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

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2017. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. április 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. „Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek Nagyközségben” című
pályázathoz kapcsolódó költségtábla és határozati javaslat
102/2017.(IV.27.) sz. határozat
2. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
103/2017.(IV.27.) sz. határozat
3. Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki
telephelyének működéséről
Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető
104/2017.(IV.27.) sz. határozat
4. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ szakmai létszám módosítására
vonatkozó kérelme
105/2017.(IV.27.) sz. határozat
5. Idősek Otthona előtti parkoló kialakítása
106/2017.(IV.27.) sz. határozat
6. Tájékoztató a Mentőállomás működéséről
Előadó: Mentőállomás vezetője
107/2017.(IV.27.) sz. határozat
7. Balmazújváros Mentőállomás támogatási kérelme
108/2017.(IV.27.) sz. határozat
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8. Döntés az Egyek, Béke u. 17. szám alatti ingatlan megvételéről
109/2017.(IV.27.) sz. határozat
9. Polgármesteri jelentés
110/2017.(IV.27.) sz. határozat
10. Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2016. évi munkájáról,
valamint támogatásának felhasználásáról
Előadó: Polgárőrség elnöke
111/2017.(IV.27.) sz. határozat
11. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú Önkormányzati
rendelet módosítása
13/2017.(IV.27.) sz. rendelet
12. Kérdések, interpellációk
13. Egyebek
1. Elektrotechnikai szakértő megbízásáról döntés
112/2017.(IV.27.) sz. határozat
2. Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
113/2017.(IV.27.) sz. határozat
114/2017.(IV.27.) sz. határozat
3. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására
115/2017.(IV.27.) sz. határozat
4. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” benyújtandó
pályázatunkhoz kapcsolódó határozati javaslat
116/2017.(IV.27.) sz. határozat
5. Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
kezdeményezése
117/2017.(IV.27.) sz. határozat
6. Döntés környezetvédelmi alap felhasználásáról
118/2017.(IV.27.) sz. határozat
7. Döntés az önkormányzat számára felajánlott ingatlanokról
119/2017.(IV.27.) sz. határozattól - 124/2017.(IV.27.) sz. határozatig
8. Döntés az önkormányzati ingatlanokra tett vételi ajánlatokról
125/2017.(IV.27.) sz. határozat
126/2017.(IV.27.) sz. határozat
9. Önkormányzati tulajdonú vízi közművek vagyonértékelése
127/2017.(IV.27.) sz. határozat
10. Pályázat benyújtása a"ROM-RKT-17 Roma kulturális események megvalósításának,
kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására."
128/2017.(IV.27.) sz. határozat
11. Szociális célú tűzifa igénylése
129/2017.(IV.27.) sz. határozat
12. Döntés az önkormányzat számára felajánlott Teleki u. 25. szám alatti ingatlanról
130/2017.(IV.27.) sz. határozat
13. Döntés az önkormányzat számára megvételre felajánlott 1756/3 hrsz-ú ingatlanról
131/2017.(IV.27.) sz. határozat
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14. Előterjesztés a TAO-s pályázatok által nyert beruházási pályázatok
megvalósulásának biztosítására
132/2017.(IV.27.) sz. határozat
15. Árajánlat használt orvosi készülékekre
133/2017.(IV.27.) sz. határozat
16. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
14/2017.(IV.27.) sz. rendelet
17. Tervezői szerződés az Egyek-Nefelejcs utca, Ősz utca és Zrínyi utca csapadékvíz
elvezetés vízjogi építési tervdokumentációinak elkészítésére
134/2017.(IV.27.) sz. határozat
18. Rendelet a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn
kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól
15/2017.(IV.27.) sz. rendelet

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 7 képviselő
jelen van. Bódi István képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni, Tardi
Kálmán képviselő várhatóan hamarosan megérkezik az ülésre.
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 napirendi pontok vonatkozásában a szokásos az eljárás, a távolabbról érkező vendégek
napirendjeit előre veszik.
Javasolja napirendről levenni:
2. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi
gazdálkodásáról
3. Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról,
tevékenységéről
A fent két napirendet a következő havi ülésen fogják tárgyalni, ha a Képviselő-testület
elfogadja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
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1. Balmazújváros Mentőállomás támogatási kérelme
2. Szociális célú tűzifa igénylése
3. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ szakmai létszám módosítására
vonatkozó kérelme
4. Döntés az önkormányzat számára felajánlott Teleki u. 25. szám alatti ingatlanról
5. Döntés az önkormányzat számára megvételre felajánlott 1756/3 hrsz-ú ingatlanról
6. Előterjesztés a TAO-s pályázatok által nyert beruházási pályázatok
megvalósulásának biztosítására
7. Döntés az Egyek, Béke u. 17. szám alatti ingatlan megvételéről
8. Árajánlat használt orvosi készülékekre
9. „Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek Nagyközségben” című
pályázathoz kapcsolódó költségtábla és határozati javaslat
10. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
11. Tervezői szerződés az Egyek-Nefelejcs utca, Ősz utca és Zrínyi utca csapadékvíz
elvezetés vízjogi építési tervdokumentációinak elkészítésére
12. Rendelet a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn
kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól
Tardi Kálmán képviselő megérkezett az ülésre, jelen van 8 képviselő.

Vitéz Zsolt képviselő:
Kéri, hogy az alábbi napirendet is tárgyalja meg a Képviselő-testület:
-

