EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2017. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. május 25-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. Tájékoztató a katasztrófavédelmi feladatokról
Előadó: Szabó Norbert kirendeltség vezető
138/2017.(V.25.) sz. határozat
2. Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
Előadó: Lőrincz Zoltán tűzoltóparancsnok
139/2017.(V.25.) sz. határozat
3. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
16/2017.(V.25.) sz. rendelet
4. Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról,
tevékenységéről
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
140/2017.(V.25.) sz. határozat
5. Beszámoló az adózás helyzetéről
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Antalné Csőke Éva adóügyi ügyintéző
Galbács-Trungel Katalin adóügyi főtanácsos
141/2017.(V.25.) sz. határozat
6. Kardiológia szakrendeléshez szükséges szerződések jóváhagyása
142/2017.(V.25.) sz. határozat
143/2017.(V.25.) sz. határozat
7. Polgármesteri jelentés
144/2017.(V.25.) sz. határozat
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8. Tájékoztató az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 2016. évi működéséről,
támogatásának felhasználásáról
Előadó: Ecsedi János egyesület elnöke
145/2017.(V.25.) sz. határozat
9. Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezés munkálatairól
Előadó: Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
146/2017.(V.25.) sz. határozat
10. Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről
Előadó: Vezérigazgató
147/2017.(V.25.) sz. határozat
11. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I. 25.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
12. Kérdések, interpellációk
13. Egyebek
1. Attila telephez szándéknyilatkozat
148/2017.(V.25.) sz. határozat
2. Döntés a 2017. évi igazgatási szünet időpontjáról
149/2017.(V.25.) sz. határozat
3. „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Egyeken” című EFOP3.7.3-16 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztés
150/2017.(V.25.) sz. határozat
4. Egyek Mentőállomás támogatási kérelme
151/2017.(V.25.) sz. határozat
Döntés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról
152/2017.(V.25.) sz. határozat
153/2017.(V.25.) sz. határozat
5. Döntés az Opel Combo-C Van típusú gépjármű értékesítéséről (Szóbeli előterjesztés)
154/2017.(V.25.) sz. határozat
6. Együttműködési szándéknyilatkozat a Sayn Gourmet csoporttal való
együttműködésre
155/2017.(V.25.) sz. határozat
7. Határozati javaslat előirányzat módosításra
156/2017.(V.25.) sz. határozat
8. Pályázat benyújtása „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
(ESZA) EFOP-1.6.2-16”, valamint a kapcsolódó „Szegregált élethelyzetek felszámolása
komplex programokkal (ERFA) EFOP-2.4.1.” pályázati kiírásokra
157/2017.(V.25.) sz. határozat
9. Munka- és Védőruha Juttatási Szabályzat Tanyagondnoki munkakörre
158/2017.(V.25.) sz. határozat
10. Tájékoztató Egyek Nagyközség önkormányzati útjainak forgalomtechnikai
felülvizsgálatáról
159/2017.(V.25.) sz. határozat
11. Közigazgatási határ módosításának kezdeményezése (Szóbeli előterjesztés)
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160/2017.(V.25.) sz. határozat
12. Döntés az önkormányzat részére megvételre felajánlott Egyek, Toldi u. 36. sz. alatti
ingatlanról
161/2017.(V.25.) sz. határozat
13. Tájékoztatás a Tiszafüred Város Önkormányzata számára fizetendő 2016. évi
kompenzáció megfizetésére irányuló felszólításról
162/2017.(V.25.) sz. határozat
14. Támogatási kérelem kispályás labdarúgó torna megszervezéséhez
163/2017.(V.25.) sz. határozat
15. Vételi ajánlat belterületi ingatlanokra
164/2017.(V.25.) sz. határozat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 8 képviselő
jelen van. Ecsedi János alpolgármester még nem érkezett meg az ülésre.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Soltész Gábor és Tardi Kálmán képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendi pontok vonatkozásában a szokásos az eljárás, a távolabbról érkező vendégek
napirendjeit előre veszik.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Döntés az Opel Combo-C Van típusú gépjármű értékesítéséről (Szóbeli előterjesztés)
2. Együttműködési szándéknyilatkozat a Sayn Gourmet csoporttal való
együttműködésre
3. Határozati javaslat előirányzat módosításra
4. Pályázat benyújtása „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
(ESZA) EFOP-1.6.2-16”, valamint a kapcsolódó „Szegregált élethelyzetek felszámolása
komplex programokkal (ERFA) EFOP-2.4.1.” pályázati kiírásokra
5. Munka- és Védőruha Juttatási Szabályzat Tanyagondnoki munkakörre
6. Tájékoztató Egyek Nagyközség önkormányzati útjainak forgalomtechnikai
felülvizsgálatáról
7. Közigazgatási határ módosításának kezdeményezése (Szóbeli előterjesztés)
8. Döntés az önkormányzat részére megvételre felajánlott Egyek, Toldi u. 36. sz. alatti
ingatlanról
9. Tájékoztatás a Tiszafüred Város Önkormányzata számára fizetendő 2016. évi
kompenzáció megfizetésére irányuló felszólításról
10. Támogatási kérelem kispályás labdarúgó torna megszervezéséhez
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11. Vételi ajánlat belterületi ingatlanokra
Javasolja napirendről levenni:
9. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állapotáról
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztató a katasztrófavédelmi feladatokról
Előadó: Szabó Norbert kirendeltség vezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a katasztrófavédelem részéről Fekete István tűzoltóezredest. Megkérdezi Fekete
István tűzoltóezredest, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Fekete István tűzoltóezredes:
Bemutatkozik, majd elmondja, hogy Szabó Norbert kirendeltség vezető azért nem tud részt
venni az ülésen, mert jelenleg a Nemzetvédelmi Egyetemen vizsgázik.
Ecsedi János alpolgármester megérkezett az ülésre, jelen van 9 fő.

