EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. MÁJUS 18. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2017. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. május 18-án 15:30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi 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 határozati javaslat
135/2017.(V.18.) sz. határozattól - 136/2017.(V.18.) sz. határozatig
2. Válykos tó használati szabályzata
137/2017.(V.18.) sz. határozat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az
ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 5
képviselő jelen van. Hajduné Holló Katalin, Soltész Gábor és Vitéz Zsolt képviselők munkahelyi
elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az ülésen. Szalai Erika képviselő még nem érkezett
meg.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Tardi Kálmán és Bódi István 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 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
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Napirendek tárgyalása:
1. „Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek Nagyközségben” című
pályázathoz határozati javaslat
Bóta Barbara aljegyző:
Az április 27-i ülésen a Képviselő-testület már elfogadott egy határozati javaslatot, ami a
piachoz kapcsolódó pályázatra vonatkozott. Időközben megváltozott a pályázati kiírás. Az
eredeti pályázati kiírás szerint a testületi határozatnak tartalmaznia kellett a pályázatban
elszámolható költségeket és az ehhez kapcsolódó önerőt. Viszont a módosított pályázati
kiírás szerint mind a pályázatnak, mind a határozatnak tartalmaznia kell a pályázatban el
nem számolható költségeket is. Április végén említette, hogy lesznek olyan költségek,
amelyeket a pályázatban nem tudnak elszámolni. Például a kiviteli terv költsége vagy a
könyvvizsgálat és a közbeszerzés költsége. Ezek közül egyik sem fért bele a pályázati
költségvetésbe, tehát nem tudják a pályázatban elszámolni. Az új kiírás szerint a
költségvetésnek tartalmaznia kell, illetve a testületi határozatnak is. Ennek megfelelően
módosításra került a határozatnak ezen része. Az önerő a módosítás eredményeképpen
11.303.765 Ft-ra emelkedett. A múltkor 8.636.412 Ft-ról döntöttek, de szóban már akkor
jelezte, hogy ez nem tartalmazza a pályázatban el nem számolható költségeket. Így most egy
határozatban döntenek az elszámolható és az el nem számolható költségekről.
Szerinte úgy lenne célszerű, hogy először döntenek a 102/2017.(IV.27.) határozat
visszavonásáról, majd a kiküldött határozati javaslatot kellene elfogadni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a pontosított és emelt összeggel is támogassák a pályázat benyújtását.
Kéri, hogy aki támogatja a 102/2017.(IV.27.) sz. határozatát hatályon kívül helyezését,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2017. (V.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 102/2017.(IV.27.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a bővített összeggel és az emelt önerővel a határozati javaslatot,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2017. (V.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 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 1651/2 hrsz.
A fejlesztés bruttó összköltsége:
A fejlesztés pályázatban
elszámolható bruttó összköltsége:
A pályázatban igényelt támogatás:
Biztosított saját forrás (összes önerő):

60 245 432 Ft
57 578 432 Ft
48 941 667 Ft
11 303 765 Ft

Az 1. célterület megvalósításához szükséges 11 303 765 ft, önerőt Egyek
Nagyközség Önkormányzata biztosítja fejlesztési célú hitel terhére.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. május 22.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
2. Válykos tó használati szabályzata
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a vízi közlekedés szabályaiban, a csónak kötelező felszerelései közül a
horgonyt húzzák ki, mert a Válykos tóba nem kell horgony. A másik javaslata a Csónak
használata részben az első pontot javasolja módosítani, hogy a csónak átvételekor fényképes
igazolvány átadása kötelező rész helyett legyen „A csónak átvételekor fényképes igazolvány
bemutatása kötelező, melynek adatait a kölcsönzésért felelős személy a csónak és a
tartozékok hiánytalan és sértetlen visszaadásáig magánál tart.” Tehát tudják azt, hogy kinek
adták oda a csónakot, hogy ha esetleg azzal bármi baj történne, de nem veszik el a személyi
igazolványt.
Szalai Erika képviselő megérkezett az ülésre.
Jelen van 6 fő képviselő.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy nem kérhetik el a személy igazolványt.
Ecsedi János alpolgármester:
Elkérhetik.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A személyi dokumentumokat nem kérheti el akárki, még a jegykezelő sem veheti el a személyi
igazolványt.
Ecsedi János alpolgármester:
Van benne egy olyan rész, hogy a kölcsönvevő aláírásával igazolja teljes körű vagyoni
felelősségét a kölcsönvett csónak és tartozékai, továbbá a csónak használata során
esetlegesen a csónak nem megfelelő használatából eredő harmadik személynek okozott
kárért. Lesz ilyen nyilatkozat készítve?
Tardi Kálmán képviselő:
Ezt a szabályzatot ki kell majd a Válykos tónál függeszteni.
Bóta Barbara aljegyző:
Igen és szerinte mintanyilatkozatokat is készíteni kell majd.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Saját csónakot lehet kivinni a vízre?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő megengedné.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szerinte akkor azt is le kellene rögzíteni, hogy milyen csónakot enged meg az önkormányzat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Könnyű tömegű, kézzel vízre tehető, amit sólyázás nélkül vízre lehet tenni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A díjtételeket bele kellene írni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Minden megkezdett félóra után 100 Ft.
Mivel más javaslat nincs, felsorolja az eddig elhangzott módosításokat:
-

A csónak használatánál kerüljön bele, hogy magántulajdonban lévő könnyű tömegű,
kézzel vízre tehető vízi járművet külön engedély nélkül a Válykos tóra tehetnek.

-

A csónak átvételekor fényképes igazolvány bemutatása kötelező (személyi igazolvány,
jogosítvány vagy diák igazolvány stb.), melynek adatait a kölcsönzésért felelős személy a
csónak és a tartozékok hiánytalan és sértetlen visszaadásáig megőriz.

-

A csónak használati díja 100 Ft/félóra, minden megkezdett félóra után.

-

Illetve a vízi közlekedés szabályaiban, a csónak kötelező felszerelései közül a horgony
nem kell.
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Kéri, hogy aki a felsorolt módosításokkal együtt elfogadja a Válykos tó használati
szabályzatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2017. (V.18.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
elfogadja a Válykos tó használati szabályzatát az alábbi módosításokkal:
A Válykos tó használati szabályzatában található Csónak használat részt az
alábbiak szerint egészíti ki:
- A magántulajdonban lévő könnyű tömegű, kézzel vízre tehető vízi
járművet külön engedély nélkül a Válykos tóra tehetnek.
- A csónak átvételekor fényképes igazolvány bemutatása kötelező
(személyi igazolvány, jogosítvány vagy diák igazolvány stb.), melynek
adatait a kölcsönzésért felelős személy a csónak és a tartozékok
hiánytalan és sértetlen visszaadásáig megőriz.
- A csónak használati díja 100 Ft/félóra, minden megkezdett félóra után
A Válykos tó vízi közlekedés szabályaiban, A csónak kötelező felszerelései
pontban a horgony kerüljön törlésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:45 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Tardi Kálmán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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