Idősek Otthona előtti parkoló kialakítása

Továbbá kéri, hogy a napirendet tárgyalják meg, míg a Humán Szolgáltató Központ
munkatársai jelen vannak az ülésen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van egy kérés, hogy az alábbi napirendet elsőként tárgyalja meg a Képviselő-testület:
„Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek Nagyközségben” című pályázathoz
kapcsolódó költségtábla és határozati javaslat
Ha erről döntöttek, akkor a pályázati rendszeren keresztül fel is kell tölteni. A határozati
javaslat elő van készítve.
Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat nincs, kéri, hogy aki az elhangzott
javaslatokkal elfogadja a napirendet, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
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Napirendek tárgyalása:
1. „Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek Nagyközségben” című
pályázathoz kapcsolódó költségtábla és határozati javaslat
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 Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett „A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás, 1. célterületére pályázatot nyújtson be „Helyi
termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek Nagyközségben„ címmel.
A fejlesztés megvalósítási helye: Egyek belterület 1651/1, 1651/2 és 1652/7 hrsz.
Az 1. célterület megvalósításához szükséges 8 636 262 Ft. önerőt Egyek Nagyközség
Önkormányzata fejlesztési célú hitel terhére biztosítsa
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Bóta Barbara aljegyző:
Időközben a pályázatíró elvégezte a pályázat rögzítését és 150 Ft-al megemelkedett az
önrész, tehát nem 8 636 262 Ft önerőről, hanem 8 636 412 Ft önerőről szükséges dönteni. A
fejlesztési célú hitel terhére biztosíthatja az önkormányzat az önerőt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, aki az elhangzott módosítással támogatja a határozati
javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás, 1. célterületére
pályázatot nyújt be „ Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek
Nagyközségben„címmel.
A fejlesztés megvalósítási helye: Egyek belterület 1651/1, 1651/2 és 1652/7
hrsz.
Az 1. célterület megvalósításához szükséges 8 636 412 Ft. önerőt Egyek
Nagyközség Önkormányzata biztosítja, fejlesztési célú hitel terhére.
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. április 28
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
2. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Figéné Nádasdi Ágnes 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 5 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek, az Önkormányzat által 2016.
év folyamán végzett gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló tájékoztatót, valamint a
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ tájékoztatóját a 2016. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Képviselő-testület kérje fel az illetékeseket, hogy az értékelésről készített szöveges
tájékoztatót (a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
készített tájékoztatóval együtt) küldjék meg az illetékes gyámhivatalnak.
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál
megüresedő 4 órás álláshelyet mielőbb töltsék be megfelelő végzettségű munkavállalóval.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az utolsó javaslat majd módosulni fog. Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a
tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
által 2016. év folyamán végzett gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló
tájékoztatót, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
tájékoztatóját a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról értékelte és tudomásul vette.
Felkéri az illetékeseket, hogy az értékelésről készített szöveges tájékoztatót (a
Balmazújvárosi Kistérségi Társulás gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
készített tájékoztatóval együtt) küldjék meg az illetékes gyámhivatalnak.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
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3. Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki
telephelyének működéséről
Előadó: Figéné Nádasdi Ágnes 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 5 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja Képviselő-testületnek a Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének 2016. évi tevékenységéről, működéséről
szóló tájékoztatót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Újra felteszi a kérdést, amit az elmúlt testületi ülésen a térítési díj megállapítással
kapcsolatban kérdezett egy kérelem kapcsán. Előfordulhat-e az, hogy valaki kicsi
jövedelemmel rendelkezik, a hozzátartozói nem tudják a térítési díjat kipótolni és e miatt
ellátatlan marad, nem veheti igénybe a szolgáltatást?
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető:
Igen, van a településen olyan idős ember, aki bekerül az idősek otthonába, és nem tudja
megfizetni a térítési díjat. Az idősek otthona finanszírozása feladatfinanszírozás. Ismerteti,
mely kiadásokat finanszírozza az állam. Van egy bevételi oldal, ami a térítési díjakból
származik. Ha nem tudja kifizetni, vagy a hozzátartozó kiegészíteni a térítési díjat, akkor
lehetőség van a társulási tanácshoz fordulni és méltányosságból csökkentést vagy a térítési
díj elengedését kérni. Ez meg is szokott történni, döntés születik róla és ennek
függvényében állapítják meg az időseknek fizetendő térítési díjat.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Megköszöni a megnyugtató választ, ugyanis az elmúlt testületi ülésen ennek az ellenkezője
hangzott el. A lényeg az, hogy, aki a jövedelme után megállapított térítési díjat nem tudja
fedezni, az is jogosult a szolgáltatásra, mert fordulhat Humán Szolgáltató Központhoz, tehát
nem marad kívül a rendszeren.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem így gondolja. Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető elmondta, hogy ha a Társulási
Tanács ülésén döntés születik arról, akkor a Társulási Tanács kiegészíti a jövedelmét.
Ugyanakkor azt mondja, hogy a Kistérségi Társulásnak nincs arra kötelezettsége, hogy
hajléktalan alkoholisták tucatjait ingyenesen önkormányzati pénzből lássa el a bentlakásos
idősek otthonában. Tehát Hajduné Holló Katalin képviselő kérdésére az a válasz, hogy igen,
lehet olyan, hogy valaki nem rendelkezik semmi jövedelemmel, egész életében léha
életmódot folytatott, és a Társulási Tanács ülésén az a döntés születik, hogy nem támogatják
a keresetének a kipótlását. Ilyen esetben nem kerülhet ellátásra az önkormányzat pénzéből.
Eddig ilyen döntésről nem tud.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A legutóbbi testületi ülésen volt előttük egy rászoruló idős beteg ember kérelme. Azzal
kapcsolatosan merült fel a kérdés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az elvi válasz nem erre a konkrét esetre szól, mert ott a Társulási Tanács ülésén ő is
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támogatta, hogy pótolja ki az önkormányzat, mert önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe.
Ezeket figyelembe veszik, de elviekben az a válasz, hogy érdemes mindenkinek rendes
életmódot folytatni, mert ha valaki egész életében csak kártékonykodott és parazitaként élt
ezen a közösségen, nem fogja támogatni, hogy ellássák.
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető:
Van egy várakozó lista, arról veszik fel az időseket. Van most egy illető, akit fel kellene
venniük az idősek otthonába, de pszichiátriai eset. Olyan illetőt, aki az ottani életet
zavarhatja, azt megfelelő intézmény felé fogják továbbítani. Egy pszichiátriai vagy
szenvedély beteg nem az idősek otthonába kerülhet felvételre, hanem a neki megfelelő
intézményi ellátásba fogják tovább küldeni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Számára még mindig megnyugtató a válasz, mert aki a kisnyugdíja miatt, és a miatt, hogy
egyedül maradt öreg korára és nem tudná megfizetni, de tisztességes életvitelt folytat, az
kérelemmel fordulhat, és méltányosságból kiegészítik a térítési díját.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha a Társulási Tanács ülésén erről döntés születik és kipótolják, akkor beépítik az intézmény
költségvetésébe, és az önkormányzat hozzájárulási kötelezettségébe is be van építve, amit
novemberben szoktak elfogadni. Megkérdezi, hány embernek kell kipótolni a térítési díját?
Petruska Jánosné egységvezető:
Jelenleg 6 főt terjesztett fel. Általában évente 5-6 fő.
Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető:
Ezt minden évben újra be kell adniuk a társuláshoz, hogy döntsön róla, hogy engedélyezi-e a
méltányosságból való elengedését vagy csökkentését a térítési díjnak.
Petruska Jánosné egységvezető:
Ebből a 6 főből 4 már évek óta az intézményük ellátottja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy akiknek az önkormányzat kipótolja a térítési díjat, azok érdemesek arra,
nem érdemtelenül kapják ezt.
Mivel további kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki
telephelyének 2016. évi tevékenységéről, működéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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4. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ szakmai létszám módosítására
vonatkozó 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 6 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központ (4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 6-8.) 2848/2017. iktatószámú
kérelmét, és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat engedélyezett szakmai létszámát két (6-6
órában foglalkoztatott) főről 1 fő 8 órában foglalkoztatott szakmai létszámra módosítsa
2017.05.01-től, azzal, hogy a továbbiakban ennek megfelelően csökkentsék az intézmény
részére átadandó pénzeszközt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ (4060
Balmazújváros, Veres Péter u. 6-8.) 2848/2017. iktatószámú kérelmét, és a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat engedélyezett szakmai létszámát két (6-6
órában foglalkoztatott) főről 1 fő 8 órában foglalkoztatott szakmai létszámra
módosítja 2017.05.01-től, azzal, hogy a továbbiakban ennek megfelelően
csökkenti az intézmény részére átadandó pénzeszközt.
Határidő: 2017.05.01.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5. Idősek Otthona előtti parkoló kialakítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Vitéz Zsolt képviselő a kérésének megfelelően készített egy vázlatot, hogy hogyan képzeli el
a parkolót. A vázlat a Képviselő-testület előtt van. Javasolja, hogy támogassák. Ott egy
parkoló kialakítására valóban szükség van. Ebben az évben a közmunkaprogramban annyi
vállalt feladatuk van, és először azokat kell ellátni, de ha ezt a feladatot soron kívül meg
tudják csinálni, akkor be fogják sorolni az idén, de legkésőbb jövőre.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a parkoló kialakításával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelye
(4069 Egyek, Tisza u. 6.) előtt parkolót szándékozik kialakítani a mellékelt
vázlat alapján.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6. Tájékoztató a Mentőállomás működéséről
Előadó: Mentőállomás vezetője
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Országos Mentőszolgálat
Egyeki Mentőállomásának működéséről szóló tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Országos Mentőszolgálat Egyeki Mentőállomásának működéséről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7. Balmazújváros Mentőállomás 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 Balmazújvárosi Mentőállomás 2845/2017. iktatószámú
támogatási kérelmét forráshiány miatt ne támogassa.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Balmazújvárosi Mentőállomás 2845/2017. iktatószámú támogatási
kérelmét forráshiány miatt nem áll módjában támogatni.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8. Döntés az Egyek, Béke u. 17. szám alatti ingatlan megvételéről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez az új mentőállomás helyének szomszédságában található parasztház megvásárlását
jelentené. Az önkormányzat maximálisan támogatja ott a projekt létrehozását. Egy olyan
ígéretet tett, hogyha ez a projekt létrejönne, akkor az önkormányzat megpróbál a
szomszédságban rendet rakni. A Pénzügyi Bizottság ülésén támogatásra került, hogy ezt az
ingatlan megvásárolják. Az eladó kb. 1 hónapot kért a személyes dolgainak az elpakolására.
Kéri a Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Béke u. 17. szám alatti
ingatlant 600 000 Ft összegért vásárolja meg a 2017. évi költségvetésben elkülönített
fejlesztési tartalék terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Béke u. 17. szám alatti ingatlant 600 000 Ft összegért
megvásárolja a 2017. évi költségvetésben elkülönített fejlesztési tartalék
terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Pető István ügyvéd
Arany Gergő hatósági ügyintéző
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9. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elkezdődött a településen az utak javítása a prioritási sorrendben megállapítottak szerint. A
vállalkozó az általa ígért utakat kijavította garanciában saját költségén.
A mai napon megérkezett az új betonelemgyártó gép.
Képviselő-testülettel bejárták a területet, a Fő tér mellett a szobrok felállítása hamarosan
meg fog történni.
Korábbi ülésen is beszélték, és ezen az ülésen is napirend lesz, hogy kardiológust keresnek a
kardiológiai szakrendelés folytatására. Dr. Kenéz Gáspár kardiológus vállalja, hogy itt a
kardiológiai szakrendelést továbbvigye.
A válykoshoz vásárolt térfigyelő kamerát az E.ON a mai napon üzembe helyezte.
A Képviselő-testület döntött a szabadságolási rendjéről. Jelzi, hogy július 24-től augusztus 4ig szabadságon lesz. Kéri vegyék tudomásul, hogy a szabadságolási terve ennyit módosulni
fog.
Május 18-ra sikerült időpontot egyeztetni Kótai Csaba építésszel, és a Települési Arculati
Kézikönyv kialakításával kapcsolatosan egy falugyűléssel egybekötött fórumot fognak
tartani. A meghívót minden házhoz be fogják dobni.
A Képviselő-testület tagjai kaptak értesítést Szalai Erika képviselőtől, hogy május 1-én, és
május 7-én az önkormányzat által is támogatott rendezvények lesznek a településen. A
Plébános is családi napot fog szervezni május 1-én. Az önkormányzat ezt is támogatni fogja
50 000 Ft-al.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10. Tájékoztató Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2016. évi munkájáról,
valamint támogatásának felhasználásáról
Előadó: Polgárőrség elnöke
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
12/52

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

álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Polgárőrség 2016. évi
munkájáról, valamint támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal megköszönve
a polgárőrség egész éves munkáját tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az
Egyek Nagyközségben működő Polgárőrség 2016. évi munkájáról valamint támogatásának
felhasználásáról szóló tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Polgárőrségnek most volt évértékelő közgyűlése, ott is szép eredményekről értesülhettek
a résztvevők. Azt gondolja, hogy az ő munkájuk, a közmunkaprogramban elvégzett
feladatok, a rendőrség munkája, a térfigyelő rendszer is hozzájárult a közbiztonság
javulásához. Megköszöni a polgárőrség elvégzett munkáját.
Tardi Kálmán képviselő:
Az a munka, amit a Polgárőrség a 2016. évben végzett nem valósulhatott volna meg Egyek
Nagyközség Önkormányzata, egyeki vállalkozók és más civil szervezetek támogatása nélkül.
Megköszöni az önkormányzat támogatását, illetve minden civil szervezetnek és magán
embernek, aki támogatta a munkájukat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Polgárőrség beszámolóját elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy megköszöni a Polgárőrség egész éves munkáját és az Egyek
Nagyközségben működő Polgárőrség 2016. évi munkájáról valamint
támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú Önkormányzati
rendelet módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
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Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú Önkormányzati rendelet
módosítását azzal, hogy a támogatás csak abban az esetben legyen kifizethető, ha a
szükséges előkészítő munkálatokat (portán belül nyomvonal megfelelő mélységben történő
kiásása) a kérelmező elvégzi.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú Önkormányzati rendelet módosítását azzal, hogy a
támogatás csak abban az esetben legyen kifizethető, ha a szükséges előkészítő
munkálatokat (portán belül nyomvonal megfelelő mélységben történő kiásása) a kérelmező
elvégzi.
Bóta Barbara aljegyző:
A bizottsági javaslatok alapján átdolgozta a rendelet-tervezetet, ami kiosztásra került, és
arra kéri a Képviselő-testületet, hogy ne az eredetileg kiküldött rendelet-tervezetet, hanem
a most kiosztottat fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslata alapján átdolgozott
rendeletet támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (IV.27) Önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 2/2015 (II.12) számú Önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2/2015 (II.12) számú rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el.
1. §
A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás hivatalból indul. A támogatásban
részesített személyek köre a Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartások alapján
kerül megállapításra.
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(2) A támogatás utalvány formájában kerül kifizetésre.”
2. §
A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szennyvíz bekötési támogatás
15. § (1) A polgármester – átruházott hatáskörben – szennyvíz bekötési támogatást állapít
meg - az e rendeletben szabályozottak szerint - annak a talajterhelési díj fizetésére
kötelezett természetes személynek, aki lakás, lakóház, lakóépület vagy tanya megnevezésű
ingatlan tulajdonosaként, az ingatlan telekhatárán belül, annak közművesítése érdekében
szennyvízcsatorna bekötővezetéket létesít, és akinek háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nettó összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének négyszeresét, vagy egyedülálló esetében a négy és félszeresét.
(2) Szennyvízbekötési támogatás az e rendelet hatályba lépését követően megkezdett
beruházásokhoz adható.
(3) A támogatás mértéke a szennyvízbekötés számlákkal igazolt bekerülési költségének 50%a, azzal együtt, hogy a résztámogatások együttes összege a 100 000 Ft-ot nem haladhatja
meg.
(4) A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli és természetbeni juttatás.
(5) Amennyiben a szennyvízbekötéshez terv készítése szükséges, annak költsége 50%-ig az
önkormányzat természetbeni támogatást nyújt a kérelmezőnek, olyan formában hogy a
tervezés költségének 50%-át közvetlenül a tervezőnek fizeti ki, az önkormányzat nevére
kiállított számla ellenében.
(6) A szennyvízbekötés kivitelezéséhez és a rákötés költségéhez az önkormányzat pénzbeli
támogatást nyújt. Támogatás ez esetben is az előzetesen becsült költségek 50%-áig
nyújtható. A támogatás abban az esetben fizethető ki, ha a kérelmező a szükséges előkészítő
munkálatokat elvégezte (a szennyvízvezeték létesítéséhez szükséges nyomvonalat az előírt
mélységig kiásta).
(7) A támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni. A támogatás
felhasználásának ellenőrzése céljából a támogatott köteles benyújtani a szolgáltatóval
kötött közüzemi szerződést, és a csatornarákötési munkálatok számláit a Polgármesteri
Hivatalhoz, legkésőbb a támogatás odaítéléséről szóló értesítés keltét követő hat hónapon
belül.
(8) Amennyiben az odaítélt támogatás összege meghaladja a csatornarákötési
munkálatok számlákkal igazolt összegének felét, a különbözetet a támogatott az elszámolást
követő 15 napon belül köteles az önkormányzat részére visszatéríteni.
(9) Amennyiben a támogatott a támogatás összegével nem számol el a (7) bekezdésben
maghatározott határidőn belül, úgy a támogatás teljes összegét 15 napon belül köteles az
önkormányzat részére visszatéríteni.
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(10) E rendelet alkalmazása során bekerülési költségnek minősül a terveztetés, a kivitelezés
és a rákötés saját névre – terveztetés esetén az önkormányzat nevére – kiállított áfás
számlákkal igazolt teljes költsége.
(11) A bekerülési költség összegét a kérelem mellékletét képező költségvetésben kell a
kérelmezőnek előre megbecsülnie. Az önkormányzat minden esetben vizsgálja a benyújtott
költségvetés tervezetek alaposságát, ha a költségvetést túlzónak ítéli meg, a kérelmet
elutasítja. Ilyen esetben alaposabban kidolgozott költségvetéssel új kérelmet lehet
benyújtani.”
3. §
Ez a rendelet 2017. május 1-én napján lép hatályba.

