EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. FEBRUÁR 27. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2017. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. február 27-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. A köztemetés költségeiről tájékoztatás
60/2017.(II.27.) sz. határozat
2. A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak módosításának
kezdeményezése
(A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2014.(II.05.) sz. rendelet
módosítása)
8/2017.(II.27.) sz. rendelet
3. Tájékoztató települési arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásáról
61/2017.(II.27.) sz. határozat
62/2017.(II.27.) sz. határozat
4. Döntés a KEHOP 3.2.1 pályázaton való részvételről
63/2017.(II.27.) sz. határozat
5. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
64/2017.(II.27.) sz. határozat
6. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
65/2017.(II.27.) sz. határozat
7. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tevékenységi köreinek bővítése
66/2017.(II.27.) sz. határozat
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8. Egyebek
1. Támogatási összegről történő lemondás
67/2017.(II.27.) sz. határozat
2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegéről szóló határozat elfogadása
68/2017.(II.27.) sz. határozat

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az
ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 7
képviselő jelen van. Soltész Gábor képviselő és Vitéz Zsolt képviselő munkahelyi elfoglaltság
miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Hajduné Holló Katalin és Kiss Sándor
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 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest egy plusz napirendi pont van előtte
feltüntetve támogatási összegről történő lemondás címmel.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Arról van szó, hogy a sportcentrummal most kell elszámolni, és 326 Ft nem lett elszámolva,
vissza kell utalni és erről le kell mondani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendi pontok vonatkozásában a szokásos az eljárás, a távolabbról érkező vendégek
napirendjeit előre veszik.
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Napirendek tárgyalása:
1. A köztemetés költségeiről tájékoztatás
2. A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak módosításának
kezdeményezése
(A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2014.(II.05.) sz. rendelet
módosítása)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A vállalkozó által készített kimutatást a köztemetés költségeinek alakulásáról mindenki
megkapta. Ugyanakkor a vállalkozó azt is elmondja, hogy ezt a költséget csak úgy tudja
vállalni, ha a Képviselő-testület elfogadja a szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat,
amivel üzemeltetni szeretne ebben az évben. Az elmúlt ülésen nem született ebben döntés.
Lehet, hogy szerencsésebb lett volna, ha a Pénzügyi Bizottság is meg tudja ezt tárgyalni,
ugyanakkor a vállalkozó kérte, hogy mihamarabb tárgyalják ezt a napirendi pontot, mert az
új díjakat csak akkor tudja bevezetni, ha a Képviselő-testület jóváhagyta.
A Pénzügyi Bizottság ülésén feltette a kérdést a vállalkozónak, hogy meddig kívánnak
szolgáltatni. A szerződésük 2019. február 16-ig szól. A vállalkozó szeretné ezt az időt kitölteni
és 2019. február 16-i a szolgáltatást biztosítani.
Hegyi Elemér:
Hajlandóak kompromisszumot kötni és megbeszélni, hogy tudnák a szolgáltatást hamarabb
átadni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egy négyszemközti beszélgetés folyamán elmondta, hogy arra kell törekedni, hogy a
szolgáltató váltás a lakosság részére szinte észrevehetetlen folyamat legyen. Az lenne a
legszerencsésebb, ha megegyeznének egymással, a vállalkozó munkavállalóit az
önkormányzat átvenné, és jogfolytonossággal biztosítanák a munkaviszonyukat. A
vállalkozónak vannak olyan felszerelései, amit kifejezetten a temetkezési szolgáltatás
biztosításához vásárolt. Szerinte célszerű lenne tárgyalni ezeknek az átvételéről. Össze
kellene írni az ott lévő értékeket, hogy az önkormányzat képbe kerüljön, mennyibe fog
kerülni, ha ezeket át akarják venni.
Visszatérve a napirendhez, most arról van szó, hogy ezeket a díjtételeket elfogadják-e. A
