel átszámolták a költségeket, és úgy
javasolja a pénzügyi tervet elfogadni, illetve a költségvetésbe betervezni, hogy a 32 000 000
Ft fölötti összeget zárolják. Ez a meghatározás tartalmaz még 2 millió forint tartalékot is, és
remélik, hogy így az idei gazdasági évet is sikerrel meg tudják valósítani.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Mennyi az összeg?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
48.816.000 Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez az összeg van a pénzügyi tervben. Minden évben zárolni szoktak, és ezt az összeget
hiányolták.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Megvizsgálta az előző évi pénzügyi tervet. Az előző év egy jó év volt, és megpróbálta a
pénzügyi tervet ezt alapul véve megcsinálni. Ismerteti, hogy kapta meg az összeget.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017.
évi pénzügyi tervét elfogadja úgy fogadni, hogy a 32 millió forint fölötti összeget zárolják,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi tervét elfogadja
azzal, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadandó 48.816 000 Ft
működési pénzeszközből 16.816 000 Ft kerüljön zárolásra.
Határidő: 2017.02.15.
Felelős: Kalmár Zoltán ügyvezető
4. Egyek-Telekháza 2. sz. kútjának tervezéséhez szükséges döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 150 000 Ft + Áfa összeget biztosítson 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 150 000 Ft + Áfa összeget biztosít 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5. A köztemetés költségeiről tájékoztatás
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.

Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nézzék meg, más településeken mennyi a
köztemetés költsége, és a 2017. február 15. napján tartandó soros ülésén tárgyalja újra a
napirendet a Képviselő-testület.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, nézzék meg, hogy a környező településeken mennyi a köztemetés
költsége.
Soltész Gábor képviselő:
Erkölcstelen magas árakat látnak. Az lett volna a minimum, ha a vállalkozó a környező
települések árfekvésével összehasonlítva adja be. Megnézte egy budapesti cég honlapját, és
a jelenleg is érvényben lévő árnál egy koporsós temetés Budapesten 88.950 Ft. Azt gondolja,
hogy köztemetésnél 170 000 Ft elviselhetetlen magas ár, ami egyébként nem tartalmazza a
hazaszállítás költségeit. Nem gondolná, hogy többszázezer forintot ki kellene fizetni. Ilyenkor
a Képviselő-testületet nem illeti meg az ár meghatározás joga?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A javaslat ott van, és majd körbe járják még ezt a témát februárig.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy gondolja, hogy az a helyes út, ha ezt az önkormányzat visszaveszi a saját feladatai közé,
viszont akkor a szolgáltatás teljes palettáját kínálniuk kell. Ő is sokallja az árat, csak ebbe
nagyon nehéz beavatkozni. Ezt soha nem lett volna szabad kiengedni az önkormányzat
kezéből. Az ilyen jellegű közszolgáltatásokat nem szabad magánkézbe adni, mert akkor előáll
a fejőstehén szindróma.
Tardi Kálmán képviselő:
Amikor ez a közszolgáltatás a vállalkozó kezébe került, akkor egy kaotikus helyzetben rend
keletkezett. Ez a vállalkozó sokáig színvonalas módon csinálta a szolgáltatást.
Soltész Gábor képviselő:
A színvonallal nincs baj, az árszínvonallal van baj.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság és a Szociális
Bizottság álláspontját támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
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18/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy nézzék meg, más településeken mennyi a köztemetés költsége, és a
2017. február 15. napján tartandó soros ülésén tárgyalja újra a napirendet a
Képviselő-testület.
Határidő. 2017. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
6. A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak módosításának
kezdeményezése
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 a temetkezési szolgáltató által a temetői létesítmények, illetve
az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak módosításának
kezdeményezése c. napirend kapcsán halasszák el a döntés, év vizsgálják meg, hogy a
környező településeken mennyibe kerülnek a szolgáltatási díjak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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
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 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, járuljon hozzá a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde és Általános Iskola (4069 Egyek, Fő u. 1.) előtt történő kőkereszt felállításához.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy hozzájárul 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
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 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd

9. Görög Katolikus Papnevelő Intézet 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 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 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 engedélyezi.