____________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. április 27.
___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

16/52

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

12. Kérdések, interpellációk
Szalai Erika képviselő:
A 2017. május 7-én tartandó Búcsúvásárral kapcsolatban ad információt.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az utóbbi időben újra tapasztalható, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél
felhalmozódik a szemét. Fel kellene venni a szolgáltatóval a kapcsolatot, jelezni a problémát
a gyakoribb ürítések érdekében.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő is látta, de nem az fordult meg a fejében, hogy megtelt a szelektív hulladékgyűjtő, hanem
vannak olyan emberek, akik annak ellenére, hogy szelektíven elviszik a hulladékot a
településről, képesek itt-ott ledobni egy-egy zsákkal. Meg kell nézni, tényleg tele vannak-e a
szelektív hulladékgyűjtők.
Ecsedi János alpolgármester:
Igen tele van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor jelzik a szolgáltatónak. Megint átszervezik az országban a hulladékgyűjtési
szolgáltatást. Az országban több cég, köztük az NHSZ Tisza Kft. minősítési engedélyét záros
határidővel visszavonták, mivel új területi egységeket fognak kialakítani. Ez a
hulladékszállításban is egy központosítási törekvés. Vendel Zsolt az NHSZ Tisza Kft.
ügyvezetője elmondta, hogy nem lesz változás, ugyanezek az emberek, ugyanezekkel az
autókkal, ugyanezt a szolgáltatást fogják végezni.
Farkas Sándor szót kér.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Úgy tudja, hogy Farkas Sándor az Egyekért Egyesület képviseletében van jelen az ülésen. Az
Egyekért Egyesületet tekintve a bejegyzési adatokban van, amit tisztázni kellene. Ismerteti
mely adatok szorulnak tisztázásra. Kéri, hogy tisztázzák, mert egyrészt az ülés szempontjából
nem mindegy, másrészt az SZMSZ mellékletében nem mindegy hogyan szerepel az
egyesület.
Farkas Sándor Egyekért Egyesület elnöke:
Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt kérdezi az ominózus Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvével
kapcsolatban. 13 hónap telt el, és főleg a facebookon elég vihart kavart a története. Az
érintettek semmilyen jelzéssel nem éltek. Tudomása szerint folyamatban van, és hamarosan
fel fog kerülni a honlapra. A többi mind felkerült, a 2016.03.01-ei Pénzügyi Bizottság
jegyzőkönyve nem. Vajon ki és miért tartotta ezt vissza, és ennyi idő elteltével miért nem
került fel? Nem az Egyekért Egyesület kéri, hogy kerüljön fel, hanem ennek van egy törvényi
feltétele.
Hajduné Holló Katalint a Pénzügyi Bizottság elnökét kérdezi, hogy milyen folyamatban van
ez? Mi van ebben a jegyzőkönyven? Ki kit véd benne, vagy kinek az érdekeit?
Következő kérdése a közmunkaprogrammal kapcsolatos. A közmunkaprogram megítélése
országosan sem pozitív. Amikor felmerült, hogy alpolgármestert választanak, és ilyen
nagyszámú közmunkásokkal kívánják megoldani a közmunkaprogramot, Ecsedi János
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alkalmassága hogy merült fel? Ecsedi János kimondottan a közmunkaprogramért felelős
alpolgármester. Azt látja, hogy egyetlen oka volt Ecsedi János alkalmasságának a FIDESZ,
ezen kívül semmi nem támasztotta alá. Ha a jegyzőkönyveket bárki elolvassa, folyamatos a
vita. A február 15-i testületi ülésen a költségvetés tárgyalás előtt Szalai Erika képviselő azt
mondta, hogy törvénytelenséget követtek el, mikor az alpolgármester illetményét nem
emelték fel. Pár perc elteltével Jegyző Asszony és Polgármester Úr is válaszol, hogy nem
törvénytelen.
Egyetlen képviselő sem emelte fel a szavát, hogy Szalai Erika ezt honnan vette, vagy miért
nem tájékozódott előtte, mert ezzel azokat a képviselőket, akik hasonlóan nem tájékozódtak
félre vezeti, hogy meg kell szavazni az alpolgármester illetményének emelését, mert
törvénytelenséget követtek el. Törvénytelenséggel vádolták a Képviselő-testületet. Miért
tette ezt Szalai Erika képviselő, miért nem tájékozódott? Annál is inkább, mert furcsa módon
történt az emelés. Az érintettet nem zárták ki a szavazásból, és így lett meg az 5 szavazat,
ami több mint 100 000 Ft-os emelés, holott 74 millió forintos költségvetési hiány van.
Amikor ekkora a hiány, miért kell ezt megemelni? Mivel érdemelte ezt ki Ecsedi János? Mert
ő azt látja, hogy az alpolgármester feladata abban merül ki, hogy az Egyeki Sportbarátok
Sportegyesületét szponzorálja, vezesse. Bejelenti, hogy aláírást fognak gyűjteni, mert ez egy
értelmetlen állás, ezt meg kell szüntetni. Hat hónap haladékot kapott az alpolgármester. A
polgármestert kérdezi, hogy 4 hónap alatt látszik egy 180 fokos fordulat? Két hónap múlva
kiderül, hogy most már tökéletesen fogja végezni a munkáját? Két évig nem volt jó a
közmunka, most már jó lesz?
A konditerem megépült, át lett adva működtetésre az Egyeki Sportbarátok
Sportegyesületnek. Tudják, milyen anomáliák vannak vele. A műfüves pálya megépült
9 700 000 Ft hitelből, át lett adva az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete részére
működtetésre. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy teljesen fölösleges kiadás, inkább
olyan munkalehetőséget kellene támogatni, aminek van jövője.
Nem érti, a sportcentrum hogy valósult meg. A pályázati kiírás szerint óvodai iskolai
utánpótlás infrastrukturális fejlesztés, felújítás vagy új sportlétesítmény létrehozása. Úgy
tudja, hogy ennek a pályázatnak a célja az óvodai iskolai mozgásigény kielégítése volt. Ehhez
képest ez konditeremként működik. Nehogy vissza kelljen fizetni a pályázati pénzt. Ezt
mindenképpen kéri vizsgálni.
Szalai Erika képviselő kiment az ülésről, jelen van 7 képviselő.

Mikor ő volt képviselő, akkor nyertek pályázatot az iskola óvoda felújítására. Hogy áll ez a
dolog? Hogy áll most a létszám? Itt komoly előírások vannak.
Kéri az illetékesektől ezekre a kérdésekre a feleletet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az, hogy mi újság a jegyzőkönyvvel, úgy gondolja, hogy azzal Farkas Sándor teljesen
tisztában van, hisz kért időpontot, bement hozzá és tájékoztatta róla. Azt is tudja, hogy
bizonyos okok miatt türelmet kért e tekintetben. A jegyzőkönyvet természetesen közzé kell
tenni. Azt is tudni kell, hogy nem szószerinti jegyzőkönyvet kell készíteni a Képviselő-testület
üléseiről. Egy kivonatos jegyzőkönyv is elegendő lenne. A kormányhivatal gyakran jelzi is
felé, hogy igen széles terjedelmű jegyzőkönyveik vannak, jóval szűkebb tartalmú is elegendő
lenne. Nagy csoda nem fog megjelenni ebben a jegyzőkönyvben sem. A költségvetés
tárgyalása körül alakult ki némi vita a márciusi ülésen. Elég lenne, ha ennek a tárgyalásnak a
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lényeges elemeit tartalmazná, végül pedig az összefoglalást, illetve a döntést. Ezen az ülésen
azonban egy eléggé elharapódzott személyes vita alakult ki egy képviselő illetve
alpolgármester között, és amikor aláírásra került volna a sor Elnök Asszonyt kérte, hogy
gondolja át, hogy ilyen formában közzé legyen e téve, majd erről a jegyzőkönyvről később
megfeledkeztek.
Szalai Erika képviselő visszajött az ülésre, jelen van 8 képviselő.