Az ő szakterülete tűzoltósági szakterület. A tájékoztatóból kiemeli, hogy Egyek település
közigazgatási területén a tavalyi évben 44 káresemény volt. Ez a szám bizonyítja számára,
hogy jó a településnek és a környező településeknek is, hogy Egyeken működő tűzoltóság
van, aki nagyon rövid idő alatt ki tud érni a helyszínre. Megköszöni a Képviselő-testületnek
azt a támogatását, amit a tűzoltóság részére nyújtott tavalyi és idei évben. Szakmai
szempontból a mellett állnak ki, hogy itt az önkormányzati tűzoltóság működjön és biztosítsa
az itteni lakosoknak illetve a kapcsolódó településeken élő emberek biztonságát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte nem kérdés, hogy szükség van a katasztrófavédelem és a tűzoltóság munkájára.
Legutóbb is talán egyhangúlag szavaztak meg 11,5 millió forintos támogatást a tűzoltóság
számára. Ez ennek az önkormányzatnak nagyon sok, mert ez egy szegény önkormányzat, de
ennek ellenére megszavazták. A napirendet tárgyalta a Szociális Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a Hajdúnánási
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi
munkájáról szóló tájékoztatót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi
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Kirendeltség és a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról szóló
tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottságok állásfoglalását,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hajdúnánási
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. Beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
Előadó: Lőrincz Zoltán tűzoltóparancsnok
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet tárgyalta a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság
2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a bizottságokkal és a beszámolót
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évben végzett munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2016. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek
Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek
2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottságok javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
16 /2017. ( V.25.) számú
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdése
alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat
Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendeletének 5.
sz. melléklete alapján, a véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
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 Egyek Nagyközség Önkormányzata


Egyeki Polgármesteri Hivatal



Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő
költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
2. §
A képviselő- testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1 179 474 227 forintban, azaz Egymilliárd – egyszázhetvenkilenc-millió
- négyszázhetvennégyezer-kettőszázhuszonhét forintban állapítja meg.
b) kiadási főösszegét 1 048 904 024 forintban, azaz Egymilliárd - negyvennyolcmilliókilencszáznégyezer-huszonnégy forintban állapítja meg.
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Tárgyévi költségvetési hiány:

1 018 557 714 Ft
1 034 224 162 Ft
15 666 448 Ft

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek előirányzat-maradványának, maradványának igénybevétele
- működési célra:
118 762 000 Ft
- felhalmozási célra:
20 790 000 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések:
10 495 990 Ft
Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló
bevételek:
Finanszírozási bevételek:
- Működési célú hitelfelvétel:
Ft
- Felhalmozási célú hitel felvétele:
10 868 523 Ft
Finanszírozási kiadások:
- Működési célú államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése:
8 105 497 Ft
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:
6 574 365 Ft
3. §

Az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerintiköltségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként
részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézmények kormányzati funkcióinak
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főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 1/1, 1/2., 1/3.számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciókénti bevételi jogcímeit kötelezően
ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1/1)a, 1/1)b, 1/2)a,1/3)a,.
számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről:

796 697 042 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h. belülről:

84 026 093 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek:

86 178 673 forint

d) B4. Működési bevételek:

46 352 793 forint

e) B5. Felhalmozási célú bevételek:

400 000 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

512 817 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek:

255 660 545 forint
4. §.

(1) Az önkormányzat a 2015. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege
989 959 192 forint.
(2) Működési kiadások teljesítéséből
a) K1. Személyi juttatás:

528 722 157 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó:

84 748 135 forint

c) K3 Dologi kiadások:

169 137 010 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

36 398 722 forint

e) K5. Egyéb működési c. kiadások:

68 103 639 forint

g)K9. Finanszírozási c. kiadások:

102 849 529 forint

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait
a 2., 3. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait
intézményi bontásban, kormányzati funkciókénti felsorolásban a 2/1., 2/2., 2/3., számú
melléklet, az Önkormányzat és intézményei kötelező, illetve önként vállat feladatonkénti
bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a, .számú melléklet szerint állapítja meg.
5. §
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(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. számú
melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 153 688 864 forint,

Amelyből:
a) K6. Beruházások:

128 957 223 forint,

b) K7. Felújítás:

17 944 339 forint,

c) K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások:
d) K9. Finanszírozási c. kiadások / felhalmozási/

212 937 forint
6 574 365 forint

6. §
Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint
felhalmozási tételeit, mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. §
(1) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált
maradványa: 130 570 203 forint.
Ebből
-

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa:

-

Alaptevékenység szabad maradványa:

116 702 444 forint
13 867 759 forint

(2)A maradvány kimutatást a 7.1., 7.2., 7.3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodása során keletkezett
maradványát a 7.1. számú melléklet tartalmazza.
(4) Egyeki Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a
7.2. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi gazdálkodása során keletkezett,
maradványát a 7.3. számú melléklet tartalmazza.

9/39

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

9. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a
8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2016. évi állami támogatásokkal és
hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2016. évi többéves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 10.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési
szervei 2016. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 11.1. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
13. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi adósságállományát a 12.1.
számú melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2016. évi
adósságállományát a 12.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház 2016. évi adósságállományát a 12.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. §
Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2016. évben nyújtott közvetett
támogatások teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15. §
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Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14.1, 14.2., 14.3., számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
16. §

Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2016. évben a 15. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.
17.§
Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztatót a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet 2017. május 25.-én lép hatályba.

………………………….
Dr. Miluczky Attila

………………………….
PH.

polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. május 25. napján
………………………….
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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Mellékletek

1.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

3.§-ához

Egyek

Nagyközség

Önkormányzatának és költségvetési szervei 2016. évi bevételei forrásonként, főbb jogcím
csoportonkénti részletezettségben
1/1.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

3.§-ához

Egyek

Nagyközség

Önkormányzatának 2016. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati
funkció szerinti bontásban
1/1)a.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

3.§-ához

Egyek

Nagyközség

Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció
szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
1/1)b.

számú

melléklet

Önkormányzatának

a

zárszámadási

rendelet

3.§-ához

Egyek

Nagyközség

2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció

szerinti bontásban önként vállalt feladatonként
1/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2016.
évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban
1/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal
2016. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti
bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
1/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 3.§-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház 2016. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti
bontásban
1/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3.§-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház 2016. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati
funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
2.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

4.§-ához,

Egyek

Nagyközség

Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
2/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati
funkció szerinti bontásban
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2/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati
funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
2/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati
funkció szerinti bontásban önként vállalt feladatonként
2/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri
Hivatal 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti
bontásban
2/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri
Hivatal 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti
bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
2/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati
funkció szerinti bontásban
2/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár
és Művelődési Ház 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati
funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként
3.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

4.§-ához

Egyek

Nagyközség

Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi működési kiadásai kiemelt
előirányzatonként
4.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