Határidő: 2017. június 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
10. Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 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 a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesület
támogatási kérelmére a költségvetés tárgyalásakor térjenek vissza.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesület támogatási
kérelmére a költségvetés tárgyalásakor tér vissza.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11. Krízis segély felhasználásával kapcsolatos döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Polgármester és az Alpolgármester az
időarányostól eltérően a krízis segély éves keretét felhasználhassa.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt az utóbbi évekhez képest kemény tél miatt kérik főleg.
Soltész Gábor képviselő:
Azt gondolja, hogy a krízis segély felhasználásakor ne térjenek el az időarányostól. Azok az
idős emberek, akik fele annyi pénzből tudnak tisztességesen élni, rendet, tisztaságot tartani
és tisztességesen megélnek beosztva a kis pénzüket, azok nem jönnek ide, sőt nem is tudnak
róla, hogy adott esetben milyen nehéz helyzetben vannak. Azok, akik kiszállnak a
személygépkocsiból, elpöccintik a csikket, eldobják az elfogyasztott energiaital dobozát,
majd bemennek a Polgármesterhez, az Alpolgármesterhez és előadnak a mesekönyvből egy
epizódot, majd utána kint röhögnek, hogy megint sikerült egy tízesre megvágni, nem
érdemlik meg. Mindig van probléma a krízis segélyek visszafizetésével is. Döntő többsége,
aki krízis segélyért folyamodik a Polgármesterhez, nem érdemli meg. Nem tudja támogatni,
hogy 1%-al is eltérjenek. Kemény tél van, hideg tél van, mindenkinek fűteni kell, csak van egy
nyár is, amikor lehetne dolgozni, és előre gondolkodni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Sokan nem tudják úgy végiggondolni, ahogy Soltész Gábor képviselő elmondja, illetve vannak
szemérmes szegények is. Mindenféle kategória van. Olyan is van, aki becsapja, de már
nagyon kevés. Akiknek most krízis segélyt adtak, az szerinte nagyon is indokolt volt. Lehet,
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hogy Soltész Gábort még nem tájékoztatta a polgárőrség elnöke, hogy a polgárőrség bejárta
az összes 65 év feletti idős embert. Azoknak a listáját, akik tüzelő nélkül vannak, átadták a
rendőrségnek, a rendőrség pedig eljuttatta hozzá. Közel 20 ember adatai jutottak el hozzá.
Őket a családsegítő szolgálat munkatársai felkeresték, megnyilatkoztatták őket, hogy ha
nincs tüzelőjük, akkor az önkormányzat biztosít a számukra melegedőt meleg étkezéssel.
Kivétel nélkül mindenki úgy nyilatkozott, hogy nem kér belőle. A következő az volt, hogy ha
nincs tüzelője, akkor kérhet az önkormányzattól visszatérítendő krízis segélyt. Ezzel a
lehetőséggel kb. 15-16 ember élt. E mellett vannak olyanok, akiknek nagyon komoly
egészségügyi problémái vannak. Ha időarányosan használnák fel a krízis segély keretét, akkor
a polgárőrség által feltárt embereknek nem tudnának semmiféle segítséget felajánlani, ha a
krízis segélyből most nem adnának nekik.
Tardi Kálmán képviselő:
Soltész Gábor képviselő tisztában volt a felméréssel, csak a végkifejlettel nem.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az utóbbi 5 évben a szociális ellátásból kivontak kb. 40-50 millió Ft-ot éves szinten. Többek
között ezért is van a közmunkaprogram, ami a szociális ellátás egy másik formája. Vannak,
akik a közmunkaprogramba sem férnek bele valamilyen oknál fogva, számukra ezt a kiskaput
nyitva kell hagyni főleg, amikor a szomszéd településen minden évben több tízmillió forint
értékű tüzelőanyagot kapnak az államtól.
Vitéz Zsolt képviselő:
A szociális bizottság időarányos segélykeretének több mint kétszeresét osztották ki a héten.