Ugyanis ő egy dolgot véd, az önkormányzatot, és nem szeretné, hogy egyes emberek
személyes vitája miatt az önkormányzat kerüljön hátrányos helyzetbe, illetve továbbvetítve
a lakosságnak és egyebeknek. Természetesen folyik a jegyzőkönyvvel kapcsolatban az
egyeztetés. Úgy gondolja, hogy semmi rendkívüli nincs a jegyzőkönyvben, amire annyira
kíváncsinak kellene lenni. Őt és Elnök Asszonyt is az vezérelte, hogy az önkormányzatnak
kárt ne okozzanak. Ha a jegyzőkönyv körül kialakult álláspont tisztázódik, Elnök Asszony azt
mondja, hogy tegyék közzé abban a formában, abban a pillanatban közzé lesz téve.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A hozzá intézett kérdés úgy szólt, hogy hol tart most a jegyzőkönyv ügye? Az elmúlt héten
elkérte a hanganyagot, ugyanis több mint 1 év távlatában már nem hiszi, hogy bárki fel
tudná idézni, hogy mi hangzott el azon az ülésen. Hétvégén összehasonlította a
hanganyagot a nyomtatott anyaggal. Az említett személyes vita részéről nem
személyeskedés, a másik fél részéről személyeskedésbe ment át. Ha ezt közzé teszik, őt nem
érinti olyan komolyan, hogy eltitkolja. Az önkormányzat érdekeire hivatkozva úgy gondolja,
hogy ami igaz, és az önkormányzat dolgait érinti, az a lakosság számára is publikus kell, hogy
legyen. Kérte, hogy az említett vitát, ha nem is szó szerint, de 95%-ban szó szerint rögzítsék
a jegyzőkönyvben a szokásoktól eltérően, mert nem mindegy, hogy milyen
szövegkörnyezetben kerülnek említésre a dolgok. Kérte a jegyzőkönyv kiegészítését, és úgy
tudja, hogy ez van most folyamatban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hajduné Holló Katalin képviselő elmondja, hogy ami igaz annak publikussá kell válnia. Ha ez
így lenne, akkor nem kellene zárt üléseket tartani. Vannak olyan témák, melyek nem
tartoznak a nagy nyilvánosságra. Ha a döntés helyzete úgy kívánja, hogy a település
érdekében zárt ülésen kell meghozni, akkor ott kell meghozni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez abban az időben közös döntés volt, Hajduné Holló Katalin elnök asszony is egyetértett
azzal, hogy gondolják át tudnak-e egységes álláspontot kialakítani.
Ecsedi János alpolgármester:
Azt, hogy őt milyen alapon választották meg a képviselők, nekik kell tudniuk. Bízik benne,
hogy ebbe nagy hangsúlyt fektetett, hogy a környezetében nem tett tönkre senkit, nincs
mögötte egy bukott vállalkozás. Egyébként azokat kell megkérdezni, akik megválasztották. A
lakosság megválasztotta képviselőnek, a képviselő társai pedig megválasztották
alpolgármesternek. Úgy gondolja, hogy az eddigi tevékenysége alapján döntöttek a
képviselő társai.
A közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenység nem egyszerű dolog. Elsődleges a
kommunikációs probléma, eltorzulnak az információk.
A Képviselő-testület egyes tagjai jól látják, hogy vannak problémák. Elvárás, hogy próbálják
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meg a munkahelyről való távozásokat kordában tartani. Ismerteti, hogy milyen
intézkedéseket tett ennek érdekében.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A költségvetési hiány témájára válaszol. A február 15-i jegyzőkönyv 22. oldalán a bevétel és
a kiadások összege egyezik, tehát nem tartalmaz hiányt a 2017. évi elfogadott költségvetési
rendelet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elhangzott, hogy a közmunka megítélése nem pozitív. A közmunka csak egy pont, de nekik
az az egész rendszert kell figyelniük. A közmunkaprogram nélkül nem bírnak a feladatokkal.
A közmunka, még ha negatív is a megítélése egy eszköz ahhoz, hogy a település fejlődjön.
Ennek az eszköznek rengeteg kellemetlen velejárója van, de ezzel az eszközzel, mint egy
lehetősséggel élniük kell. Nem sok lehetőségük van, itt nincs nagy iparűzési adó, így tudnak
pénzt szerezni, és ezzel kell foglalkozniuk. Felelős döntéshozóként attól tovább kell látniuk,
hogy a közmunka megítélése nem pozitív. Azt gondolja, hogy itt a közmunkaprogram kicsit
jobban működik, mint más településeken. Rengeteg negatívum van benne, de ennek
ellenére nem sok lehetőségük van, amihez nyúlni tudnának.
Kérdés volt, hogy, hogyan merült fel Ecsedi János alpolgármester alkalmassága, és csak a
FIDESZ miatt alkalmas. Mindenkinek fel fog merülni az alkalmassága legkésőbb 2019
októberében, senki sem érezheti magát bebetonozva a pozíciójában.
Kérdés volt, hogy miért mondta Szalai Erika képviselő, hogy törvénytelen, ha nem emelnek
az alpolgármester fizetésén. Szalai Erika képviselő nem akarta félrevezetni a Képviselőtestületet. Egy nappal korábban ő is és Jegyző Asszony is ugyanezt mondta volna. Kértek egy
állásfoglalást a kormányhivataltól és abban le volt írva, hogy nem törvénytelen, ha nem
emelnek az alpolgármester fizetésén.
Miért emeltek az alpolgármesternek? Nem akarja megismételni, mert nincs értelme, reméli,
hogy az elért eredmények, a törekvések és az a haladás, amit igyekszik elérni a településen a
döntést igazolni fogják.
Nincs értelme, meg kell szüntetni a tisztséget. Furcsa azt Farkas Sándor szájából hallani,
hogy miért így gazdálkodnak, miért ennyi a hiány, meg kell szüntetni tisztségeket. Farkas
Sándor már egyszer át ment egy nagyon kemény helyzeten, vállalkozó volt, neki ezeket a
kérdéseket a saját cégénél kellett volna feltennie. A Képviselő-testületben kilencen vannak,
többször előfordul, hogy nem egyhangúan döntenek, de a többség véleményét mindig
érvényesíteni kell. Ha valamin a Képviselő-testület véleménye megosztott, akkor arra kell
törekedni, hogy a Képviselő-testületi tagok különböző ellenvéleményei közelítsenek
egymáshoz.
Farkas Sándor Egyekért Egyesület elnöke:
Ő egyetlen forint közpénzt sem herdált el. Az, hogy ő a saját és a családja vagyonát milyen
módon herdálta el, mi köze van a falunak? Itt közpénzről beszélnek. Az adófizetők pénzéről
dönt az önkormányzat. Meg lett indokolva egyetlen szóval, egyetlen egy alátámasztott
ténnyel, hogy a ciklus végén az 50-60 millió forint indokolt a közmunkaprogramban. Egy
alpolgármester pedig jobb lett, holott a Polgármester veszi fel a 3 havi jutalmat a
közmunkaprogramban való részvételért. Ez megmagyarázhatatlan, nem is fogadja el.
Elment a kedve attól, hogy idejöjjön munkalehetőséggel. Ez a csapat alkalmatlan. Most sem
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szólnak, holott kellene.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem tudja elfogadni, hogy ez a csapat alkalmatlan. Vannak nézetkülönbségek a Képviselőtestületen belül is, azt gondolja, hogy ez egy vélemény a sok közül. Elhangzott, hogy 3 havi
jutalmat vesz fel. Ennek valóban ez volt a jogcíme, de 2014-ben egy törvényi előírás alapján
az ország összes polgármesterének fizetését csökkentették, és ez a Képviselő-testület
megtette azt a gesztust, hogy adott 3 havi jutalmat, ne legyen kevesebb a fizetése, mint az
előző ciklusban. Nem érzi, hogy érdemtelenül kapta volna ezt a jutalmat, azt érzi, hogy a
lakosság főleg a választásokon visszaigazolta a törekvéseit. A lakosság nagy többsége
tisztában van azzal, hogy minden lehetőséget megpróbál megragadni a település érdekében,
és nem kell elbújniuk a környező települések fejlődési tempója mögött.
Tardi Kálmán képviselő:
Nagyon sok kérdésben, és azokban a kérdésekben, amit Farkas Sándor felvázolt, komoly vita
volt, és született egy döntés általában 5-4 arányban, és tudomásul kell vennie a
kisebbségnek a többség akaratát. Most is úgy érzi, hogy azokban a kérdésekben, melyekben
komoly vitát generáltak az ő véleményük volt a jó, de ha ennél leragadnának, ez a munkát
nem előre vinné, hanem visszafelé. A maga részéről próbál inspirálni embereket,
folyamatosan hívja fel a hibákra a figyelmet, és próbálja, hogy a falunak a legtöbb jöjjön ki,
mert a negatív kampány is káros a falunak. A médiát nézik a döntéshozók, ha azt látják, hogy
Egyeken botrány van, cirkusz van, nem biztos, hogy úgy állnak hozzá, hogy Egyeknek jó
legyen.
Farkas Sándor Egyekért Egyesület elnöke:
Ecsedi János kivételével a képviselők és Jegyző Asszony is tudja, hogy egy egyeki
munkalehetőséggel kapcsolatos dolog be lett mutatva kb. 2 hónappal ezelőtt. Ezzel
kapcsolatban lépések nem történtek. Továbbra is az a céljuk, hogy Egyeken munkahelyet
teremtsenek. Ennek érdekében kérdezi a Képviselő-testületet, mivel egyeki találta ki,
egyekiek tulajdonolják, lehetőség van rá, miután egy szakértő megvizsgálta, és érdemes
arra, akkor az önkormányzat megteszi azokat a szükséges lépéseket, hogy ez ne csak egy
lehetőség legyen, hanem ebből Egyek lakossága is profitáljon. Nem akarja megnevezni, de
mindenki tudja, hogy miről van szó. Erre kér egy állásfoglalást, vagy ha elhatárolódik tőle a
Képviselő-testület, arról is kér egy határozatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tudja mindenki, hogy Farkas Sándor miről beszél. Annak idején az volt a kérés, hogy a
Képviselő-testület tekintse meg. Megtekintették, és elhangzott, hogy amit megtekintettek
annak a sorsa már intézve van, mert van egy komoly befektető, akivel előrehaladott
állapotban vannak a tárgyalások. Ott is elmondták, hogy örülnek neki, ha Egyeken
munkahelyek teremtődnek. Fel is ajánlották, hogy ha az 53 hektáros ipari terület
megvalósul, akkor helyet biztosítanak, hogy a beruházás létrejöjjön. Időközben kiderült,
hogy volt feléjük egy másik elvárás is, hogy szakmailag vizsgáltassák meg egy szakértővel. Azt
gondolja, hogy az általános működési tartalék lehetőséget biztosít egy szakértő
megbízására.
Ecsedi János alpolgármester kiment az ülésről, jelen van 7 képviselő.

Ez lehetne egy önálló napirendi pont is. A Képviselő-testületet kérdezi, hogy kívánják-e hogy
egy szakértőt megbízzon ezzel a vizsgálattal.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Napirendre kellene venni, és utána legyen egy döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy soron kívül vegyék napirendre és most tárgyalják meg az elektrotechnikai
szakértő megbízásáról való döntést. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellet elfogadta a napirend
módosítására vonatkozó javaslatot.
4. Elektrotechnikai szakértő megbízásáról döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy megbízzon egy elektrotechnikai szakértőt a működési tartalék
terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy egy elektrotechnikai szakértőt
bízzon meg a 2017. évi költségvetésben elkülönített általános működési
tartalék terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester visszajött az ülésre, jelen van 8 képviselő.