5.§-ához,

Egyek

Nagyközség

önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi felújítási kiadásai célonként, és
felhalmozási kiadásai feladatonként
5. számú melléklet a zárszámadási rendelet 6.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata
2016. évi Pénzügyi mérlege
6. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016. évi adatai mérleg
rendszerben
7.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (3) bekezdéséhez Egyek
Nagyközség Önkormányzata 2016. évi maradvány kimutatása
7.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2) (4) bekezdéséhez az Egyeki
Polgármesteri Hivatal 2016. évi maradvány kimutatása
7.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (5), bekezdéséhez a Tárkányi Béla
13/39

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi maradvány kimutatása
8. számú melléklet zárszámadási rendelet 9.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról
9. számú melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának
a 2016. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal
kapcsolatos elszámolások
10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11.§-ához, a több éves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban
11.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 12. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata
és az irányított költségvetési szervek 2016. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleg
12.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata
2016. év végi adósságállományának bemutatása
12.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, az Egyeki Polgármesteri Hivatal
2016. év végi adósságállományának bemutatása
12.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13.§-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház 2016. év végi adósságállományának bemutatása
13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzata
2016. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése
14.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata
2016. évi pénzeszközeinek változása
14.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15.§-ához, a Polgármesteri Hivatal 2016. évi
pénzeszközeinek változása
14.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15.§-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház 2016. évi pénzeszközeinek változása
15.

számú

melléklet

a

zárszámadási

rendelet

16.§-ához,

Egyek

Nagyközség

Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek, követekések, és részesedések alakulása 2016. évben
16. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 17.§-ához az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiről szóló tájékoztató
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4. Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról,
tevékenységéről
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
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 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
2016. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A beszámolót ő is el tudja fogadni, de a Felügyelő Bizottság által megfogalmazottakkal nem
teljesen ért egyet.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról,
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5. Beszámoló az adózás helyzetéről
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Antalné Csőke Éva adóügyi ügyintéző
Galbács-Trungel Katalin adóügyi főtanácsos
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 adózás 2016. évi és 2017. I. negyedévi helyzetéről szóló
beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót a Pénzügyi Bizottság javaslata
szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az adózás 2016. évi és 2017. I. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6. Kardiológia szakrendeléshez szükséges szerződések jóváhagyása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti Dr. Kenéz Gáspár kardiológust. A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2017.05.31-től az
egyeki kardiológia szakrendelés ellátásában a Rudling Health Kft. (4032 Debrecen, Dér u.
1/2.) nem tud részt venni.
Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a Rudling Health Kft-vel kardiológia
szakrendelés ellátására kötött szerződések felbontására.
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség
Önkormányzata és Dr. Kenéz Gáspár (4028 Debrecen, Nagyerdei Körút 28. 3. em. 10. ajtó)
között járóbeteg szakellátási tevékenység (kardiológia szakrendelés) vállalkozói
jogviszonyban történő ellátására kötendő közreműködői szerződést, valamint a
magánrendelésre vonatkozó együttműködési megállapodást.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2017.05.31-től az egyeki
kardiológia szakrendelés ellátásában a Rudling Health Kft. (4032 Debrecen, Dér u. 1/2.) nem
tud részt venni.
Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a Rudling Health Kft-vel kardiológia
szakrendelés ellátására kötött szerződések felbontására.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal jóváhagyásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzata és Dr. Kenéz Gáspár
(4028 Debrecen, Nagyerdei Körút 28. 3. em. 10. ajtó) között járóbeteg szakellátási
tevékenység (kardiológia szakrendelés) vállalkozói jogviszonyban történő ellátására kötendő
közreműködői szerződést, valamint a magánrendelésre vonatkozó együttműködési
megállapodást.

16/39

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkéri Dr. Kenéz Gáspár kardiológust, hogy 2-3 percben mutatkozzon be.
Dr. Kenéz Gáspár kardiológus:
Bemutatkozik, majd ismerteti, hogy az orvosi egyetem elvégzése után hol dolgozott.
Elmondja, hogy az OEP finanszírozott kardiológia szakrendelés kedden délutánonként
változatlan formában menne tovább, és ezen kívül ő is szeretne magánrendelést
üzemeltetni, ami másik két órát jelentene. Bízik benne, hogy június első keddjén már tudják
ezt a rendelést kezdeni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzat úgy egyezett meg Dr. Kenéz Gáspár kardiológussal, hogy a kapott
finanszírozást mindet átadják a részére, amiből finanszírozza a szakorvosi rendelő
fenntartását. Illetve az önkormányzat ultrahangos vizsgáló gép vásárlásával is támogatja a
kardiológiai rendelést, aminek az értéke közel két millió forint. Megkérdezi Dr. Kenéz Gáspár
kardiológust, hogy ezekkel az eszközökkel sikerül-e ugyanazt a szolgáltatást biztosítani?
Dr. Kenéz Gáspár kardiológus:
Semmilyen változás nem fog a felszereltségi szintben bekövetkezni, mindenféle járóbeteg
ellátásra kardiológiai szempontból alkalmas jelenleg is és a jövőben is alkalmas lesz az itteni
egészségház. Működtetésében mind szakdolgozói szinten, mind orvosi szinten mindenféle
képzettséggel, tapasztalattal rendelkeznek. Annyi változik esetleg, hogy ez egy 3-4
generációval újabb technológia, mint a jelenleg itt lévő ultrahang.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Annyit még elmond, hogy az egyezség szerint a gép szervizelési költségét az önkormányzat
fogja vállalni.
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki tudomásul veszi, hogy 2015.05.31-től az
egyeki kardiológia szakrendelés ellátásában a Rudling Healt Kft. nem tud részt venni, és
támogatja, hogy felbontsák a kardiológia szakrendelés ellátására vele kötött szerződéseket,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy 2017.05.31-től az egyeki kardiológia szakrendelés ellátásában a Rudling
Health Kft. (4032 Debrecen, Dér u. 1/2.) nem tud részt venni.
Felhatalmazza a Polgármestert a Rudling Health Kft-vel a kardiológia
szakrendelés ellátására kötött szerződések felbontására.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