58 kérelmet bíráltak el a mai nappal bezárólag. Ilyen rendkívüli mértékű segélyezés náluk
sem volt az elmúlt években. Ha a későbbiek folyamán az a probléma merül fel, hogy elfogy
vagy hamarabb kiürül a segélykeret, azért történik, mert most jobban bele kellett nyúlni
ebbe a kasszába, mert a legtöbb ember meg akar fagyni, nincs tüzelője. Bár próbáltak
mindenkinek valami kisebb összeget juttatni, aki kérelmet adott be.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
hozzá járul 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
12. Döntés a Polgármester bérének megállapításáról
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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 Egyek 7 igen szavazattal
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 2017. január 1-től
Dr. Miluczky Attila főállású polgármester
illetményét havi bruttó 598.320 Ft-ban állapítsa meg
költségtérítését havi bruttó 89.748 Ft-ban állapítsa meg
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Azért nem került ez előzetesen napirendre, mivel úgy gondolta, hogy mivel törvény
meghatározza konkrétan a Polgármester illetményét, nem szükséges dönteni. A
kormányhivatal kollégái viszont kérték, hogy legyen egy döntés. A jogszabályhely viszont
nem jól lett írva a határozati javaslatban, a 71.§ (4) bekezdés e) pontja alapján kerül
megállapításra. A határozati javaslatban szereplő jogszabály az alpolgármesterre vonatkozik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Személyes érintettséget jelent be, és kéri a döntéshozatalból történő kizárását. Kéri, hogy aki
kizárja a szavazásból, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem zárta ki a döntéshozatalból. Mivel kérdés
hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 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:
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Azt gondolja, hogy valami a helyére került. Megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy a 2014
októberétől megszavazták részére a kompenzációt, mivel 98 000 Ft-al kevesebb volt a
fizetése, mint 2014 előtt. A ciklus végéig nincs ilyen jellegű igénye, ennyi pénzért végeznie
kell a munkáját, nem kell jutalommal kalkulálni.
13. Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós közbeszerzés - összefoglaló
tájékoztató visszavonása
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 a Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Soltész Gábor képviselő kérdezi, hogy miért kell visszavonni. Azért kell visszavonni, mert
megváltozott a közbeszerzési törvény, megváltoztak a határok. A 150 millió forintos
összeggel olyan eljárást kellett volna hirdetni, amire bárki jelentkezhet az országból, de még
lehet, hogy az Európai Unióból is. Ez most változik, mert így meghívásos eljárásba fogják a
pályázókat meghívni. Ezt a hirdetés most vissza tudják vonni.
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság döntését,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések című TOP2.1.3-15-HB1-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében Egyek
Nagyközség
bel-és
külterületének
csapadékvíz-elvezető
rendszer
rekonstrukciója I. üteméhez kapcsolódó összefoglaló tájékoztatót a mellékelt
tartalom szerint visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Maczkó Tibor
14. Külterületi út fejlesztésére kiírt pályázatról döntés
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 7 igen szavazattal 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.
Soltész Gábor képviselő:
Az itt nemrég befejeződött utak stabilizálási munkáira gondolva az 1 200 m útért 117 millió
forintért borzasztó ár. Nyilván nem lehet a két munka közé egyenlőségjelet tenni.
Bóta Barbara aljegyző:
Ebben nem csak az építési költségek vannak benne. Ebben a közbeszerzési eljárás költségei is
benne vannak. A zöme építési költség, de ne keverjék össze.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha a most stabilizált utakon egy 10 tonnás dzsondír ötször vagy tízszer végig menne, akkor
szerinte ezeket az utakat elfelejthetnék. Ezen az úton, ami itt fog elkészülni megrakott
mezőgazdasági gépjárművek rendszeresen fognak közlekedni. Az útstabilizálás azért ilyen olcsó,
mert a zúzott követ megvásárolják a közmunkaprogramban, az utat kb. 25 cm vastagságban
stabilizálják. Egyébként az összeget ő is sokallja. El is mondta a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy
ezt most így elfogadják, de a közbeszerzési eljárásba bele kell tenni egy olyan kitételt, hogy
fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázatban elszámolható összköltség fölötti árajánlatokat
nem veszik figyelembe, és további árajánlatokat kérnek be.
Tardi Kálmán képviselő:
Ő, mint mezőgazdaságból élő azt mondja, hogy csinálják az ipari parkban árut szállító 24 tonnás
kamionok számára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja 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 felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására és benyújtására.