Soltész Gábor képviselő:
A legnagyobb probléma, hogy minden jó szándék ellenére a közmunkaprogram eljutott oda,
hogy a kis településeken ahol az önkormányzat a legnagyobb munkáltató a közfoglalkoztatás
vezetői élet és halál urai. Döntenek róla, hogy ki szerepel, ki nem szerepel a
közmunkaprogramban. Ki az, akit semmiségért is kitesznek a közmunkaprogramból, ki az, aki
egyébként rendőrségi feljelentést igénylő cselekményeket úszik meg, és két hónap múlva
megint visszakerül a közmunkaprogramba. Sajnos azt látni, hogy itt is vannak ilyenek.
Badarság lenne elhallgatni azokat az eredményeket, amik a településen megvalósultak. Az
egyeki önkormányzat a környéken talán a legkiemelkedőbben teljesít a vagyoni felhalmozás
tekintetében, ami a közmunkaprogramot illeti. Azok a gépek, eszközök, berendezések,
csarnok, mind pozitív eredmény. Ha le tudják vetkőzni a negatív dolgokat, akkor jó lesz, de
amíg ezek megtörténnek, addig jogosan kelt ingerületet és jogosan gerjeszt haragra
embereket, hogy azt játja, hogy ennek elég, ha aláírja a jelenléti ívet, a másik, aki elvitte a
beteg gyerekét az orvoshoz, 20 percet késett és fegyelmit kapott. Milyen erkölcsi alapon
mondja akármelyik munkahelyi vezető, akár ennek a programnak a vezetője xy
közmunkásnak, hogy fegyelmit kap, mert elment, amikor másik 10 embernek ez meg lett
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engedve? Ettől kezdve borul a rendszer, ezeket a negatív elemeket ki kell venni.
Mindegyiküknek bele törne a bicskája ebbe nem csak a jelenlegi alpolgármesternek, mert ez
sokkal nagyobb falat annál, hogy jól lehessen csinálni. Nyilván ebben közrejátszik az is,
tisztelet a kivételnek, hogy a közmunkaprogramban sok olyan ember dolgozik, aki inkább
negatív tartományban igyekszik teljesítményt felmutatni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azzal vitatkozna, hogy mindenkinek bele törne a bicskája, mert nem érzi, hogy az övé bele
tört volna. Ami tőlük telik megteszik. Most ketten vannak a közmunkaprogramban, akik
fejenként 20 évet ültek börtönben. Ha nem lennek lehetőségük a közmunkaprogramban
részesülni, nagy valószínűséggel megint elindulnának és olyanokat tennének, ami a
településen élő jóérzésű emberek kedélyét felborzolná.
Dósa József Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője:
Sokáig dolgozott ebben a közmunkaprogramban, Ecsedi János alpolgármester volt a
közvetlen főnöke. Úgy beszélnek róluk, mintha nem is emberek lennének. Brigádvezetőként
és ellenőrként is dolgozott. Amit Ecsedi János alpolgármester megtesz ezért a
közmunkaprogramért az emberfeletti. Az Alpolgármester és a Polgármester sokat tesznek
ezekért az emberekért. Ha ez a közmunkaprogram nem volna hány ember maradna kenyér
nélkül? 450 emberről beszélnek, ebből 200 analfabéta, tudatlan. Amikor ilyen döntések és
vélemények születnek, meg kellene gondolni, hogy mit is mondanak, mivel is vádolják őket.
A kormány tette ide őket nem önszántukból jönnek.
Megkérdezi, hogy a kapott helység bérleti díja, hogy alakul?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Nagy Sándor és Dósa József képviselője
megkereste, hogy áldatlan állapotok uralkodnak a régi játékboltban, ami nekik oda van adva,
és kérték, hogy számukra jobb helyet biztosítsanak. Azt gondolja, hogy a Hunyadi u. 61.
szám alatti régi TSZ irodában van egy 6-8 m2-es helység, ami tökéletes hely, hogy a
kisebbségi önkormányzat irodáját oda költöztessék. Illetve az intézményi
közmunkaprogramban próbálnak segíteni, hogy legyen 1 fő adminisztrátoruk. Az a kérdésük,
hogy ezt az irodát megkaphatják-e térítésmentesen? Jelen állás szerint bérleti díj nélkül
igénybe tudják venni, ha változás lenne, akkor arról tájékoztatást adnak.
Tardi Kálmán képviselő:
Dósa József egyszerű ember és a maga egyszerű gondolkodásával látja az itteni
problémákat, az ő véleménye abból fakad, hogy csak a saját brigádjában az ott lévő
emberekkel, és az ott lévő munkaszervezéssel szembesül, de ők az egész közmunkaprogram
működésével, irányításával kapcsolatos dolgokat látják, és az ebből fakadó problémákat is
látják, és sok esetben a megoldását is látják, és nem minden úgy alakul, ahogy alakulhatna. A
Dósa József által említett jó dolgokat nem Alpolgármester teszi, hanem Egyek Nagyközség
Önkormányzata teszi, Dr. Miluczky Attila polgármester, a Képviselő-testület tagjai teszik,
mert minden közfoglalkoztatáshoz mindannyiuk munkája, szavazata kell, és az itt ülőkön
függ, hogy 500 ember vagy 100 ember vesz részt a közfoglalkoztatásban. Abban nagy
többségben mindig egyetértenek, hogy a rászoruló embereknek munkát kell adni. De sok
esetben sok ember nem a munkát keresi, csak a jövedelmet. Azt szeretnék, hogy látható
teljesítmény legyen, és ez nem mindig valósul meg. Ebből fakadnak a kritikák.
Alpolgármester nem áldozat, hanem egy munkavállaló és a munkáltatója a Polgármester és
a Képviselő-testület követelményeket támaszt vele szemben, hogy ez a falu még többre
haladjon.
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Soltész Gábor képviselő:
Az erős megfogalmazás, hogy a Képviselő-testület bármely tagja nem nézné emberszámba a
közmunkásokat. Legyenek vele tisztában, hogy az a pénz, amit a közfoglalkoztatásra elkölt az
állam az közpénz. Nézzék meg a hatékonyságot. Minden nap szembesülniük kell azzal, hogy
kimennek az emberek, eltörik, megrongálják, elherdálják az eszközt, nincsenek ott az
emberek a munkaterületen, ha ott is vannak, akkor heverésznek. Ez nem mindenkire
vonatkozik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szeretné, ha ezt a meddő vitát lezárnák, mert a negatívumokkal tisztában vannak. Dósa
József az összes munkaterületet ismeri, mert ellenőrként az összes munkaterületet napjában
bejárta, tehát eléggé ismeri azokat a problémákat, amikről beszélnek.
Uhrin Györgyné szót kér. Letelt a 2 óra szünet következne. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy
folytassák a napirendi pont tárgyalását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy folytatja a
napirend tárgyalását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki szót ad Uhrin Györgynének, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megadta a szót Uhrin
Györgynének.
Uhrin Györgyné:
Jelzi, hogy több probléma van a gondozói szolgálattal. Közmunkában látják el az idősek
gondozását. A Kistérségnek lettek oda adva. Közmunkában csak szociális segítést
végezhetnek. Nagy probléma, hogy gondozási naplót kell kitölteniük. Tizenegyen, akik a
Nyírségi Szociális Centrumban dolgoztak, a mai napig hozott anyagból dolgoznak. Nem egy
képviselőt megkerestek december végén a problémájukkal, hogy január 1-el az idősek
ellátatlanul maradnak, mert nincs munkaviszonyuk.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkérdezi, mi az, amit tehetnének, vagy mi az elvárás? Hallották, hogy van ez a gond,
beszélt róla szinte az összes bizottság, a képviselők is beszéltek róla. Soron kívül írtak egy
pályázatot a munkaügyi központ felé, hogy soron kívül fel tudják venni őket. Nem azonnal
lehetett megoldani, de február hónapra meglett a megoldás, márciusban pedig 26-tól lett
megoldás.
Az önkormányzat minden feladatot nem tud megoldani, törekszenek rá, de annyi gond van,
hogy nem tudnak mindenre azonnal reagálni, megoldást nyújtani. Pályáztak a bentlakásos
idősek otthona kapacitásának 10 fővel való bővítésére, de a pályázatot többszöri fellebbezés
után is elutasították. Ha a mini bővítést nem tudták volna megvalósítani, még a működési
engedélyüket is bevonták volna. Ha Egyeken lenne egy 100 fős idősek otthona 100 fő
bentlakóval az is zsúfolásig lenne.
Senki sem tehet többet, mint ami tőle telik. Ha konkrét javaslatokat tudnak megfogalmazni,
mi az, amit megtegyen, vagy mi az, amiről a Képviselő-testület döntsön, akkor biztos benne,
hogy a Képviselő-testület arról dönteni fog. Csak lehetőleg pénz ne kelljen hozzá.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Humán Szolgáltató Beszámolójában szerepel, hogy 2 fő házi gondozót foglalkoztat
munkaviszonyban. A 2 fő összesen 2 x 9 főt láthat el. A településen nem 18 fő rászoruló van.
Úgy tudja, hogy még működik szolgáltató a településen, de maradtak ellátatlanul idős
rászoruló emberek. Január óta többször volt ez téma, keresték közösen a megoldást. Amikor
arra került a sor, hogy a Humán Szolgáltató Központ segíteni fog, és megoldják a problémát,
akkor mindenki megnyugodott, hogy ezek az emberek is megkapják a továbbiakban az
ellátást.
Ez a probléma jól példázza azt, hogy a közmunkaprogram nem mindenre megoldás. Itt ezek
az emberek nem végezhetik a szakmunkát a közmunkaprogram keretében. Hosszú távon ez
nem megoldás. A Humán Szolgáltatónál kellene a 2 fő szakmai létszámot emelni indokolt
létszámra. Ha ezt nem vállalják, akkor keresni kell a lehetőséget, hogy ezek az emberek az
önkormányzat, vagy a Kft., vagy valamilyen formában szabályosan elvégezhessék ezt a
munkát, és a rászoruló beteg emberek ellátottak legyenek a továbbiakban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az, hogy a Humán Szolgáltató Központ örömmel vállalja, ha házi segítségnyújtókat kell
alkalmaznia, csak a Képviselő-testület döntésétől függ. Ők 2-3 évvel ezelőtt 700 000 Ft-ot
neveztek meg, hogy dolgozónként annyit pótoljon bele az önkormányzat, tavaly ez a szám
emelkedett, mert a normatíva csökkent. Ha az önkormányzat 1 főhöz hozzátesz 1 millió
forintot, akkor a többit már futja a normatíva. Foglalkoztathatnak akár 50 házi
segítségnyújtót is, mellé tesznek kb. 50 millió forintot és működik a rendszer szakmailag
hibátlanul.
13. Egyebek
1. Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
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 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2842/2017. iktatószámú előterjesztésben szereplő díszkút és
közterület kialakítását az önkormányzat végezze el.
Javasolja továbbá a bizottság, hogy a településen található hasonló jellegű régi kutakat is
tegyék rendbe.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a PED-MAN Kft. 4069 Egyek, Ady Endre u.
11., (kapcsolattartó: Zsólyomi Zsolt 4069 Egyek, Dankó P. u. 42.) környezetvédelmi alapra
benyújtott 2340/2017. iktatószámú pályázatát támogassa, és 100 000 Ft-ot biztosítson a
pályázatban foglalt válykos tó medrének tisztításához.
Ecsedi János alpolgármester:
Az meg van, hogy mennyi a hasonló kutak száma? Vagy mi az a hasonló kút.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ami kútként látszik.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az első kérelemnél a munkát közmunkaprogramból végzik el, mikor a nagy munkálatokon
túl vannak. Lehet az idén nem is fog rá sor kerülni. Annak nem látja akadályát, hogy jövőre
több ilyen kutat betervezzenek, mert talán a közmunkaprogram erre is tud lehetőséget
biztosítani, de a térkövezésre mindenképpen.
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a díszkút kialakításával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2842/2017. iktatószámú előterjesztésben szereplő díszkút és
közterület kialakítását végezze el az önkormányzat.
A településen található hasonló jellegű régi kutakat is tegyék rendbe.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ecsedi János alpolgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Ped-Man Kft. környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatát támogatja, és
egyetért azzal, hogy 100 000 Ft-ot biztosítsanak a pályázatban foglalt válykos tó medrének
tisztításához, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a PED-MAN Kft. 4069 Egyek, Ady Endre u. 11., (kapcsolattartó: Zsólyomi
Zsolt 4069 Egyek, Dankó P. u. 42.) környezetvédelmi alapra benyújtott
2340/2017. iktatószámú pályázatát támogatja, és 100 000 Ft-ot biztosít a
pályázatban foglalt válykos tó medrének tisztításához.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására
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 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pont alapján támogatási igényt nyújtson be települési
önkormányzatok rendkívüli támogatására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet III. 1. pont alapján támogatási igényt nyújt be települési
