EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. FEBRUÁR 6. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜNNEPI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2017. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. február 6-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli ünnepi nyilvános
Képviselő-testületi ülésről.

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének tájékoztatója a megüresedett
képviselői mandátum betöltéséről
2. Megüresedett települési képviselői mandátum betöltése, települési képviselő
eskütétele, megbízó levelének átadása
3. Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
38/2017.(II.06.) sz. határozat
4. Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság képviselő tagjának
megválasztása
39/2017.(II.06.) sz. határozat
5. Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának
megválasztása
40/2017.(II.06.) sz. határozat
6. Egyebek
1. Kétöklű Szociális Szövetkezettel megkötött használati megállapodás módosítása
41/2017.(II.06.) sz. határozat
2. Szakrendelések működtetésével kapcsolatos döntés
42/2017.(II.06.) sz. határozat
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett
összehívva, határozatképes.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Szalai Erika és Tardi Kálmán 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:
Az ülésen először a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének tájékoztatója a
megüresedett képviselői mandátum betöltéséről c. napirendet fogják tárgyalni. A következő
a megüresedett települési képviselői mandátum betöltése, települési képviselő eskütétele,
megbízó levelének átadása lesz.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendet is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Szakrendelések működtetésével kapcsolatos döntés
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti Király Józsefet a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét. A napirendi pont
ismertetése előtt kéri, hogy hallgassák meg közösen a Himnuszt.

Napirendek tárgyalása:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének tájékoztatója a megüresedett
képviselői mandátum betöltéséről
Király József HVB elnökhelyettese:
A Helyi Választási Bizottság megkapta Czinege Zoltán önkormányzati képviselő beadványát,
melyben 2017. január 26. napjával lemond az önkormányzati képviselői mandátumáról. A
hatályos jogszabályok értelmében a lemondással az önkormányzati képviselő megbízatása
megszűnik. A lemondás következtében a Helyi Választási Bizottságnak kell gondoskodnia a
megüresedett mandátum betöltéséről. A Helyi Választási Bizottság 2017. január 31-én
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tartott ülésén megvizsgálta a 2014. október 14. napján megtartott önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán készült egyéni képviselői szavazóköri eredmény jegyzőkönyv
által hitelesített adatait. Megállapította, hogy a soron következő legtöbb szavazatot elért
képviselő jelölt időközben elhunyt, így a soron következő legtöbb szavazatot elért képviselő
jelölt Kiss Sándor József, aki a Helyi Választási Bizottság előtt nyilatkozott, hogy a
megüresedett képviselői mandátum felajánlását elfogadja. A Helyi Választási Bizottság az
1/2017.(I.31.) sz. határozatával Kiss Sándor József képviselő jelölt mandátumát igazolta. Ezen
határozat 2017. február 3-án 1600 órakor jogerőre emelkedett. Megállapította továbbá a
bizottság, hogy részére a megbízólevél kiadható, amelyhez már csak az szükséges, hogy a
törvényben előírt esküt a mai napon letegye. Az esküt a Helyi Választási Bizottság elnökének
távollétében elnökhelyettesként fogja kivenni.

2. Megüresedett települési képviselői mandátum betöltése, települési képviselő
eskütétele, megbízó levelének átadása
Király József HVB elnökhelyettese:
Felkéri Kiss Sándor József önkormányzati képviselőt az eskütételre.
Kiss Sándor József önkormányzati képviselő Király József Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettesének előmondásával az alábbi szövegű esküt teszi le:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Egyek fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskü letételét követően Kiss Sándor József képviselő az eskütételi okmányt aláírja, és Király
József a HVB elnöke átadja részére a megbízólevelet.

3. Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Ügyrendi Bizottságnak Czinege Zoltán képviselő volt a tagja. Az ő helyére választották meg
most Kiss Sándor képviselőt. Javasolja, hogy Kiss Sándort válasszák be az Ügyrendi Bizottság
tagságába. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat?
Tardi Kálmán képviselő:
Soltész Gábor képviselőt javasolja az Ügyrendi Bizottság tagjának.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A két jelölt nevének elhangzását követően a két jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy elvállalja-e
az adott tisztséget, hozzájárul-e a nyílt üléshez és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
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Amennyiben ezt a nyilatkozatot a felek megtették egyenként kell szavazni a két jelöltre. A
döntés érvényességéhez minősített többség, azaz 5 igen szavazat szükséges.
A képviselői mandátum betöltésével kapcsolatban elmondja, hogy Kiss Sándor képviselőnek
a mai naptól számítva 30 napja van arra, hogy a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének
eleget tegyen, illetve szintén 30 napja nyilatkozni az összeférhetetlenség tekintetében.
Kéri, hogy nyilatkozzanak a jelöltek, illetve utána a személyes érintettség bejelentéséről is
kellenek a döntések.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kiss Sándor képviselőt kéri, nyilatkozzon arról, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt
ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Kiss Sándor képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs
vele szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a
döntéshozatalból történő kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Soltész Gábor képviselőt kéri, nyilatkozzon arról, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a
nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség. Személyes
érintettséget jelent be és kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
Soltész Gábor képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs
vele szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a
döntéshozatalból történő kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Soltész Gábor képviselőt kizárják a döntéshozatalból,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 6 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy Soltész Gábor képviselőt nem zárták ki a döntéshozatalból.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Kiss Sándor képviselőt kizárják a döntéshozatalból,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal 8 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy Kiss Sándor képviselőt nem zárták ki a döntéshozatalból.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Soltész Gábor képviselő az Ügyrendi Bizottság tagja
legyen, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a javaslat nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Kiss Sándor képviselő az Ügyrendi Bizottság tagja legyen,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2017. (II.06.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 2011.
évi CLXXXIX. törvény 58.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Kiss Sándor József képviselőt
az Ügyrendi Bizottság képviselő tagjának megválasztja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a személyi változást vezesse át az SZMSZ függelékében.
Határidő: azonnal
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

4. Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság képviselő tagjának
megválasztása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez szintén Czinege Zoltán képviselő megüresedett helye. Ennek a bizottságnak Kiss Sándor is
tagja volt, ismeri a munkájukat. Javasolja, hogy Kiss Sándor képviselő maradjon a Pénzügyi
Bizottság tagja, csak most már képviselőként.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kiss Sándor képviselőt kéri, nyilatkozzon arról, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárul-e a nyílt
ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Kiss Sándor képviselő:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs
vele szemben összeférhetetlenség. Személyes érintettséget jelent be és kéri a
döntéshozatalból történő kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Kiss Sándor képviselőt kizárják a döntéshozatalból,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 1 igen szavazattal 8 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy Kiss Sándor képviselőt nem zárták ki a döntéshozatalból.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Kiss Sándor a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság tagja legyen képviselőként, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2017. (II.06.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 2011.
évi CLXXXIX. törvény 58.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Kiss Sándor József képviselőt
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság képviselő tagjának
megválasztja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a személyi változást vezesse át az SZMSZ függelékében.
Határidő: azonnal
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

5. Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának
megválasztása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának Dr.
Hegedüsné Jámbor Valériát javasolja megválasztani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Hegedüsné Jámbor Valériát kéri, nyilatkozzon arról, hogy vállalja-e a tagságot, hozzájárule a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs vele szemben összeférhetetlenség.
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz, és nincs
vele szemben összeférhetetlenség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Dr. Hegedüsné Jámbor Valériát a
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának
megválasszák, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2017. (II.06.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 2011.
évi CLXXXIX. törvény 58.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Dr. Hegedüsné Jámbor Valériát
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő
tagjának megválasztja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a személyi változást vezesse át az SZMSZ függelékében.
Határidő: azonnal
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Felkéri Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tagot az eskütételre.
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag Dr. Miluczky Attila polgármester előmondásával az
alábbi szövegű esküt teszi le:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az
önkormányzati bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Egyek fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

6. Egyebek
1. Kétöklű Szociális Szövetkezettel megkötött használati megállapodás módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet Bóta Barbara aljegyző kezdeményezte. Az anyagot mindenki megkapta.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Kétöklű Szociális Szövetkezettel
megkötött használati megállapodás módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2017. (II.06.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata, (4069 Egyek, Fő u. 3.) és a Kétöklű
Szociális Szövetkezet (4069 Egyek, Hunyadi u. 61.) közötti Haszonkölcsönszerződés 2. számú módosítását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző

2. Szakrendelések működtetésével kapcsolatos döntés
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Folyamatosan fejlesztik az egészségházban a szakrendelések lehetőségeit. Erre most egy újabb
lépést tesznek. Az új háziorvos Dr. Fábián Ferenc szeretne onkológia és radiológia területén
előrelépést, és elmúlt héten jelzéssel élt felé, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
támogatná az ő OEP finanszírozott szakrendelését. A szakmai anyagát elkészítette hozzá, az
önkormányzat kezében van a döntés a tekintetben, hogy az önkormányzat kezdeményezi heti 2
óra radiológiai szakrendelés és heti 2 óra onkológiai szakrendelés OEP által történő
finanszírozását, és erre Dr. Fábián Ferenccel szándékozik közreműködői szerződést kötni
hasonlóan a többi szakorvoshoz, és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges döntések
meghozatalára. A kérelmet igyekszenek a héten benyújtani, és ha minden jól megy, akkor április
20-án lesz döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a kérelem benyújtását, és támogatja,
hogy kezdeményezzék a többletkapacitások befogadását és a többletfinanszírozás biztosítását
heti 2 óra radiológiai, heti 3 óra onkológiai szakrendelés működtetésére, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2017. (II.06.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél (Debrecen, Darabos u.9-11.)
kérelmet nyújt be és kezdeményezi az alábbi többletkapacitások befogadását
és többletfinanszírozás biztosítását:
- heti 2 óra radiológia
- heti 2 óra onkológia
A szakrendelések működtetésére Dr. Fábián Ferenc szakorvossal kíván
közreműködői szerződést kötni.
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EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. FEBRUÁR 6. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜNNEPI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:25 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Tardi Kálmán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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