17/39

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A következő határozatba kér egy kiegészítést. Dr. Kenéz Gáspár kardiológus szerződésében
Az ÁNTSZ részéről még lesz csiszolni való. Olyan kiegészítéssel fogadják el a határozatot,
hogy hatalmazza fel a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy amennyiben a rendelés
érdekében szükséges a megállapodás módosításra kerülhessen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki Dr. Kenéz Gáspár kardiológussal az új szerződés megkötését támogatja, és
felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a rendelés érdekében szükséges a
megállapodás módosításra kerülhessen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
143/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, az
Egyek Nagyközség Önkormányzata és Dr. Kenéz Gáspár (4028 Debrecen,
Nagyerdei Körút 28. 3. em. 10. ajtó) között járóbeteg szakellátási tevékenység
(kardiológia szakrendelés) vállalkozói jogviszonyban történő ellátására
kötendő közreműködői szerződést, valamint a magánrendelésre vonatkozó
együttműködési megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a rendelés érdekében
szükséges az együttműködési megállapodás és a közreműködői szerződés
módosítása, úgy azt tegye meg.
Határidő: 2017. június 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megtartották a falugyűlést, ahol Soltész Gábor képviselő kivételével minden képviselő jelen
volt.
A betonelemgyártó üzem udvarán kocsi mosót szeretnének kialakítani. A helyi
sajátosságokat kezelő közmunkaprogramban lesz vagy két ember, aki az önkormányzat
járműveit le tudja mosni, illetve ha a lakosság valami térítési díjat befizet, akkor lehet, hogy
lakosságnak is fognak szolgáltatni.
Az útépítések zajlanak. Az Arany János és Domb út most azért nem épül, mert Görbeházán az
aszfaltkeverő üzemben valami dobot javítanak, és most nem tudnak aszfaltot csinálni.
A napelemes projekttel kapcsolatban ma tájékoztatta Bartók úr, hogy 4 részben lesz beadva
a pályázat az Attila telepi napelem parkokra, és az első pályázati anyagot befogadta a bank.
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Ehhez e hiteles nyomtatványokat kellett beszerezni, amihez az önkormányzat
megelőlegezett 7 x 2 200 Ft összeget, amit tovább kell számlázni Bartók úr felé.
Az egyik EFOP pályázathoz megrendelték a KSH-tól azokat az adatokat, amikből látszik, hogy
a településen hol van szegregáció.
A Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás eszközeit árverezték ebben a hónapban. Egy 4.
traktort vásárolt az önkormányzat számára tartalékba 680 000 Ft + áfa összegért. Ha
bármelyiket a 3 közül szervizelik, akkor a 4. tudja helyettesíteni. Illetve ha valahol locsolási
feladatokat kell ellátni, vagy bálázni kell, akkor logisztikailag jobban meg tudják oldani a
feladatokat.
A könyvtárban többen szerveztek egy mentős kiállítást, az alkotó házban pedig egy tűzoltós
kiállítást. A mentősöknél Major István 32 év után, a tűzoltóknál pedig Szabó Károly 43 év
szolgálat után vonult nyugdíjba. Nekik 1-1 ajándékcsomaggal köszönte meg az eddig
munkásságukat.
A MEDICOR-nál elkezdődött egy toborzás. Keresik azokat az új munkatársakat, akiket be
lehetne tanítani orvosi műszergyártással kapcsolatosan. Jelentkezni a MEDICOERBAN Farkas
Zoltánnál lehet.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8. Tájékoztató az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 2016. évi működéséről,
támogatásának felhasználásáról
Előadó: Ecsedi János egyesület elnöke
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek, az Egyeki Sportbarátok
Sportegyesülete 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
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kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 2016. évi működéséről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9. Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezés munkálatairól
Előadó: Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi parlagfű elleni védekezés
munkálatairól szóló tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2017. évi parlagfű elleni védekezés munkálatairól szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
10. Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről
Előadó: Vezérigazgató
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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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 a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Egyeken nyújtott
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
147/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Egyeken nyújtott 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I. 25.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testület
részére az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) számú
önkormányzati rendeletet.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testület részére az önkormányzati tulajdonú
bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással
kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) számú önkormányzati rendeletet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tardi Kálmán képviselő volt, aki kérte, hogy a rendeletet vizsgálják felül. Megkérdezi tőle,
hogy átnézte-e, egyetért vele, vagy tárgyalják még egyszer?
Tardi Kálmán képviselő:
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A lakásrendelet egységes szerkezetben sokkal áttekinthetőbb lenne. Olvasgatja, de még nem
ért a végére. Nagy szakadékot lát az I és II kategória között. A komfortosat közelítené
nagyobb volumenben az összkomfortoshoz. A területi besorolásig még nem jutott el. A
múltkor az merült fel, hogy az sem életszerű már, mert lényegesen konszolidáltabb
körülmények vannak a településen, mint a rendelet megalkotásakor, és lehet, hogy ezen is
módosítani kellene. Azt gondolja, hogy a későbbekben visszatérve erre egy önálló napirendi
pontban ezeket a dolgokat lehetne javítani vagy módosítani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tardi Kálmán képviselőt kéri, hogy ha elkészült az egységes szerkezetbe foglalt anyag, akkor
tanulmányozza át, és ha változtatást szeretne kezdeményezni, akkor jelezze már, és
napirendre veszik.
Tardi Kálmán képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság ülésére viszi a módosítási kezdeményezését.
Soltész Gábor képviselő:
Többször elmondta már, hogy az albérletbe kiadott ingatlanok nagy része 4-5 év után olyan
állapotban van, hogy lebontásra is méltatlan. Ezeket a lakásokat vagy értékesítsék, ne legyen
az önkormányzat tulajdonában, mert nincs értelme, vagy oldják meg úgy, mint Debrecenben
vagy Balmazújvároson, és bízzák egy vagyonkezelő kezébe ezt az egészet, mert ebben a
formában nem urai a helyzetnek, aminek folyamatos érték- és állagromlás a vége, ami
önkormányzati pénzekbe kerül.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem egyformán látják a dolgokat. Ragadhatnak ki negatívumokat is, de ő lényegesen több
pozitívumot tudna felsorolni. Nagyon jónak tartja, amit csinálnak, nagyon sok ingatlant
rendbe tettek. A bérleti díj bevételi számlán 9,5 millió Ft körüli összeg van, amit ezeknek a
lakásoknak a javítására lehetne fordítani. Nem az a gond, hogy nincs pénz, vagy nem bírnak
vele, hanem az, hogy nincsenek szakemberek.
Itt nincs miről dönteni, a bizottságok javaslatát megköszönik, és majd Tardi Kálmán képviselő
jelzéssel él, ha a napirendet újra kell tárgyalni.
12. Kérdések, interpellációk
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A lakosság részéről többen megkeresték, hogy túlságosan elszaporodtak a patkányok a
településen. Településszinten van-e lehetőség rágcsáló irtásra, vagy ez csak lakossági
megrendelésre működik? A probléma, hogy a Víg utcán lévő szelektív hulladékgyűjtő körül
ürítés után mindenütt járkálnak a patkányok, illetve ez a probléma a Béke úton, és a
temetőhöz vezető úton is felmerült.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem tud olyanról, hogy az önkormányzat szervezetten fellépne a patkányok ellen. Ő is tud
róla, hogy patkányok vannak, de azt gondolja, hogy ez mindenkinek az egyéni akciója, ezt
önkormányzati szintről nehéz lenne vezérelni. Nem látja a megoldást, hogy tudnának fellépni