Határidő: 2016. február 6
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
15. Döntés a vízi közmű szolgáltatás egyeki eszközeinek megvásárlásáról
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 hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari
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 HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”bérleti díj tartozásának terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezeket az eszközöket egyeztette a Tiszamenti Regionális Vízművekkel. Lényegesen többet
kínáltak fel megvételre, de amire azt mondták, hogy nincs rá szükségük, azokat nem akarja
megvásárolni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
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Ez a bérleti díj terhére lesz megvásárolva. Ezt futja az a bérleti díj, viszont a szerződésben az
van, hogy a kiállított számlában lévő határidőig kell megfizetni. Tehát ezt módosítani kellene
majd, úgy hogy a bérleti díj terhére lesz megvásárolva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
által javasolt módosítással támogatja a bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari 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.
A fizetés módja ennek megfelelően kerüljön módosításra az ingó adásvételi
szerződésben valamint a tulajdonjog átruházási szerződésben.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

16. Bérleti szerződés jóváhagyása egészségügyi szolgáltatásokra
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 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.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2017. (I.26.) számú határozata:
a) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 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 jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
b) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 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 jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
17. Tájékoztatás önkormányzati bérlakás kiadásával kapcsolatos intézkedésről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a bérlakás kiadásával kapcsolatos
intézkedésről szóló tájékoztatást.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az elmúlt hétvégén egy lakosnak kiégett a lakása, és egy önkormányzati bérlakásban lett
elhelyezve. A helyi rendelet 3 havi kaució befizetését írja elő a lakások kiadása során, és a 3
havi kaució befizetése nem történt meg, tehát ebből a szempontból a lakásrendelet
rendelkezéseivel nincs összhangban. Erről neki tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatást elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzati bérlakás kiadásával kapcsolatos intézkedésről szóló
tájékoztatást tudomásul veszi.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
18. Úthasználati díjjal kapcsolatos döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatást elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy utólag jóváhagyja a Dorogmai út használatára befizetett 100 000 Ft-os
összeget, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy kössön megállapodást
Bordák Szabolccsal (4287 Vámospércs, Kiss u. 37.) a Dorogmai út használatára.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
19. Képviselői tiszteletdíjak rendezése
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 4 igen szavazattal 3 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíját ne módosítsák.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A bizottsági ülésén elhangzott számoknál egyik másik tétel 50%-os emelkedést mutatott
volna.
Hajduné Holló Katalin képviselő:

42/48

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JANUÁR 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

10%-os emelkedésről volt szó a tiszteletdíj esetében az eddigiek arányában a bizottsági
elnökök és a bizottsági tagok számára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hajduné Holló Katalin képviselő mindenkinek 10%-ot javasolt volna?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A korábbi metódust követve az alapdíjat emelik, és ahhoz igazítják a többit.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem erről szólt a döntés. A Pénzügyi Bizottság ülésén más számok hangzottak el.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Jelen állás szerint a régi díjakkal kerül tervezésre a költségvetésben. Abból indultak ki, hogy a
költségvetés tervezését segítsék ezzel a döntéssel, de semmi nem zárja ki, hogy amikor az a
rendelet tervezet elkészül, ahhoz szülessenek módosító javaslatok. Akár most is lehet
javasolni, és akkor úgy tervezik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van-e javaslat a képviselők részéről?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Tartja a korábbi javaslatát. A képviselői tiszteletdíj tekintetében 10%-ot javasol.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Eddig 70 000 Ft volt az alapdíj, az 10 % emeléssel 77 000 Ft lesz. Eddig a 70 000 Ft 60%-a volt
az elnökségért járó tiszteletdíj, az most így 46 200 Ft lesz, és 69 570 Ft-ról volt szó a
bizottsági ülésen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát Hajduné Holló Katalin képviselő az összes tételt 10%-al javasolja módosítani.
Bóta Barbara aljegyző:
Nem kell csak az alapdíjat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, mert ha az alapdíjat emelik 10%-al, akkor az összes többi is emelkedik 10%-al.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Akkor ez a javaslat?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Igen tervezés szintjén lehet ez a javaslat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hajduné Holló Katalin képviselő az javasolja, hogy a képviselők havi tiszteletdíja (alapdíj)
77 000 Ft-ra, a bizottság elnökének havi tiszteletdíja 46 200 Ft-ra, a bizottsági tagságért járó
tiszteletdíj (képviselő) 23 100 Ft-ra, és a bizottság nem képviselő tagját megillető
tiszteletdíj23 100 Ft-ra módosuljon.