Képviselő-testület kérte, hogy a köztemetés legyen olcsóbb. A közköltséges földbe temetés
140.000 Ft, hamvasztás esetén pedig 150 000 Ft lenne. Valamennyivel csökkenne az
előzetesen beterjesztetthez képest, de az egyéb díjtételekben lehet, hogy még emelkedés is
van.
Tardi Kálmán képviselő:
Már a múltkori ülésen is átvizsgálta a Jegyző által rendelkezésre bocsátott anyagot, és azt
tapasztalta, hogy az általános temetkezési díjszabásokkal nagy probléma nem volt, a térség
átlagát ütötte. A köztemetés volt egy kirívó pont. A köztemetésben a vállalkozó felülvizsgálva
a lehetőségeket, és próbált alkalmazkodni a Képviselő-testület által felé támasztott
elváráshoz.
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Az anyagot ebben a formában elfogadásra javasolja. Javasolja, hogy bízzák meg a
Polgármestert, hogy folytassa le a tárgyalást a vállalkozóval a jövőbeni elképzelésről és hozza
Képviselő-testület elé a kialakult álláspontot elfogadásra.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A köztemetés költségeire vonatkozóan a tájékoztatás egy tudomásul vételt igényel. A
másiknál pedig azért látják a temetőrendeletet feltüntetve, mert ezek a díjtételek annak a
mellékletében voltak kezelve. Tehát rendeletmódosítást igényel, amihez 5 igen szavazat
szükséges. A kiküldött anyagban piros betűvel vannak szedve azok a tételek, melyeket
korábban nem tartalmazott a rendelet, illetve mellé tették a korábbi díjtételeket is. Nem
tudja, hogy ez mennyire megy át a törvényességi szűrőn, ugyanis pár évvel ezelőtt
részletesen vizsgálta a kormányhivatal a temetőrendeleteket, és voltak olyan díjtételek, amik
nem alkalmazhatóak a helyi rendeletben. Ezt most az idő rövidsége miatt nem tudta
megnézni. Amennyiben a testület ezt jóváhagyja, a kormányhivatal esetleg megkifogásolja,
az az egy vagy két díjtétel módosításra vagy törlésre kerül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A beszélgetés folyamán rákérdezett egyik másik árra, hogy miért annyi? A vállalkozó
elmondta, hogy Tiszafüreden az önkormányzat elvégzi a zöldterület karbantartási
feladatokat, az intézmény fenntartási feladatokat és a temetkezési vállalkozó tevékenysége
csak a temetkezésre korlátozódik. Nem mindegy az egy vállalkozónak sem, hogy csak a
temetkezésre fókuszálhat, vagy a komplett temető fenntartására. Az itt működő gyakorlat az
idők folyamán rossz gyakorlattá vált, mert amit a közmunkaprogram keretén belül meg
tudnának oldani annak a költségét is az elhunytak hozzátartozói, az egyeki lakosok viselik.
Ezért is tartaná célszerűnek, hogy az önkormányzat minél hamarabb partnerré váljon, minél
hamarabb önkormányzat biztosítsa a temetkezési szolgáltatást.
Ha egy mód van rá, akkor 2018. január 01-től szeretné, ha az önkormányzat aktívabban részt
venne ebben a feladatban. Próbálják ezt a tevékenységet beépíteni az egyik EFOP
pályázatba. Ha tudnának pályázaton támogatást nyerni, akkor olcsóbbá tudnák tenni a
közszolgáltatást a lakosság számára is.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, elsőként kéri, hogy aki a köztemetés költségeiről szóló
tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2017. (II.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a köztemetés költségeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Kéri, hogy aki a temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények illetve az üzemeltető
által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak módosítását a vállalkozó által
előterjesztett módon elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
3/2014.( II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 40.§ és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az
Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 3/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 2.
melléklete helyébe jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet lép

2.§
Ez a rendelet 2017. március 1-én lép hatályba.
Egyek, 2017. február 27.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Kihirdetve: 2017. február 27.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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1. sz. melléklet
A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak
1./ Ravatalozó igénybevételi díja

20.000.-Ft.