önkormányzatok rendkívüli támogatására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
3. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” benyújtandó
pályázatunkhoz kapcsolódó határozati javaslat
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 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására, pályázatot nyújtson be.
2.)
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatban meghirdetett
alcélok közül az alábbira pályázzon:
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
3.)
A b) alcél esetében a megvalósítandó fejlesztés: a Hunyadi utca járdájának felújítása.
A projekt összköltsége: 17 647 058 Ft.
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Igényelt támogatás (85%): 14 999 999 Ft.
Önerő: 2 647 059 Ft.
Az önerőt az önkormányzat fejlesztési célú hitel terhére biztosítsa.
4.)
Egyek Nagyközség Önkormányzata vállaljon kötelezettséget, hogy a 3.) pont szerint
megvalósuló beruházást, a beruházás megvalósításától számított 10 évig, eredeti
rendeltetésüknek megfelelően, a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok
betartásával fenntartja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2017. (IV.27.) számú határozata:
1.)
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter által közösen meghirdetett, Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési
törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, pályázatot nyújt be.
2.)
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatban
meghirdetett alcélok közül az alábbira kíván pályázni:
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
3.)
A b) alcél esetében a megvalósítandó fejlesztés: a Hunyadi utca járdájának
felújítása.
A projekt összköltsége: 17 647 058 Ft.
Igényelt támogatás (85%): 14 999 999 Ft.
Önerő: 2 647 059 Ft.
Az önerőt az önkormányzat fejlesztési célú hitel terhére biztosítja.
4.)
Egyek Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a 3.) pont
szerint megvalósuló beruházást, a beruházás megvalósításától számított 10
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évig, eredeti rendeltetésüknek megfelelően, a működtetésre vonatkozó
hatályos jogszabályok betartásával fenntartja.
Határidő: 2017. május 2
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
4. Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
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 2 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
kérésére a nyersanyagnormát 336 Ft-ról emelje 377 Ft-ra. A jövőben fogadja el az
Egyházmegye területén egységesen alkalmazott nyersanyag árat, amely nem haladhatja
meg a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Iskola és Háromkirályok Óvoda közoktatási
intézményben alkalmazott nyersanyag árat. Változtatás esetén 1 hónappal korábban kérjen
értesítést a változásról. A nyersanyag költséget terhelő 75%-os rezsiköltséget 45%-ra
csökkentse.
A változtatás 2017. június 1-től lépjen hatályba.
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-én keresztül biztosítsa, hogy az aznapi ebédet 815-ig le
lehessen mondani.
A rezsicsökkentéssel előlegezze meg a 80 + 20 millió Ft-os beadott pályázatok által elérhető
rezsicsökkentést. Amennyiben ezek a pályázatok eredménytelenek lesznek a rezsi
mértékének számítását a Képviselő-testület a pályázatok elbírálása után tárgyalja újra.
Soltész Gábor képviselő:
Ezzel a döntéssel nem tud egyet érteni. Az a pénz, amiről lemondanak, a Kft. eredményét
rontja. Ismerteti, hogy a rezsicsökkentés következtében, mely cégek mentek tönkre az
országban. Ez a rezsicsökkentés az önkormányzatra, illetve a Kft-re igen kellemetlen illetve
negatív hatással van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt az iskolába járó gyerekek 96%-a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, és
helyettük az állam nem fizeti ki az étkeztetés költségét, a fenntartónak kötelessége a
szegény gyerekeket ingyen etetni a saját költségére.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ez nem így van. Normatívát igényelnek intézményi étkeztetésre a köznevelési intézmények.
Normatívát az étkező gyerekek után igényelnek, nem ők fizetik ki a térítési díjukat helyettük,
ki kell pótolni, mert nem minden esetben fedezi, amit számláz a Kft.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Minden oktatási intézmény kap normatívát, de a szülők befizetik még a térítési költséget, és
az oktatási intézmény a térítési költségből és a normatívából láthatja el ezt a feladatot. Az
egyeki oktatási intézmény is megkapja a normatívát a nyersanyag után, de Egyeken nagyon
kevés szülő, pár százalék fizet térítést, ezért az itteni oktatási intézménynek éves szinten
több mint 20 millió Ft-ot kell befizetni. Az egyházmegyén belül sehol sem olyan nagy teher a
gyermekek ingyenes étkeztetése, mint Egyeken, és segítséget kérnek, mert nem bírnak ezzel
a feladattal.
Születhet olyan javaslat is, hogy az iskola alapítson saját konyhát, és oldja meg az
étkeztetést, mert ők ezt szeretnék megcsinálni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Van-e információ arról, hogy a Tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskolában mennyi
most a térítési díj?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Erről most nincs információja. Két út van, ezt vagy elfogadják, vagy azt mondják, hogy oldja
meg, ahogy akarja.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Le lett-e ez egyeztetve ez a javaslat az egyeki intézmény vezetőjével?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem.
Murvai Ferencné ügyvezető:
Ez nagyon csökkenteni fogja a Kft. pénzét. A 75%-os rezsiköltség már 2009-ben meg lett
szavazva, amikor átvette az egyház az iskolát, akkor is ez az összeg szerepelt. Ez a
normaemelés kire vonatkozik? Mert 4 korcsoport van és mindnek más a normája. Szerinte,
ha a normaemelés meglesz, akkor számszerűsíteni kellene. Az biztos, hogy a környéken itt a
legalacsonyabb a nyersanyagnorma. A környéken 60%-tól 75%-ig van a rezsiköltség, de 45%ról nem tud. Különböző okok miatt mostanában nem volt normaemelés.
Soltész Gábor képviselő:
2012-ben döntött az önkormányzat arról, hogy átadja, mert a fenntartás aránytalanul nagy
terhet jelent. Úgy gondolja, hogy ha ezt átadták, akkor működjenek úgy, ahogy tanulták.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő az egyház érvelését el tudja fogadni, de azt is tiszteletben tartja, ha a többség azt mondja,
hogy rendjén van, hogy a Szöghatár Kft-nek a tavalyi évben egyedül a gyermekétkeztetésen
5 és 6 millió Ft közötti megtakarítása volt. Jó ez az út, mert Murvai Ferencné ügyvezető is
elmondja, hogy a nyersanyagnormát emelni kell, nekik pedig mutatni kell a rezsicsökkentés
irányába is valamit, mert 35 millió forintért raktak napelemeket az étterem tetejére, az kb. 2
millió forint évente, ami a villamos energia megtakarításban tükröződik. Most 80 millió
forintos pályázat van bent az étterem energetikai felújítására. Az egyház azt mondta, hogy
ennyi pénzért és ilyen mértékű rezsivel a felnőtt étkeztetést is kiszolgálja. Ez könnyű
kijelentés volt részükről, mert a rezsi mértékét eddig egyformán számolták a felnőtt
étkeztetésnél, a szociális étkeztetésnél és a gyermekétkeztetésnél is, de az étteremben
dolgoznak hétvégén, szombat éjszaka is. A felnőtt étkeztetésnek, amit szombat, vasárnap is
adni kell, emeltebb ára van. A gyermekétkeztetésre nem terhelhetik rá a szombati és
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vasárnapi munkavégzés díját, mivel a gyermekétkeztetésre szombat, vasárnap nincs szükség,
szerinte logikus lépés, hogy annak kevesebb a rezsije.
Ha ezen nincs, vagy minimális haszna lesz a Szöghatár Kft-nek, Kalmár Zoltán úgy
fogalmazott, hogy nem szabad őket elengedni, mert ők a legjobban fizető ügyfelek a
Szöghatár Kft. számára. Az is furcsa, ha azt mondják az egyháznak, hogy ha ők meg tudják
oldani a rezsit 45%-ból, akkor náluk rendelik a szociális étkeztetést és a felnőtt étkeztetést
is. Ráfordítanak az étteremre 80 millió forintot, konyhafejlesztésre bent van egy pályázat 20
millió forinttal és utána kivonják belőle a közétkeztetési feladatokat. De szerinte ez nem
járható út.
Tardi Kálmán képviselő:
A Pénzügyi bizottság ülésén azzal érvelt, hogy szerencsésebb lett volna hatástanulmánnyal
alátámasztani ezt a módosító javaslatot. Az ő számításai szerint cirka 4 millió forinttal fog
kevesebb bejönni a gyermekétkeztetésnél, vagyis nem mennek át negatív szaldóba. Az a
benyomása, hogy az állami szabályzórendszerhez kéri, hogy igazítsa az önkormányzat a
költségeket, hogy minél magasabb legyen a norma, mert arra kapnak támogatást. Az
önkormányzatnak pedig a rezsinél az, az érdeke, hogy minimum a valós költségeik
megjöjjenek. Most azt nézi, hogy megjönnek a valós költségeik, ha elveszik ezt a 6-700
embert az étkeztetésből, akkor a konyha önmagában életképtelen. Ha a pályázatokat nem
nyerik meg, akkor visszatérnek rá, ez még mindig ad korrekcióra lehetőséget, ezért úgy
gondolja, hogy nyugodt szívvel meg lehet most szavazni ezt a döntést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha ezt elfogadják, akkor szükség van rá, hogy az év 2. felének gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos kiadás-bevétel egyenlegét lássák már jövő év februárban. Ha a mutatókból az
derül ki, hogy ez, az önkormányzatnak mínusz lenne, ha ez vállalhatatlan, ha nem nyernének
ezek a pályázatok és nem csökken tovább a rezsi, mondhatják azt akkor is az egyháznak,
hogy oldja meg, mert az önkormányzat nem tudja megoldani. Most a rezsiköltségben a
gazdaságtalan fűtés is benne van, ha oda új gépeket visznek, új fűtésrendszer lesz, felkerül a
hőszigetelés, új lapos tető lesz az éttermen, lehet, hogy így is lesz rajta valamennyi
megtakarítás.
Tardi Kálmán képviselő:
A fejlesztéseknél elektromos sütőknek is adhatnának nagyobb prioritást, mert vélelmezi,
hogy az étterem tetejére már felszerelt napelem több áramot termel, mint amit az
intézmény felhasznál, és a túltermelt áramért jóformán semmit nem kapnak. Az, az érdekük,
hogy amit ott megtermelnek fel is használják. A gázköltséget kemény forintokban kell
kifizetni, és amit ki tudnak váltani gáz készüléket, azt mind váltsák ki villanyra vagy más
alternatív energiára.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a 2 millió forintnyi villanyszámla ki van használva, de a logika jó úgy módosítva, hogy
törekedjenek arra, hogy a mostani nagy gazdaságtalan villamos energia fogyasztókat
nagyobb hatásfokú eszközök váltsák ki.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a
Pénzügyi Bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye kérésére a nyersanyagnormát 336 Ft-ról 377 Ft-ra
emeli. A jövőben elfogadja az Egyházmegye területén egységesen alkalmazott
nyersanyag árat, amely nem haladhatja meg a tiszafüredi Szent Imre Katolikus
Iskola és Háromkirályok Óvoda közoktatási intézményben alkalmazott
nyersanyag árat. Változtatás esetén 1 hónappal korábban értesítést kér a
változásról. A nyersanyag költséget terhelő 75%-os rezsiköltséget 45%-ra
csökkenti.
A változtatás 2017. június 1-től lép hatályba.
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-én keresztül biztosítja, hogy az aznapi
ebédet 815-ig le lehessen mondani.
A rezsicsökkentéssel megelőlegezi a 80 + 20 millió Ft-os beadott pályázatok
által elérhető rezsicsökkentést. Amennyiben ezek a pályázatok
eredménytelenek lesznek a rezsi mértékének számítását a Képviselő-testület
a pályázatok elbírálása után újratárgyalja.
Határidő: 2017. június 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
5. Döntés környezetvédelmi alap felhasználásáról
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 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a környezetvédelmi alap elkülönített számlájáról 2
299 691 forint összeg felhasználását az alábbiakra:
a) Környezetvédelmi pályázattal kapcsolatos támogatások
fedezetére
100 000 forint
b) Hortobágyi Génmegőrző Nonprofit Kft. ohati telephelyén
található fúrott ivóvíz kút energiaellátásának biztosítására
c) Egyek Nagyközség közigazgatási területén található
közkifolyók 2016. -2017. évi fogyasztására