a patkányok ellen önkormányzati szinten.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
Első lépésként javasolja, hogy beton alapot tegyenek a szelektív hulladékgyűjtők alá, mert
ahol van alatta beton, onnan még ilyen jelzés nem érkezett.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez szerinte is egy jó gondolat.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Második lépésben megkérdezné a tiszafüredi Papp Kártevőmentesítő Kft-ét, hogy van-e erre
valami gyakorlat?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A betonozást a maga részéről tudja támogatni.
Tardi Kálmán képviselő:
Ismerteti, milyen módszerrel kezelhető lokálisan a probléma a szelektív hulladékgyűjtőknél.
Az alábetonozást egyébként ő is támogatja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kalmár Zoltánt kéri, hogy amelyik hulladékgyűjtő alatt nincs beton, azt betonozzák le.
Egyébként az NHSZ Tisza Kft. kérte, hogy had szüntessék meg a szelektív hulladékgyűjtő
szigeteket, mert most már működik a lakossági szelektív hulladékgyűjtés, de nemet mondott.
Farkas Sándor szót kér. Kéri, hogy aki megadja a szót Farkas Sándor részére, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 4 tartózkodással megadta a szót Farkas Sándor
részére.
Farkas Sándor:
Megkérdezi, hogy a munkahelyteremtő lehetőség hogy áll? Belátható időn belül
megtörténik-e a szakértővel való egyeztetés, mert szeretnének továbblépni? Mivel ez az ő
személyéhez köthető, nem kellene-e esetleg egy bizalmi szavazás? Továbbra is az a célja,
hogy munkahelyet tudjanak belőle teremteni, amennyiben lehetséges.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elmondta Farkas Sándornak, hogy megpróbálja 30 napon belül elintézni, hogy a Budapesti
Műszaki Egyetemről ide jöjjön egy szakértő a településre, de ott is vizsga időszak van, ő is
nagyon elfoglalt volt, és nem sikerült 30 napon belül. Bízik benne, hogy a június lehetőséget
fog arra biztosítani, hogy a szakértőt, amiről a Képviselő-testület döntött, ide tudja hozni.
Erről döntés született, ez folyamatban van, még egy kis időt kér.
13. Egyebek
1. Attila telephez szándéknyilatkozat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában álló
0934/41, 42, 43, 44, 45, 138, 137, 47, 48 helyrajzi számon nyilvántartott Attila telepi
területek értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatban foglaltakat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Folyamatban van a napelemes projekt, az első pályázatot már be is fogadták. Bartók úr
egyeki telephelyekre fogja bejelenteni a cégeit, és az iparűzési adó ide lesz fizetve.
Soltész Gábor képviselő:
A területek tulajdonilag tisztázottak már?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Dr. Pető Istvánnak kb. 2-3 évvel ezelőtt adtak megbízást, hogy az Attila telepen a
rendezetlen tulajdonviszonyokat rendezze el. Úgy tudja, hogy van még egy pár parcella, ami
a hagyatéki eljárás miatt még kb. fél évig fog tartani. Ezt a területet az önkormányzat a piaci
ár dupláján fogja értékesíteni Bartók úr irányába, de az önkormányzatnak nem ez a haszon,
hanem az, hogy ide fogják fizetni az iparűzési adót kb. 30 évig.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A konkrét értékesítés előtt a vagyonrendeletnek meg kell, hogy feleljen az értékesítés.
Bizonyos összeghatár fölött fel kell értékeltetni a területeket, és úgy lehet értékesíteni. Ez
most egy szándéknyilatkozat, az eladásról majd külön dönteni kell.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
148/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat tulajdonában álló 0934/41, 42, 43, 44, 45, 138, 137, 47,
48 helyrajzi számon nyilvántartott Attila telepi területek értékesítésére
vonatkozó szándéknyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. Döntés a 2017. évi igazgatási szünet időpontjáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
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Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évi
igazgatási szünetet az alábbiak szerint rendelje el:
2017. július 10. (hétfő) - 2017. július 21. (péntek)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
149/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi
igazgatási szünetet az alábbiak szerint rendeli el:
2017. július 10. (hétfő) - 2017. július 21. (péntek)
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
3. „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Egyeken” című EFOP3.7.3-16 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztés
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 kérelmét
támogassa, és utólagosan járuljon hozzá az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt,
EFOP-3.7.3-16 kódjelű „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Egyeken”
című pályázat benyújtásához.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
150/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kérelmét támogatja, és
utólagosan hozzájárul az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, EFOP3.7.3-16 kódjelű „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása
Egyeken” című pályázat benyújtásához.
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Határidő: azonnal
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
4. Egyek 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 az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (1182 Budapest,
Királyhágó u. 70, Levelezési cím: 1704 Budapest Pf.: 131.) részére az Egyek Mentőállomás
mentéstechnikai eszközeinek vásárlására 100 000 Ft összeget biztosítson a 2017. évi
költségvetésben tervezett általános működési tartalék terhére.
Az alapítvány pótlólag az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló
26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete alapján nyújtsa be a támogatási
kérelmet.
A támogatási szerződésbe kerüljön bele, hogy az alapítvány utólag számlával igazolja az
eszközök megvásárlását, valamint hogy a megvásárolt eszközöket az Egyeki Mentőállomás
használja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (1182 Budapest, Királyhágó u. 70,
Levelezési cím: 1704 Budapest Pf.: 131.) részére az Egyek Mentőállomás
mentéstechnikai eszközeinek vásárlására 100 000 Ft összeget biztosít a 2017.
évi költségvetésben tervezett általános működési tartalék terhére.
Az alapítvány pótlólag az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó
rendelkezésekről szóló 26/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. sz.
melléklete alapján nyújtsa be a támogatási kérelmet.
A támogatási szerződésbe kerüljön bele, hogy az alapítvány utólag számlával
igazolja az eszközök megvásárlását, valamint hogy a megvásárolt eszközöket
az Egyeki Mentőállomás használja.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
5. Döntés az önkormányzat részére 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 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 4069 Egyek, Dózsa Gy. u. 22. szám alatti Pricz Györgyi Teodóra
által megvételre felajánlott ingatlant 600 000 Ft összegért vásárolja meg.
Javasolja továbbá a bizottság, hogy Képviselő-testület a vételár biztosítása érdekében a
2017. évi költségvetésben tervezett általános működési tartalékból 600 000 Ft összeget
csoportosítson át fejlesztési tartalékba.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Dózsa Gy. u. 22. szám alatti Pricz Györgyi Teodóra által
megvételre felajánlott ingatlant 600 000 Ft összegért megvásárolja.
Képviselő-testület a vételár biztosítása érdekében a 2017. évi költségvetésben
tervezett általános működési tartalékból 600 000 Ft összeget átcsoportosít a
fejlesztési tartalékba.
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 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Fő u. 113.(Hrsz: 1578) szám alatti Balogh József
által térítésmentesen felajánlott ingatlant a 3236/2017. iktatószámú felajánlásban
foglaltakat figyelembe véve fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Fő u. 113. (Hrsz: 1578) szám alatti Balogh József által
térítésmentesen felajánlott ingatlant a 3236/2017. iktatószámú felajánlásban
foglaltakat figyelembe véve elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
6. Döntés az Opel Combo-C Van típusú gépjármű értékesítéséről (Szóbeli előterjesztés)
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 önkormányzat tulajdonában lévő Opel Combo-C Van típusú