2./ Ravatalozás

20.000.-Ft.

3./ Hűtés

2.500.-Ft/fő

4./Felnőtt koporsós sírhely:
4/a. Sírhelynyitás/sírásás
4/b. Visszahantolás
4/c. Koporsó sírbahelyezés

15.000.-Ft.
9.000.-Ft.
6.500.-Ft.

5./Gyermeksírhely és urnasírhely:
5/a. Sírhelynyitás/sírásás
5/b. Visszahantolás/sírbahelyezés/urnaelhelyezés
6. Temetőn belüli halottszállítás

8.000.-Ft.
4.000.-Ft.
8.500.-Ft /fő

7. Hamvak szórása

0 Ft

8. Újratemetés

20.000.-Ft.

9. Exhumálás

40.000.-Ft.

10. Urnafülkébe, sírba elhelyezés

5 000.-Ft

11. Maradványok felszedése

15.000.-Ft

12. Hangtechnika

2.700.-Ft

13. Halottkezelés

2.700.-Ft/fő

A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
A díjakat évente felül kell vizsgálni.
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3. Tájékoztató települési arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásáról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Viszonylag nagy horderejű téma kerül a Képviselő-testület asztalára, amit ebben az évben
véghez kell vinni, illetve meg kell hozni a szükséges döntéseket. Az egész eljárást a
településrendezési terv elfogadásához és eljárásrendjéhez tudná hasonlítani, közös
szabályok is vonatkoznak rá. A legkiemeltebb határidőket igyekezett feltüntetni az
előterjesztésben, amire a testületnek figyelnie kell. Ez március 31, július 31 és szeptember
30. Az eljárás elég kötött és szervezett, számos együttműködő partner bevonását, illetve
főépítész bevonását írja elő a jogszabály. A feladat elvégzése során azon túl, hogy a
szükséges rendeleteket meg kell alkotni, a kiküldésre került útmutatóból tájékozódjanak,
hogy miről is szól ez az anyag.
Csatolta a főépítész árajánlatát. Ő készítette a rendezési tervet is, és az új feladat elvégzése
ezzel is összefügg. A pénzügyi fedezetre ígéret van, elvileg ennek a forrását külön biztosítják
az önkormányzat számára. Ez megvalósul, mennyire valósul meg, vagy milyen összegben, azt
nem tudják, ugyanakkor a feladat kötelező, el kell végeznie az önkormányzatnak.
Most első körben szükséges lenne a főépítész megbízása, utána március 31-ig a partnerségi
együttműködésről kell egy rendeletet alkotni, ami azt fogja szabályozni, hogy az egész eljárás
során kivel milyen formában, milyen határidőket figyelembe véve kell az egyeztetési
eljárásokat lefolytatni. Mindenkit kér, hogy lehetőség szerint hirdesse, vagy az ismerősi
körében is ossza meg ezeket az információkat, mert hasonló kötöttségek lehetnek benne,
mint a rendezési tervnél. A jogszabály ezért is nagyon hangsúlyozza a nyilvánosságot
fórumokon, honlapon, akár szórólapon, helyi újságban adjanak hírt, hogy mi is ennek a
jelentősége.
A főépítész megbízásáról kellene egy döntés, hogy a munka elindulhasson, aztán a márciusi
ülésre hozza a partnerségi egyeztetésről szóló rendeletet, utána megkezdődnének az
egyeztetési eljárások, és ősszel kerülne sor a rendelet elfogadására.
Két döntésre lenne szükség, egyrészt, hogy a tájékoztatást tudomásul veszi a Képviselőtestület, és amennyiben jónak látják a főépítész megbízása, és akkor a munka elkezdődhet.
Tardi Kálmán képviselő:
Kéri, hogy hívják fel a főépítész figyelmét, hogy a határértékek, beépítettségi mutatók
meghatározásakor, ahol lehetőség van, adjon nagyobb mozgásteret az önkormányzatnak
vagy a lakosságnak. Jegyző Asszony felhívta a figyelmet, hogy a közmeghallgatásra a
lakossággal való egyeztetésre nagyobb hangsúlyt fektessenek. Amikor a főépítész egy-egy
fejezetet elkészít ebből az anyagból, azt Egyek település honlapjára feltennék, és lakók
kialakíthatnák a véleményüket, hogy ne egyszerre zúduljon rájuk egy komplex anyag, amit
lehet, hogy sem módjuk sem idejük nincs feldolgozni. Vélelmezi, hogy így egy jobb anyagot
tudnának megalkotni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2017. (II.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásáról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a főépítész megbízásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2017. (II.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Egyek Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és