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Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a tiszteletdíjak az ismertetett számokkal kerüljenek
tervezésre, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja az alábbiak szerint kerüljön
tervezésre:
Képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj): 77 000 Ft
A bizottság elnökének havi tiszteletdíja: 46 200 Ft
Bizottsági tagságért járó tiszteletdíj (képviselő): 23 100 Ft
Bizottság nem képviselő tagját megillető tiszteletdíj: 23 100 Ft
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
20. Köztisztviselők illetményének rendezése
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 Polgármesteri Hivatal minimálbéremeléssel nem
érintett 7 köztisztviselőjének bére 25%-os emeléssel kerüljön tervezésre.
Itt arról a 7 köztisztviselőről van szó, akiket a minimálbér és a garantált bérminimum
emelkedése nem érint.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a módosítást úgy támogatja, hogy a 13. havi juttatás, az adókimunkálási jutalék, és az
üdülési utalvány, tehát a pluszjuttatások szűnjenek meg, és adják a törvényben előírt
200 000 Ft-os cafetériát, illetve a 25%-os béremelést, ami követi a minimálbér
emelkedésének a mértékét.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tekintettel arra, hogy a költségvetés tervezéséhez ez is csak egy iránymutatás, az üdülési
támogatás és a 13. havi juttatás tekintetében a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy
minden nem lehet, be kell látni, hogy ára van bizonyos dolgoknak, az adókimunkálási jutalék
tekintetében nincsenek még egységes állásponton Polgármester úrral. Természetesen a
költségvetés tárgyalásakor majd a Képviselő-testület dönt a kérdésben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Javasolja, hogy az általa felsorolt pluszjuttatások, az adókimunkálási jutalék, a 13. havi
juttatás és az üdülési utalvány zárolt tételként kerüljenek tervezésre, és a 25%-ot pedig adják
oda. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Polgármesteri Hivatal minimálbéremeléssel nem érintett 7
köztisztviselőjének bére 25%-os emeléssel kerüljön tervezésre azzal, hogy a
pluszjuttatások (üdülési támogatás, adóbeszedési jutalék, 13. havi juttatás)
zárolva kerüljenek tervezésre.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

21. Döntés a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 számú - Csatlakoztatási konstrukció keretén belül
benyújtandó pályázatról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a bizottságok nem tárgyalták. Megkéri Szekeres Zsuzsanna közgazdasági
irodavezetőt, hogy ismertesse a napirendet.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ma készítette ezt a határozati javaslatot. Ez az önkormányzati ASP Rendszer, különböző
modulok tartoznak hozzá. Pályázatot kell benyújtania minden önkormányzatnak. A
pályázatot február 1. február 28. között kell benyújtani. 7 millió forintra tudnak pályázni, ami
önerőt nem igényel. A határozati javaslatban fel van hatalmazva a Polgármester, hogy a
szükséges intézkedéseket megtegye. Egyébként kötelező az önkormányzatoknak pályáznia
az ASP rendszerre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ennek rész lesz többek között az elektronikus ügyintézés is, amire a polgármesteri
jelentésben is utalt.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a pályázat benyújtását támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy határozott,
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hogy támogatja a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 számú - Csatlakoztatási konstrukció
keretén belül az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez –
felhívású pályázat benyújtását.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016. február 28.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Bóta Barbara Aljegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
22. A Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület likviditási helyzetével kapcsolatos döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elnézést kér, hogy az anyag csak a mai napon lett kiküldve. A LEADER-ek működését úgy
finanszírozza az állam, hogy az önkormányzatoknak mindent meg kell előlegezni, és majd csak
2018-ban fogja a LEADER Egyesület részére visszatéríteni. Addig is, hogy ez működjön a LEADER
Egyesületnek letétbe kell helyezni egy kosár pénzt. Egyekre 1.546.770 Ft jut lakosságszám
arányosan. Állítólag ezt a pénz visszakapja az önkormányzat, de azt gondolja, hogy valószínűbb,
hogy nem. Ez ellen két önkormányzat szólt Polgár és Egyek, Tiszacsege pedig később jelezte,
hogy ő sem támogatja ezt. A 11 önkormányzatból 8 önkormányzat támogatta, és azt mondta,
hogy csak fenn kellene tartani a LEADER-t, mert sok önkormányzatnak ez az egyedüli pályázati
lehetősége. A LEADER források közül nagyon sok 30-40%-os önerőt kíván. Egyek Nagyközség
Önkormányzata ezekre biztos, hogy nem fog beadni pályázatot. Ugyanakkor, ha egy
önkormányzat kilép a LEADER-ből, akkor megszűnik a LEADER cím birtokosság, és az összes
többi önkormányzat is elesik a forrásoktól. Nem akarja, hogy 11 önkormányzat pályázati
lehetősége az egyeki önkormányzaton bukjon el, ha a másik 8 önkormányzat akarja ezt, akkor
nekik is támogatniuk kell, és amit lehet, azt fogják meg ezekből a pályázati lehetőségekből.