LBX-732 rendszámú gépjárművet érékesítsék a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000
Szolnok, Kossuth Lajos. út 5.) részére.
A gépjármű árát a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére fizetett vételár, valamint
a számlával igazolt felújítás költségének együttes összegében határozzák meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
154/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Opel Combo-C Van típusú LBX-732
rendszámú gépjárművet érékesíti a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000
Szolnok, Kossuth Lajos. út 5.) részére.
A gépjármű árát a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére fizetett
vételár, valamint a számlával igazolt felújítás költségének együttes összegében
határozza meg.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
7. Együttműködési szándéknyilatkozat a Sayn Gourmet csoporttal való együttműködésre
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a svájci Sayn Gourmet (postacím:
Postfach 116, Rotzbergstrasse 1, CH-6362 Stansstad) csoporttal való együttműködési
szándéknyilatkozatban foglaltakat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szándéknyilatkozatban foglaltakat.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
155/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a svájci Sayn Gourmet (postacím: Postfach 116, Rotzbergstrasse 1, CH6362 Stansstad) csoporttal való együttműködési szándéknyilatkozatban
foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8. Határozati javaslat előirányzat módosításra
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 alábbi előirányzat módosításokat:
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy
a.) Az Egyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)
Kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzata csökken 88 022
forint előirányzattal a személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik
44 362 forint előirányzattal, a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata növekszik 43 660 forint előirányzattal.
b.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy
határozott, hogy a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)
Kormányzati funkción az Önkormányzati önerő keretein belül a
beruházási kiadások előirányzatáról 4 932 785 forint átcsoportosításra
kerül ugyanezen kormányzati funkció felújítási kiadások előirányzatára.
c.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy
határozott, hogy a Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
(045160) Kormányzati funkción a dologi kiadások zárolt
előirányzatából feloldásra kerül 5 000 000 forint a Települési
Önkormányzatok Rendkívüli támogatása terhére.
d.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy
határozott, hogy a Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
(045160) Kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatát
megemeli 5 000 000 forint előirányzattal. A Lakóingatlan szociális célú
bérbeadása, üzemeltetése (106010) Kormányzati funkción a
beruházási kiadások előirányzatát megemeli 1 000 000 forint
előirányzattal Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Kormányzatai
funkción a személyi jellegű kiadások előirányzatát csökkenti 5 405 405
forint előirányzattal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
csökkenti 594 595 forint előirányzattal.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
9. Pályázat benyújtása „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
(ESZA) EFOP-1.6.2-16”, valamint a kapcsolódó „Szegregált élethelyzetek felszámolása
komplex programokkal (ERFA) EFOP-2.4.1.” pályázati kiírásokra
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata konzorciumvezetőként
pályázatot nyújtson be az a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
(ESZA) EFOP-1.6.2-16”, valamint a kapcsolódó „Szegregált élethelyzetek felszámolása
komplex programokkal (ERFA) EFOP-2.4.1.” pályázati kiírásokra.
A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére és a pályázati dokumentáció aláírására.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
157/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata konzorciumvezetőként pályázatot
nyújt be a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
(ESZA) EFOP-1.6.2-16”, valamint a kapcsolódó „Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal (ERFA) EFOP-2.4.1.” pályázati
kiírásokra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére és a pályázati dokumentáció aláírására.
Határidő: 2017. július 1
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
10. Munka- és Védőruha Juttatási Szabályzat Tanyagondnoki munkakörre
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 a Tanyagondnoki munkakörre vonatkozó Munka- és
Védőruha Juttatási Szabályzatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
158/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tanyagondnoki munkakörre vonatkozó Munka- és Védőruha Juttatási
Szabályzatot elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
11. Tájékoztató Egyek Nagyközség önkormányzati útjainak forgalomtechnikai
felülvizsgálatáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzati
útjainak forgalomtechnikai felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót azzal, hogy a 10 tonnás
súlykorlátozó táblákhoz „kivéve áruszállítás” kiegészítő táblákat helyezzenek ki. Valamint
vizsgálják felül a kihelyezett 10 tonnás súlykorlátozó táblák indokoltságát, továbbá vizsgálják
meg sebességkorlátozó táblák kihelyezésének szükségességét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
159/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzati útjainak forgalomtechnikai
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal, hogy a 10 tonnás
súlykorlátozó táblákhoz „kivéve áruszállítás” kiegészítő táblákat helyezzenek
ki. Valamint vizsgálják felül a kihelyezett 10 tonnás súlykorlátozó táblák
indokoltságát, továbbá vizsgálják meg sebességkorlátozó táblák
kihelyezésének szükségességét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bagi Zoltán Kistérségi útfelügyelő
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12. Közigazgatási határ módosításának kezdeményezése (Szóbeli előterjesztés)
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 kezdeményezze Tiszadorogma Község Önkormányzatánál az
Egyek Nagyközség és Tiszadorogma Község közigazgatási határának közös megegyezéssel
történő módosítását.
Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a közigazgatási határ módosításához
szükséges intézkedések megtételére.
Soltész Gábor képviselő:
Megkérdezi, hogy miért van a közigazgatási határ módosítására szükség?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt a Kis Tisza és a Vadász panzió környéke, ami turisztikai szempontból fejlesztésre alkalmas
lenne, az Tiszadorogmához tartozik, és az önkormányzat nem tud turisztikai fejlesztésre
beadni pályázatot. Tiszadorogma soha nem fogja a Vadász panzió mögötti területet sem
turisztikailag sem máshogy fejleszteni. Ebben próbálnak előrelépni. Az lenne a jó, ha az élő
Tisza vonalát követné a közigazgatási határ, és akkor Egyek Nagyközség Önkormányzata is
jobban elgondolkodhatna turisztikai beruházásokon, de Tiszadorogma Polgármestere előre
megmondta, hogy ettől ők el fognak zárkózni. Most azt kezdeményezik, hogy ami a Göbe
erdő és a Tisza part alatt van, Nagyfa, Saruka és az egész terület legyen egyeki közigazgatási
terület.
Tardi Kálmán képviselő:
Próbálkozhatnának a Herepi résszel is, mert ahhoz sem kötheti Tiszadorogmát különösebben
semmi. Ha átadják nem csak fejlesztés és turisztikai szempontból hasznos, hanem olyan
szempontból is, hogy nem Tiszaújvárosra kell menni földügyeket intézni, hanem
Debrecenbe, ami lényegesen közelebb van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
160/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy kezdeményezi Tiszadorogma Község Önkormányzatánál az Egyek
Nagyközség és Tiszadorogma Község közigazgatási határának közös
megegyezéssel történő módosítását.
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Felhatalmazza a Polgármestert a közigazgatási határ módosításához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szalai Erika képviselő távozott az ülésről, jelen van 8 fő.