Településképi Rendeletének elkészítésére a 4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és
Szolgáltató Kft-ét (Képviseli: Kótai Csaba 4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8.)
bízza meg 2.000.000 Ft + Áfa összegért.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Kótai Csabával történő egyeztetéskor ne felejtsék el, hogy ezt emészthető módon adagolva
juttassák el az információt a lakosság számára. Akár az Egyeki Hírmondóba sorozat jelleggel
lehetne kivinni ezt a lakosság körébe.
4. Döntés a KEHOP 3.2.1 pályázaton való részvételről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez, az a pályázat, amit a Tisza Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás próbál beadni.
Egy-két hónapja döntött a Képviselő-testület hogy az önkormányzat ennek a társulásnak
továbbra is tagja kíván maradni, támogatják azt, hogy fennmaradjanak azzal a kitétellel, hogy
Tiszafüred számára ne kelljen kompenzációt fizetni. A kompenzációt 2013. június 30-ig
támogatja. Addig kellett volna a társulási megállapodást felülvizsgálni. Ez nem történt meg,
ott történt egy mulasztás. Van, akik azt mondja, hogy ez a mulasztás nem írja felül a korábbi
megegyezést miszerint kompenzációt fizessenek Tiszafürednek. Egyek is belement, hogy a
ráeső részt az évi 10 millió forintból vállalja. Ezt azért fizetik Tiszafürednek, hogy ott lehessen
ez a hulladékgyűjtő telep, ahová Egyekről is beszállítják a hulladékot. Időközben Egyekre
felhalmozódott olyan 2-3 millió forintnyi összeg. Ahogy azt sem érti, hogy annak idején a
többi település, hogy vállalta be ezt, azt sem érti, hogy most a többi település elfogadta
Tiszafürednek azt az ajánlatát, hogy a kompenzációt a társulási megállapodás
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felülvizsgálatáig még fizetik. Annyit mondott Tiszafüred Polgármesterének, hogy ha nem
tudja elfogadni Egyek döntését, akkor szóljon az ügyvédjének, ő is szól Dr. Kovács Tibor
ügyvédnek, üljenek össze és egyeztessenek, és amire a jogászok hajlanak Egyek
Önkormányzata is arra fog hajlani.
Ez a társulás szeretné beadni a hulladékgazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében a
KEHOP 3.2.1 pályázatot. Egy modern technológia kerülne a hulladékgyűjtő telepre, és a
szelektíven gyűjtött hulladék újra feldolgozását segítené, illetve azt a célt szolgálni, hogy
minél kevesebb hulladék kerüljön végleges lerakásra. Az a cél, hogy a telep minél tovább
működjön, minél hosszabb legyen az élettartama, oda minél kevesebb hulladék legyen
lerakva, és minél több hulladékot újrahasznosítsanak. A pályázat költségvetése 2,3 milliárdos
összeg. Ha önerő van, azt az önkormányzatok biztosan nem tudják vállalni. A társulási ülésen
elhangzott, hogy hasonlóan fog működni, mint a szennyvizes projekt. Az önkormányzat
ugyan mindent megtesz, de a pályázat bonyolítását és megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda fogja koordinálni. Az önerőt is ők, vagy a Magyar Kormány fogja ehhez
biztosítani pályázati úton.
Javasolja, hogy erősítsék meg egy testületi határozattal, hogy ezt a pályázatot támogatják,
azzal a kitétellel, hogy Egyek vonatkozásában jelenleg nem áll rendelkezésre az önerő a
megvalósításhoz, és ehhez a megoldást a Nemzeti Fejlesztési Programirodától illetve a
Magyar Kormánytól várják.
Ecsedi János alpolgármester:
Ezen a társulási ülésen ő vett részt. A társulási ülésen azt a tájékoztatást kapták, hogy külön
pályázatban elszámolható lesz az önerő. E mellett a tájékoztatás mellett mindenki
megszavazta, itt csak meg kell erősíteni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a KEHOP 3.2.1 pályázaton való
részvételt azzal a kitétellel, hogy az önrészre külön pályázni kell, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2017. (II.27.) számú határozata:
A
Tisza-tavi
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulásnak
az
1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1.
pályázaton történő részvételéről
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás a 1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban
rögzített KEHOP 3.2.1. pályázaton részt vegyen az alábbiak szerint:

Források
Támogatás

2 400 000 000 Ft
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Önerő
Összes forrás

270 000 000 Ft
2 670 000 000 Ft

2) támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
a támogatást meghaladó részben a pályázat megvalósításához
szükséges önerőt a 1463/2016. (VIII.24.) Korm. határozattal módosított
1084/2016 (II.29.) Korm. határozatban foglaltak szerint biztosítsa
abban az esetben, ha az önerő külön pályázatban megigényelhető
illetve elszámolható.
3) támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
jogi személlyé történő bejegyzést követően a Társulás elnöke a
pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat és konzorciumi
együttműködési megállapodást aláírja, továbbá a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5. Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Bóta Barbara aljegyző:
Tavaly a decemberi testületi ülésen elfogadta a Képviselő-testület az önkormányzat új
közbeszerzési szabályzatát, ami az akkor hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelt. A
közbeszerzési szabályzatot megküldte Dr. Maczkó Tibor ügyvéd részére, aki a csapadékvizes
projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolításával meg van bízva. Ő átvizsgálta ezt a
szabályzatot, illetve januártól is több módosítás is életbe lépett a közbeszerzési törvény
vonatkozásában, és ezeket a módosításokat átvezette a szabályzaton. Most ez a szabályzat,
ami egységes szerkezetben van a módosítással, minden tekintetben megfelel a közbeszerzési
törvény hatályos előírásainak. Ezt szükség lenne elfogadni, hiszen ahhoz, hogy érvényes
közbeszerzési eljárást tudjanak lebonyolítani a törvénynek megfelelő szabályzattal kell
rendelkezni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a közbeszerzési szabályzat
módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2017. (II.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
módosítását elfogadja.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

6. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Bóta Barbara aljegyző:
Erre szintén a csapadékvizes projekt közbeszerzési eljárásához volt szükség. Kaptak egy olyan
információt, mely szerint már még februárban döntés születik a TOP-os pályázatokról, és
szerették volna minél hamarabb megindítani a csapadékvizes pályázat közbeszerzési
eljárását. Azonban az eljárás megindításához közbeszerzési tervvel kell rendelkezni,
amelynek tartalmaznia kell ezt a projektet. Ügyvéd úr elkészített egy közbeszerzési tervet,
mely kizárólag csak ezt a projektet tartalmazza.
Az önkormányzatnak egyébként minden év március 31-ig kell az adott évre vonatkozó
közbeszerzési tervét elfogadni. Ezt az előterjesztést el is fogja készíteni március végéig,
azonban ahhoz, hogy ebben a hónapban közbeszerzési eljárást tudjanak indítani
amennyiben nyer a pályázat, már most szükség van egy közbeszerzési tervre.
A képviselők részére írásban kiment előterjesztést annyival egészítené ki, hogy nem
tartalmazza a közbeszerzési terv a beszerzés becsült értékét, ami nettó 106 299 213 Ft, és
Európai Uniós támogatásból lenne megvalósítva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a közbeszerzési tervet,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2017. (II.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési
tervének elfogadásáról
A Képviselő-testület Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi összesített
Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
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1. számú melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV
2017. év (költségvetési év)