700 800 forint
1 498 891 forint

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze az Egyek Nagyközség Önkormányzata és a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között jelenleg érvényben lévő bérleti-üzemeltetési
szerződés felülvizsgálatát a közkifolyókat illetően.

32/52

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

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2017. (IV.27.) számú határozata:
a)
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
engedélyezi a környezetvédelmi alap elkülönített számlájáról 2 299 691 forint összeg
felhasználását az alábbiakra:
a) Környezetvédelmi pályázattal kapcsolatos támogatások
fedezetére
100 000 forint
b) Hortobágyi Génmegőrző Nonprofit Kft. ohati telephelyén
található fúrott ivóvíz kút energiaellátásának biztosítására 700 800 forint
c) Egyek Nagyközség közigazgatási területén található
közkifolyók 2016. -2017. évi fogyasztására
1 498 891 forint
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
b)
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
kezdeményezi az Egyek Nagyközség Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. között jelenleg érvényben lévő bérleti-üzemeltetési szerződés
felülvizsgálatát a közkifolyókat illetően.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
6. Döntés az önkormányzat számára felajánlott ingatlanokról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Dankó P. u. 10. szám alatti ingatlant ne vásárolja meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/52

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

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2773/2017. iktatószámon felajánlott Egyek, Dankó P. u. 10. szám alatti
ingatlant nem vásárolja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2799/2017. iktatószámú előterjesztést támogassa, és a 4067
Egyek-Telekháza, Pillangó u. 39. szám alatti ingatlant vásárolja meg 75 000 Ft összegért.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2799/2017. iktatószámú előterjesztést támogatja, és a 4067 EgyekTelekháza, Pillangó u. 39. szám alatti ingatlant 75 000 Ft összegért
megvásárolja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek 0740/2 hrsz-ú ingatlanból 2351/2017.
iktatószámon térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadja el, amennyiben a tulajdoni
lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az önkormányzatra nézve nem hátrányos.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek 0740/2 hrsz-ú ingatlanból 2351/2017. iktatószámon
térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt elfogadja, amennyiben a tulajdoni
lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az önkormányzatra nézve nem
hátrányos.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4067 Egyek-Telekháza, Teleki u. 14. szám alatti ingatlanból
2378/2017. iktatószámon felajánlott tulajdonrészt ne fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4067 Egyek-Telekháza, Teleki u. 14. szám alatti ingatlanból 2378/2017.
iktatószámon felajánlott tulajdonrészt nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Petőfi u. 67. szám alatti 2840/2017. iktatószámon
felajánlott ingatlant ne fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Petőfi u. 67. szám alatti 2840/2017. iktatószámon
felajánlott ingatlant nem fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Ősz u. 27. szám alatti 2840/2017. iktatószámon
felkínált ingatlan felajánlójának hívják fel figyelmét, hogy az ingatlan felajánlást a tulajdonos
nyújtsa be.
Javasolja továbbá a bizottság, hogy az ingatlanért cserébe másik ingatlant, bérlakást ne
biztosítsanak. Felajánló nevezzen meg egy árat, hogy az ingatlant mennyiért ajánlja fel az
önkormányzatnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Ősz u. 27. szám alatti 2840/2017. iktatószámon felkínált
ingatlan felajánlójának hívják fel figyelmét, hogy az ingatlan felajánlást a
tulajdonos nyújtsa be.
Képviselő-testület az ingatlanért cserébe másik ingatlant, bérlakást nem kíván
biztosítani. Felajánló nevezzen meg egy árat, hogy az ingatlant mennyiért
ajánlja fel az önkormányzatnak.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7. Döntés az önkormányzati ingatlanokra tett vételi ajánlatokról
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 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2469/2017. iktatószámú kérelmet támogassa és Vadász Teréz
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Mária részére a 4069 Egyek, Fasor u. 20. szám (hrsz:752) alatti ingatlant 200 000 Ft
összegért értékesítse.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2469/2017. iktatószámú kérelmet támogatja és Vadász Teréz Mária
részére a 4069 Egyek, Fasor u. 20. szám (hrsz:752) alatti ingatlant 200 000 Ft
összegért értékesíti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2769/2017. iktatószámú kérelmet támogassa, és az
önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás 5382/2 helyrajzi számú, természetben a 4080
Hajdúnánás, Fürdő u. 18. szám alatti kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű
ingatlanban lévő tulajdoni részét 32 900 Ft összegért értékesítse Hajdúnánás Városi
Önkormányzat részére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2769/2017. iktatószámú kérelmet támogatja, és az önkormányzat
tulajdonát képező Hajdúnánás 5382/2 helyrajzi számú, természetben a 4080
Hajdúnánás, Fürdő u. 18. szám alatti kivett gazdasági épület, udvar
megnevezésű ingatlanban lévő tulajdoni részét 32 900 Ft összegért értékesíti
Hajdúnánás Városi Önkormányzat részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
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8. Önkormányzati tulajdonú vízi közművek vagyonértékelése
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 Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő
Konzorciuma (7754 Bóly, Hősök tere 8/C): ECOELINE Zrt. és BDL Környezetvédelmi Kft. által
készített Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
üzemeltetett, Egyek Nagyközség Önkormányzata önkormányzati tulajdonú víziközművagyonra vonatkozó Közművagyon-értékelési Szakvéleményt fogadja el.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő Konzorciuma
(7754 Bóly, Hősök tere 8/C): ECOELINE Zrt. és BDL Környezetvédelmi Kft. által
készített
Tiszamenti
Regionális
Vízművek
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság által üzemeltetett, Egyek Nagyközség Önkormányzata
önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó Közművagyonértékelési Szakvéleményt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9. Pályázat benyújtása a"ROM-RKT-17 Roma kulturális események megvalósításának,
kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására."
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 Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2837/2017.
iktatószámú kérelmét támogassa és járuljon hozzá az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiírt, ROM-RKT-17 kódjelű Roma kulturális események megvalósításának, kulturális
tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása című pályázat benyújtásához.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2837/2017. iktatószámú
kérelmét támogatja és hozzájárul az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
kiírt, ROM-RKT-17 kódjelű Roma kulturális események megvalósításának,
kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása című
pályázat benyújtásához.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
10. Szociális célú tűzifa igénylése
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 elviekben támogassa a szociális célú tűzifa igénylését. Szociális
tűzifát abban az esetben igényeljenek, ha az közúton Egyek 50 km-es körzetén belül
található. Ugyanis a szállítási költség az önkormányzatot terheli.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy elviekben támogatja a szociális célú tűzifa igénylését. Szociális tűzifa
abban az esetben igényelhető, ha az közúton Egyek 50 km-es körzetén belül
található.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nehogy félreérte valaki, hogy most már lesz szociális tűzifa. Eddig sem volt, és szerinte ez
után sem lesz szociális tűzifa, de keresik a lehetőségét, hogy legyen.
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11. Döntés az önkormányzat számára felajánlott Teleki u. 25. szám alatti 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 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4067 Egyek-Telekháza, Teleki u. 25. szám alatti 2870/2017.
iktatószámon térítésmentesen felajánlott ingatlant fogadja el, amennyiben a tulajdoni lapon
lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az önkormányzatra nézve nem hátrányos.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4067 Egyek-Telekháza, Teleki u. 25. szám alatti 2870/2017.
iktatószámon térítésmentesen felajánlott ingatlant elfogadja, amennyiben a
tulajdoni lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az önkormányzatra
nézve nem hátrányos.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
12. Döntés az önkormányzat számára megvételre felajánlott 1756/3 hrsz-ú 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 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Ale Gáborné 2878/2017. iktatószámú kérelmet támogassa, és az
Egyek 1753/3 hrsz-ú, természetben Egyek, Damjanich u. 1. szám alatti ingatlant 350 000 Ft
összegért vásárolja meg. Ebből 80 000 Ft összeget fizessen meg az önkormányzat az ingatlan
adásvételi szerződés aláírásakor a 2017. évi költségvetésben elkülönített fejlesztési tartalék
terhére. A fennmaradó 270 000 Ft összeget 2018.01.31-ig térítsék meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Ale Gáborné 2878/2017. iktatószámú kérelmet támogatja, és az Egyek
1753/3 hrsz-ú, természetben Egyek, Damjanich u. 1. szám alatti ingatlant
350 000 Ft összegért megvásárolja. Ebből 80 000 Ft összeget fizet meg az
önkormányzat az ingatlan adásvételi szerződés aláírásakor a 2017. évi
költségvetésben elkülönített fejlesztési tartalék terhére. A fennmaradó
270 000 Ft összeget 2018.01.31-ig téríti meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
13. Előterjesztés a TAO-s pályázatok által nyert beruházási pályázatok
megvalósulásának biztosítására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete
2871/2017. iktatószámú kérelmét támogassa és a TAO-s pályázatok által nyert beruházási
pályázatok megvalósulásához 1 682 655 Ft összeget biztosítson az Egyeki Sportbarátok
Sportegyesülete (4069 Egyek, Csalogány u. 12.) részére a 2017. évi költségvetésben
elkülönített fejlesztési tartalék terhére.
A pályázatok megvalósulásához biztosítandó 1 682 655 Ft összegből 1.200 000 Ft a jövő évi
finanszírozásuk megelőlegezése legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 2871/2017. iktatószámú
kérelmét támogatja és a TAO-s pályázatok által nyert beruházási pályázatok
megvalósulásához 1 682 655 Ft összeget biztosít az Egyeki Sportbarátok
Sportegyesülete (4069 Egyek, Csalogány u. 12.) részére a 2017. évi
költségvetésben elkülönített fejlesztési tartalék terhére.
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A pályázatok megvalósulásához biztosítandó 1 682 655 Ft összegből 1.200
000 Ft a jövő évi finanszírozásuk megelőlegezése legyen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ecsedi János alpolgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
14. Árajánlat használt orvosi készülékekre
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 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy vásárolja meg a Sono-East Bank Kft-től (7400 Kaposvár, Szegfű
út 1.) a VIVID 5 használt ultrahang készüléket 899 100 Ft + áfa összegben, a hozzá tartozó
kardiológia vizsgálófejet 399 000 Ft + áfa összegben részletfizetésre, valamint a GE MAC
1200 EKG készüléket 190 000 Ft + áfa összegben.
A vételár a kardiológiai szakrendelésre fizetendő eszközbérleti díj terhére, valamint a 2017.
évi költségvetésben elkülönített fejlesztési tartalék terhére kerüljön kifizetésre.
Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Biztosan mindenki megkapta az új árajánlatot, amiben 12 havi részletre van felbontva az
ultrahang készülék. Ha az EKG készüléket 100%-ban kifizeti az önkormányzat az bruttó
241 300 Ft lenne. Az ultrahangra pedig 12 havi részletre, ebben az évben 1 349 000 Ft-ot
kellene fizetni. Ebből 1 200 000 Ft-ot a kardiológiára tervezett bérleti díjból fedeznek, tehát
149 000 Ft-ot kell majd fejlesztési tartalékból átcsoportosítani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy megvásárolja a Sono-East Bank Kft-től (7400 Kaposvár, Szegfű út 1.) a
VIVID 5 használt ultrahang készüléket 899 100 Ft + áfa összegben, a hozzá
tartozó kardiológia vizsgálófejet 399 000 Ft + áfa összegben részletfizetésre,
valamint a GE MAC 1200 EKG készüléket 190 000 Ft + áfa összegben.
A vételár a kardiológiai szakrendelésre fizetendő eszközbérleti díj terhére,
valamint a 2017. évi költségvetésben elkülönített fejlesztési tartalék terhére
kerüljön kifizetésre.
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Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
15. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek
bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló
2/2007.(I.25.) önkormányzat rendelet módosítását
Soltész Gábor képviselő:
Az Ady E. u. 35. szám alatti lakás teljesen felújított összkomfortos lakás, és a II. kategóriába esik,
a Fő tér 21. szám alatti lakás, ami nem összkomfortos, nem felújított, régebbi építésű, az pedig
az I. kategóriás. Jóval többe kerül az a lakás, amit gazdaságtalanabb fűteni, rosszak a nyílászárói
és még sorolhatná.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Valamikor különbségek voltak téve a lakások között a komfort fokozatokat tekintve. A korábbi
Képviselő-testülettel gyűrűszerűen kategóriákat alakítottak ki, és ami a település központjában
van az, az I. kategória, a II. kategória, ami a település közepén van, a leggyengébb kategória, ami
a település szélén van. Kérte, hogy ennek megfelelően sorolják be ezeket az ingatlanokat. Az
elhelyezkedés szerinti kategórián belül megmarad a komfortfokozat is. Amit Soltész Gábor
képviselő elmondott az egy ellentmondás, és igaza is van.
Soltész Gábor képviselő:
Az Ady Endre u. 35. szám alatt lakásnak 13 250 Ft/hó, a Fő tér 21. szám alatt lakásnak pedig
35 340 Ft/hó a bérleti díja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Fő tér 21. szám alatti lakás díja nem reális. Az Ady Endre u. 35. szám alatti ingatlant
elfogadhatják, a másikat pedig hozzák vissza.
Dr. Tóth Sándor szót kér. Kéri, hogy aki meg adja a szót dr. Tóth Sándor részére, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megadta a szót Dr. Tóth Sándor
részére.
Dr. Tóth Sándor:
A lakástörvény eligazítást nyújt. A komfortfokozatnak van igazán jelentősége.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Valamikor komfortfokozat szerint volt csak besorolva, de nem volt igazságos.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Érzik mindannyian ezt a torzulatot. Szerinte ezt hozzák vissza.
Tardi Kálmán képviselő:
Kéri, hogy a 2018. évi üléstervbe a lakások besorolásrendjét hozzák be, tárgyalják újra, mert
lehet, hogy idejét múlt már a körgyűrűs rendszer is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt is tudja támogatni, de nem rossz a rendszer, mert eddig működött, és 2-3 ingatlan kivételével
mind ki van adva. Támogatja, hogy a következő ülésen hozzák vissza a rendeletet. Javasolja,
hogy az Ady E. u. 35. szám alatti ingatlan vonatkozásában fogadják el az előterjesztést, a Fő téri
lakást és a rendelet felülvizsgálatát pedig a következő testületi ülésen tárgyalhatják.
Kéri, hogy aki a rendelet módosítását az Ady E. u. 35. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján valamint a lakások és a helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény /továbbiakban: Ltv./ 2. számú
mellékletében felsorolt felhatalmazó rendelkezések alapján a következőket rendeli el:

1.§
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú
bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással
kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: rendelet) 4. melléklete helyébe a jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet
lép.
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2.§
Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.
Egyek, 2017. április 27.

____________________________

____________________________

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. április 27.
___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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1. számú melléklet
Az Önkormányzat tulajdonában lévő költség elvű és szociális jellegű lakások besorolása:

I.

Kategóriás lakások:








II.








III.








Fő u. 59. (91 m2)
Fő u. 4. (82 m2)
Deák F. 4. (70 m2)
Víg u. 1/a (85 m2)
Víg u. 5. (101 m2)
Hunyadi J. u. 30. sz. (59 m2)
Hunyadi u. 12. (47 m2)

Kategóriás lakások:
Fő u. 176. (99 m2)
Erzsébet u. 16. (74 m2, szolgálati l.)
Rákóczi F. u. 3. (85 m2)
Csalogány u. 1. (101 m2)
Tél utca 6. (78 m2)
Csokonai u. 34. sz. (77 m2)
Ady E. u. 35. sz. (50 m2)
Kategóriás lakások:
Fő u. 202. (87 m2)
Bem u. 41. (99 m2
Toldi M. u. 28. (68 m2)
Petőfi S. u. 11. sz. (75 m2 szükség 1.)
Toldi M. u. 13. sz. ( 86 m2)
Tavasz u. 4. sz. ( 80 m2)
Tiszaszőlő u. 4. sz. ( 130 m2 )

IV. Kategóriás lakások (szükséglakások)







Fő u. 76/b. (74 m2, szükség l.)
Egyek, Csokonai u.28.( 120m2 szükség l.)
Dankó P.u.41.(72m2 szükség l.)
Pillangó u. 37. sz. (56 m2 szükség 1.)
Fasor u. 57.sz. ( 71m2 szükség l.)
Ohat 0664/18 hrsz ( 58 m2 szükség l.)
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V. Kategóriás lakások (szociális-egészségügyi szükséglakások)


Petőfi S. u. 23. sz. ( 76 m2)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális jellegű bérlakások:





Teleki u. 61 (70 m2)
Teleki u. 61 (54 m2)
Teleki u. 61. (80 m2)
Hunyadi J. u. 12. (73m2)

Önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adható helyiségek








Egyek, Tél út 4. sz.
Egyek, Fő út 3/A. sz.
Egyek, Fő út 2. sz.
Teleki u. 36. sz.
Hunyadi u. 48/c (4-6m2)
2
Hunyadi u.48/f (6-8m )
Fonyódligeti üdülő (Egyek-Tiszacsege-Polgár-Megyei Önk. közös tulajdona)

16. Tervezői szerződés az Egyek-Nefelejcs utca, Ősz utca és Zrínyi utca csapadékvíz
elvezetés vízjogi építési tervdokumentációinak elkészítésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3.)
és a „Libella ’84” Mélyépítő Tervező Kkt. (4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 97.) között
kötendő Egyek-Nefelejcs utca, Ősz utca és Zrínyi utca csapadékvíz elvezetés vízjogi építési
tervdokumentációinak elkészítésére vonatkozó tervezési szerződést bruttó 1 040 000 Ft
összegben a 2017. évi költségvetésben elkülönített fejlesztési tartalék terhére.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2017. (IV.27.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
elfogadja az Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3.) és a
„Libella ’84” Mélyépítő Tervező Kkt. (4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 97.)
között kötendő Egyek-Nefelejcs utca, Ősz utca és Zrínyi utca csapadékvíz
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elvezetés vízjogi építési tervdokumentációinak elkészítésére vonatkozó
tervezési szerződést bruttó 1 040 000 Ft összegben a 2017. évi
költségvetésben elkülönített fejlesztési tartalék terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
17. Rendelet a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn
kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendet a bizottságok nem tárgyalták.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Magasabb szintű jogszabály indokolja a rendelet módosítását. A korábbi rendelet részleteibe
menően szabályozta az anyakönyvi tevékenységet. Lehetőségük a díjak meghatározására
korlátozódhat, egyéb részletszabályokat nem tartalmazhat a rendelet. Illetve az anyakönyvi
program is indokolja a módosítást, ami alapján a kollégák dolgoznak, nem általuk előállított
nyomtatványokon kell a különböző kérelmeket beterjeszteni, hanem a program által generált
nyomtatványok használatát írja elő. Illetve indokoltnak tartja a díjtételek módosítását. A
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért eddig 5 000 Ft-ot kellett befizetnie a lakosságot, ez
emelkedne most 8 500 Ft-ra. Az anyakönyvvezető kapott egy jelképes díjat a korábbi években,
ami 2 300-2500 Ft körüli összeg volt egy ilyen eseményért. Azt gondolja, hogy mindenképpen
indokolt ezt módosítani. Ez által kb. 5 000 Ft, ami tisztán megmarad. Ez még mindig egy
szerény összeg egy hétvégét tekintve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendeletet támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(IV.27.)
önkormányzati rendelete
a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli
megtartásának engedélyezéséről és díjairól
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában a kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. kérelmezők: a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn
házasságkötéseket az anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentő ügyfelek,
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2. hivatali helyiség: Egyeki Polgármesteri Hivatal Egyek, Fő u.3. szám alatti hivatali
helysége
3. hivatali munkaidő: Egyek Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott munkaidő.
4. rendkívüli esemény: a Rendelet 2.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása valamint
mozgáskorlátozottság vagy súlyos betegség miatt mozgásképtelen ügyfelek házasságkötése

2. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül házasságkötés
2. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötések engedélyezését az elektronikus anyakönyvi
program által elállított nyomtatványon kell kérni a bejelentkezési szándékkal egy időben, de
legalább a házasságkötés tervezett időpontját megelőző 30. napig.
(2) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével – dönt.
(3) Nem minősül hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek és e rendelet szabályait nem
kell alkalmazni, ha a hivatali helyiség bármely okból bekövetkező használhatatlansága miatt
nem vehető igénybe házasságkötés céljára. Ebben az esetben a más helyszínen megtartott
házasságkötés térítésmentes.
3. §
(1) Hivatali munkaidőn kívülinek minősül az az házasságkötés, mely Egyek Nagyközség
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendtől
eltérően történik.
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezését elektronikus
anyakönyvi program által elállított nyomtatványon kell kérni a bejelentkezéssel egyidejűleg.
(3) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével – dönt.
(4) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és az abban közreműködőkről az
anyakönyvvezető nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás alapján - a jegyző
ellenjegyzése mellett - a megbízás díj elszámolására és kifizetésére az
anyakönyvvezető kérésére félévente kerül sor.

3. Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően
bejelentett házasságkötések esetén kell alkalmazni.
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(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint
az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak
mértékéről szóló 19/2011.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet.

Egyek, 2017. április 27.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2017. április 27.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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1. melléklet a 15/2017.(IV.27.) Önkormányzati Rendelethez
I. Házasságkötések után fizetendő díjak
Alapszolgáltatás: díjmentes
1) hivatali munkaidőn belül hivatali helyiségben megtartott házasságkötés
2) hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötés rendkívüli körülmények fennállása
esetén
A

B

1.

Hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés után fizetendő díj

Hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés után fizetendő díj

2.

50.000.-Ft

8.500.- Ft

A fenti összegek a fizetendő ÁFA-t nem tartalmazzák.

II. Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:
Az anyakönyvvezető részére a hivatali munkaidőben megtartott házasságkötéseken való
közreműködésért külön juttatás nem jár.

a.) Az anyakönyvvezetőt hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés után megillető
díjazás eseményenként:
bruttó 7.000 Ft
b.) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés után megillető
díjazás eseményenként:
bruttó 7.000 Ft
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 17:55 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Kiss Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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