13. Döntés az önkormányzat részére megvételre felajánlott Egyek, Toldi u. 36. sz. alatti
ingatlanról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendet nem tárgyalta egyik bizottság sem.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az ingatlan tulajdonosa Fiatal László, Tóthné Fiatal Katalin és Fiatal Józsefné. A tulajdoni lap
rendben van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az ingatlanért 600 000 Ft-ot kérnek. Fiatal László családja a szemben lévő ingatlant ingyen
ajánlotta fel az önkormányzat részére.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a vételt 600 000 Ft-ért, és egyetért
azzal, hogy a vételár biztosítása érdekében a működési tartalékból 600 000 Ft-ot
átcsoportosítsanak a fejlesztési tartalékba, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
161/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Toldi M. u. 36. szám alatti megvételre felajánlott ingatlant
600 000 Ft összegért megvásárolja.
A Képviselő-testület a vételár biztosítása érdekében a 2017. évi
költségvetésben tervezett általános működési tartalékból 600 000 Ft összeget
átcsoportosít fejlesztési tartalékba.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
14. Tájékoztatás a Tiszafüred Város Önkormányzata számára fizetendő 2016. évi
kompenzáció megfizetésére irányuló felszólításról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Felszólították az önkormányzatot, hogy 15 napon belül fizessenek ki 3 919 704 Ft-ot.
Korábban levelezett velük és indokolta, hogy miért nem ért vele egyet. 2013. június 30-ig a
társulás nem vizsgálta felül a saját működését, aminek eredményeképpen kb. két éven
keresztül biztosan szabálytalanul működött. A tavalyi évben jutott el odáig a dolog, hogy a
társulási megállapodás felülvizsgálatra került. Úgy fogadták el a további együttműködést,
hogy ettől az évtől kezdve nem kell kompenzációt fizetni Tiszafürednek. Az egész anyagot
oda adta Dr. Kovács Tibor ügyvédnek, és kérte, hogy nézze meg, hogy ez a szabálytalanság
feljogosíthatja-e az önkormányzatot arra, hogy ne fizessen, de az is lehet, hogy fizetniük kell.
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatást tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
162/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tiszafüred Város Önkormányzata számára fizetendő 2016. évi
kompenzáció megfizetésére irányuló felszólításról szóló tájékoztatást
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti Dr. Kolozsvári Rudolf kardiológust. Már megtárgyalták a kardiológiával kapcsolatos
napirendet, mert Kenéz doktor sietett. Kéri Kolozsvári doktor, hogy egy pár gondolatban
mondja el, hogy az együttműködésnek hogy lett vége.
Dr. Kolozsvári Rudolf kardiológus:
Ismerteti, hogyan és milyen formában kezdték meg a kardiológia szakrendelést 3,5 évvel
ezelőtt, illetve, hogy milyen formában működött a szakrendelés. Elmondja, hogy míg
magánrendelésen 2-3 órában megnéztek 4-7 beteget, az OEP finanszírozást követően ez a
szám felment 20-ra, és így már sok volt. Sokszor háromnegyed ötkor értek ki, és utána még
megnéztek 18-20 beteget, úgy hogy este 8:00-8:30-kor végeztek, ez fárasztó volt a napi
munka mellett. Törekedtek a minőségre, de ennyi idő alatt 18-20 ultrahangot megnézni, sok
volt. Ez motiválta arra, hogy változtatni kell. Szerencsére 1,5 hét alatt technikailag
megoldódott a dolog, és Dr. Kenéz Gáspárral sikerült megegyezni, hogy ne szakadjon meg az,
amit a 3,5 év alatt elértek. Örül, hogy egy olyan kollégája jön ide, akit ismer és tudja, hogy
maximálisan meg lehet bízni a szaktudásában. A klinikai vonal ugyanúgy megy tovább, Kenéz
doktor szól neki, ha szükséges, és adják a helyet a befekvésre, bármire. Ez a rész nem
szenved csorbát, sőt a többi sem. Elköszönni jött, de nem akar elköszönni, csak itt most egy
másik út megy tovább. Az elmúlt 3,5 évben nagyon jól érezte itt magát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megköszönte Dr. Kolozsvári Rudolfnak a tájékoztatást.
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15. Támogatási kérelem kispályás labdarúgó torna megszervezéséhez
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet nem tárgyalta egyik bizottság sem. Átadja a szót a Képviselő-testület részére.
Ecsedi János alpolgármester:
Minden rendezvényt lehet támogatni szerinte. Ezt Győrfi István kezdeményezte, és
mindenképpen tudja támogatni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Őt tegnapelőtt felhívta, és azt mondta, hogy minden képviselőt megkeres a kéréssel, és említett
10 000 Ft-os bérleti költséget, de azt, hogy támogatásként a különbözetet a Képviselő-testülettől
kéri, nem említette.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A bevétel és kiadás között 185 000 Ft az egyenleg, ennyit kellene támogatásként adni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Őt is felhívta. Régebben 40-50 Ft-ot adtak egy ilyen torna megszervezéshez.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ő arra gondolt, hogy Győrfi István szervez egy labdarúgó tornát és azzal a 10 000 Ft-al, amit
említett megússzák. Meg is ígérte neki, hogy részéről rendben van. A többiről, a díjakról,
étkezésről nem beszélt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Őt is felhívta, összeget nem nevezett meg. Arra emlékezett, hogy régebben 40-50 000 Ft-ot