Tervezett
közbeszerzés
elnevezése,
tárgya, tipusa
Települési
környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések című
TOP-2.1.3-15HB1-2016-00011
azonosítószámú
pályázat
keretében Egyek
Nagyközség belés külterületének
csapadékvízelvezető rendszer
rekonstrukciója
I. ütem,
építési
beruházás, Kbt.
115.§ (1) bek.
szerinti eljárás

Közbeszerzés
(becsült)
értéke Ft
(Nettó)
106 299 213

A közbeszerzés pénzügyi forrásai (Ft)
Költségvetési
Saját
Eu.
Egyéb
támogatás
forrás támogatás
forrás
106 299 213

Közbeszerzés
megkezdésének
tervezett
időpontja
2017. március

7. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tevékenységi köreinek bővítése
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az elmúlt hét során Dr. Pető István ügyvéd jelezte, hogy még két tevékenységi kört lenne
szükséges átvezetni a társasági szerződésen. Láthatják az anyagban a két tevékenységi kört.
Ennek kérnék a jóváhagyását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a tevékenységi kör bővítését,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
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66/2017. (II.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tevékenységi körei az alábbi
tevékenységi körökkel bővülnek:
71.11 08 Építészmérnöki tevékenység
71.20 08 Műszaki vizsgálat, elemzés
Határidő: folyamatos
Felelős: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a mai napon megkereste Fiatal István, aki az Egyeki
Horgászegyesület Ellenőrző Bizottságának tagja vagy a vezetője, és kérdezte, hogy
hozzájárulna-e ahhoz, hogy a horgászegyesület a Válykos tón horgászversenyt rendezzen? Ő
a hozzájárulását adta. Megkérdezi, van-e valakinek kifogása az ellen, hogy horgászversenyt
rendezzenek a Válykoson?
A Képviselő-testület részéről nincs kifogás.
Tardi Kálmán képviselő:
A horgászegyesület alelnökeként hosszú távú elképzelésként azt tartaná helyesnek, és a
horgászegyesületben is olyan szándék fogalmazódik meg szerinte, hogy kezelésébe vagy
használatába venné a Válykos tavat, és ott az előírásoknak és a rendeleteknek megfelelő
hasznosítást alakítanának ki. Ezzel átvennék a horgászturizmus népszerűsítését, és
csökkentenék az önkormányzat terhelését is, mert a mostani hasznosításnál bármikor
lehetnek balesetek vagy olyan dolgok, amik az üzemeltetésből, használatból kifolyólag nem
felelnek meg a mai hatályos jogszabályi előírásoknak. A közgyűlés ugyan még nem tárgyalta,
de az önkormányzat is vizsgálhatná ezt a kérdést, mert vélhetően a közeljövőben a
horgászegyesület ilyen kéréssel fogja az önkormányzatot megkeresni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Várja az írásos előterjesztést, amiben leírják, hogy mi az a feladat, amit vállalnak. Neki már
mindenről van elképzelése, ami a karbantartást illeti. Ismerteti az elképzeléseit.
8. Egyebek
1. Támogatási összegről történő lemondás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az előttük lévő előterjesztés szerint technikai okok miatt 326 Ft-ról le kell mondani, és vissza kell
utalni. Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja, hogy a 326 forint összegű fel
nem használt támogatásról lemondjanak és visszautalják, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület n7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2017. (II.27.) számú határozata:
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Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 261 203
igénylésazonosítóval ellátott BMÖGF/94-247/2016. iktatószámú támogatói
okirat szerinti támogatási összegből 326 forint összegű fel nem használt
támogatásról lemond.
Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a fel nem használt 326 forint összegű támogatás
visszautalásáról intézkedjen.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Érkezett egy előterjesztés Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőtől az önkormányzat
saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének elfogadása
címmel. Kéri, hogy aki támogatja, hogy ezt a plusz napirendi pontok közé felvegyék,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a plusz napirendi pont tárgyalására vonatkozó
javaslatot.
2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegéről szóló határozat elfogadása
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A költségvetési rendelet elfogadásakor, illetve a jogszabály által előírt határidőig, ami most
2017. március 15. el kell fogadni az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan
a saját bevételeinek illetve az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési
kötelezettségeinek az összegét. Ez látható a kiosztott táblázatokban. Az első táblázat a saját
bevételekről szól. Ezek a számok a költségvetési rendelet-tervezetben is szerepeltek. A helyi
adók illetve a díjak, pótlékok, bírságok bevételét tartalmazza. A lényeg az, hogy az adósságot
keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség az adott évet tekintve nem haladhatja
meg a saját bevételek összegének 50%-át.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat saját bevételeinek,
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét tartalmazó határozati javaslatot,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/17