Az előző ciklusban több pályázatot sikerült megvalósítani a LEADER-en keresztül. Például a
gyepmesteri telep első ütemét, több képzést is és a válykos kialakítását, a térfigyelő kamerák
kiépítését is a LEADER-en keresztül csinálták. Próbálni kell részt venni. 11 önkormányzatra fog
jutni 390 millió Ft, úgy hogy az önkormányzat közigazgatási területére. Ebben a pályázati
lehetőségbe részt vehetnek magánvállalkozók is.
Javasolja, hogy az 1.546.770 Ft-ot előlegezzék meg a LEADER számára, hogy ne Egyek
Nagyközség Önkormányzatán álljon, hogy ez a 11 önkormányzat által létrehozott szervezet
összeomoljon.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Egyszer már hozzájárult az önkormányzat nem is kis összeggel, és sosem lett leellenőrizve, hogy
mit kapott vissza Egyek belőle. Akkor megfizette minden önkormányzat?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Két önkormányzat nem fizette meg.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mégsem omlottak össze.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem omlottak össze, mert az LEADER Egyesület elnöke oldotta meg úgy, hogy a saját orvosi,
illetve gyógyszertári cégét fedezetül felajánlotta a banknak, és a bank ilyen fedezettel adott 5
millió forint hitelt a LEADER-nek, és abból működött. Két önkormányzat, Polgár és Tiszacsege
nem fizette meg. Polgár szembesülve az információval próbálta rendezni a helyzetet, úgy tudja,
hogy Szilágyi Sándor Polgármester nem nagyon igyekszik, hogy a LEADER-nek egy forintot is
adjon, mert volt egy rendezvény Tiszacsegén és 2 millió forintot vissza kellett fizetniük, mert a
LEADER munkaszervezete elrontott ezt-azt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tiszacsege nem akar fizetni. Ha nem fizet, akkor összeomlik, hiába fizet Egyek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elképzelhető.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Milyen formában adják ezt vissza?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy gondolja, hogy készpénzben. Ott is elmondta, hogy ezek a pályázati lehetőségek Egyek
Nagyközség Önkormányzatának nem vonzók, mert már a 10%-os önerőnél is meggondolják,
hogy belemenjenek-e a pályázatba vagy ne. Nagyon indokolt esetben szabad 10-15%-nál
nagyobb önerőt igénylő pályázatokba belemenni.
Tardi Kálmán képviselő:
Kérjék a LEADER Csoportot, hogy az elmúlt időben átadott pénzeszközt mikor milyen formában
juttatták vissza.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha mégis hozzájárul az önkormányzat, akkor célszerű lenne az ügyvéd úrral készíttetni
valamilyen írást, hogy vállaljanak kötelezettséget erre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja az 1.546.770 Ft átadását, azzal a
kitétellel, hogy a visszafizetés garanciáját ügyvéd úron keresztül próbálják biztosítani,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2017. (I.26.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.)
részére előlegként biztosít 1.546.770 Ft összeget.
A visszafizetés garanciáját Dr. Kovács Tibor ügyvéden keresztül próbálják
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biztosítani.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 18:35 órakor bezárta.
K. m. f.
______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Soltész Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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