adtak egy ilyen torna megszervezéséhez. Arra gondolt, hogy ennyit oda adnak.
Tardi Kálmán képviselő:
Az a szerencsétlen helyzet van, hogy bizottsági tárgyalás nélkül jött ide az anyag. Ugyan őt is
megkereste, és kérte a támogatását, és ő is fogadkozott, hogy támogatja, de összegről nem
beszéltek. A sport neki is szívügye, de az önkormányzat anyagi helyzetét vizsgálva 185 000 Ft-ot
most nem szívesen ad. Ez majd csak úgy néz ki, hogy az önkormányzat a fő teherviselő, és nem is
kívánta a tornát megszervezni. Ha a bizottsági ülésen ezt Győrfi István előterjeszti, akkor át
lehetett volna beszélni a költségeket, vagy a költségviselés módját. Mivel nincs jelen, arról sem
tudnak beszélni, hogy mennyivel tudnák a költséget csökkenteni.
Kiss Sándor képviselő:
Azok a csapatok, akik jelezték a részvételüket népes táborral jönnek, és magas színvonalat
képviselnek. Ami a másik oldalról elhangzott, az pedig teljesen érthető, hogy ez drága árnak
tűnik ezért.
Ecsedi János alpolgármester:
Egy ilyen csapatmennyiséggel az infrastruktúrát mellé kellene tenni. Ha már 12 000 Ft-ért nevez
egy csapat, más körülményt kellene biztosítani.
Soltész Gábor képviselő:
Szerinte kevés a nevezési díj.
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Tardi Kálmán képviselő:
Szívesebben adná a pénzt a Kihívás Napja rendezvényre, mert ott egyeki embereket mozgatnak
meg nagy létszámban.
Soltész Gábor képviselő:
A szándék nemes, de azt gondolja, hogy alulbecsültek a bevételek. A nevezési díj 12 000
Ft/csapat, mellette pedig megebédeltetnek mindenkit. Ha egy 16 fős csapatot
megebédeltetnek, akkor a 12 000 Ft nevezési díj eltűnt, ettől kezdve pedig a költségviselő az
önkormányzat. Nem tudja, hogy ezt a tornát el lehet-e halasztani? Meg lehetne úgy oldani, hogy
a nevezési díj 25 000 Ft, és az étkezésnek legyen ára, így rentábilisabb.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Olyan nevezési díjat kellene megállapítani, ami legalább a díjazást fedezi. Nyilván 25 00 Ft
nevezési díjat ilyen infrastruktúra mellett nem biztos, hogy ki fognak fizetni. De akkor türelemre
intené őket, megvárják az öltöző felújítást, és 25 000 Ft-os nevezési díjjal bele lehet vágni.
Ecsedi János alpolgármester:
Vagy most a különbözet 50%-ával támogatja az önkormányzat.
Soltész Gábor képviselő:
Kérdés, hogy annyiból meg tudják-e csinálni?
Tardi Kálmán képviselő:
Ha nem tudja, akkor elhalasztja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kérelemben le van írva, hogy az ebédet a Szöghatár Kft. konyhájáról szeretnék megvenni.
Javasolja, hogy támogassák a rendezvényt 100 000 Ft értékű ennivalóval, és az összeget a Kft.
részére adják át.
Tardi Kálmán képviselő:
Kéri, hogy a határozatban legyen benne, hogy a jövőben hamarabb terjessze be a kérelmet,
hogy bizottsági állásfoglalást is tudjanak hozni. Támogatja a 100 000 Ft-ot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 100 000 Ft-ot
biztosítsanak a torna megszervezéséhez a Szöghatár Kft részére étkeztetésre, és legközelebb
hamarabb adja be a kérelmét, hogy a bizottságoknak és a Képviselő-testületnek legyen ideje
alaposan áttárgyalni a kérdést, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
163/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2017. június 10-én tartandó kispályás labdarúgó torna megszervezéséhez
100 000 Ft támogatást biztosít az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére
étkeztetésre a 2017. évi költségvetésben a rendezvények lebonyolításához
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tervezett keret terhére.
Képviselő-testület felkéri Győrfi István főszervezőt, hogy a jövőben úgy nyújtson
be támogatás iránti kérelmet, hogy a bizottságoknak és a Képviselő-testületnek a
kérelem megtárgyalásához elegendő idő álljon rendelkezésére.
Határidő: 2017.06.10.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
16. Vételi ajánlat belterületi ingatlanokra
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Koncz Krisztián kéri, hogy az önkormányzat adja el részére a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt
kérelemben szereplő ingatlanok darabját 100 000 Ft-ért. Neki a 100 000 Ft-os vételi ajánlat
kevésnek tűnik. A másik pedig, hogy ezek az ingatlanok még most sincsenek az önkormányzat
nevén a tulajdoni lapok szerint.
Javasolja, hogy Dr. Pető István ügyvédnél ezt még egyszer sürgessék meg, illetve 1 hónap múlva
tárgyalják újra annak függvényének, hogy Dr. Pető István ügyvéd mit mond a kisajátításokról.
Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
164/2017. (V.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Koncz Krisztián belterületi ingatlanokra tett vételi ajánlatát 2017. június 29-i
ülésén tárgyalja újra annak függvényében, hogy Dr. Pető István ügyvéd a vételi
ajánlatban szereplő ingatlanok elbirtoklásával kapcsolatban milyen információt
tud nyújtani.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 16:15 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester
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______________________
Soltész Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Tardi Kálmán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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