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. FEBRUÁR 27. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

68/2017. (II.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § értelmében a következők szerint fogadja el az önkormányzat saját
bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Saját bevételek:
Sorszám

Bevételi jogcím

1.

Helyi adók, települési adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak,
hozambevételek

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

5.
6.

2018

2019

2020

64 747 000

64 747 000

64 747 000

4 160 000

4 160 000

4 160 000

68 907 000

68 907 000

68 907 000

Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jogok
értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Tartós részesedések értékesítése,
privatizációból származó bevételek
Garancia- és kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek
Sorszám
1.

2.

3.

Megnevezés
„Egyek bel és külterületi
csapadékelvezető rendszer
rekonstrukciója” fejlesztési célú
(tényleges)
Egyek horgászturizmushoz
kapcsolódó pihenőpark és sétaút
kialakítása önerő fedezete fejlesztési
célú hitel
(tényleges)
Gyepmesteri telep építése Egyeken
önerő finanszírozása fejlesztési célú
hitel
(tényleges)

2018.

2019.

2020.

796 000

796 000

796 000

1 984 630

1 984 630

1 984 630

1 436 000

1 436 000

1 436 000

4.

Alacsony vételáru ingatlanok
megvásárlása fejlesztési célú hitel
(tényleges)

980 000

980 000

980 000

5.

Műfüves labdarugó pálya pályázati
tervdokumentáció elkészítésének
finanszírozása fejlesztési célú hitel
(tényleges)

30 480

30 480

30 480
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6.

7.

8.

9.
10.

Betonelem előregyártó csarnok
pályázathoz kapcsolódó építési,
kivitelezési terv elkészítése, valamint
a pályázathoz kapcsolódó árazott
költségvetés, építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésének
finanszírozása fejlesztési célú hitel
(tényleges)
Zúzott kő vásárlás fejlesztési célú
hitel
(tényleges)
Önkormányzati tulajdonú ingatlan
fűtéskorszerűsítése és
Egészségcentrummá történő
átalakítása
(tényleges)
Műfüves labdarugó pálya kialakítása
Egyeken (tényleges)
Mezőgazdasági utak fejlesztése
(várható)
Kötelezettségek összesen:

135 255

135 255

135 255

950 000

950 000

950 000

262 000

262 000

262 000

980 000

980 000

980 000

3 757 013

3 757 013

3 757 013

11 311 378

11 311 378

11 311 378

Határidő: 2017. március 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Bóta Barbara Aljegyző
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 14:55 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Kiss Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
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Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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