EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JÚNIUS 13. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2017. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. június 13-án 14:00 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
167/2017.(VI.13.) sz. határozat
168/2017.(VI.13.) sz. határozat
2. Ajánlatok elbírálása TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00004, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00011
és TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00016 kódszámú projektekhez kapcsolódóan
169/2017.(VI.13.) sz. határozattól - 175/2017.(VI.13.) sz. határozatig
3. Pályázatokhoz szerződések jóváhagyása
176/2017.(VI.13.) sz. határozattól - 178/2017.(VI.13.) sz. határozatig
4. Az utak karbantartásának prioritási sorrendje
179/2017.(VI.13.) sz. határozat
5. Földcserével kapcsolatos döntés
180/2017.(VI.13.) sz. határozat
6. Döntés az önkormányzat részére felajánlott Somogyi B. u. 39. sz. alatti ingatlanról
181/2017.(VI.13.) sz. határozat
7. Egyebek
1. Döntés az önkormányzat részére felajánlott Hunyadi u. 18. sz. alatti ingatlanról
182/2017.(VI.13.) sz. határozat
2. Döntés a Deák F. u. 25. sz. alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról
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183/2017.(VI.13.) sz. határozat
3. Mentőállomás dolgozóinak kedvezményes üdülő használat biztosítása
184/2017.(VI.13.) sz. határozat
4. A Tűzoltóság és a Polgárőrség dolgozóinak kedvezményes üdülő használat biztosítása
185/2017.(VI.13.) 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. Vitéz Zsolt képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István és Hajduné Holló Katalin
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:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Döntés az önkormányzat részére felajánlott Hunyadi u. 18. sz. alatti ingatlanról
2. Mentőállomás dolgozóinak kedvezményes üdülő használat biztosítása
Bóta Barbara aljegyző kéri, hogy a következő napirendet elsőként tárgyalják meg: „Helyi
termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek Nagyközségben” című pályázathoz
határozati javaslat
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. „Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Egyek Nagyközségben” című
pályázathoz határozati javaslat
Bóta Barbara aljegyző:
Ezt a napirendet már 3. alkalommal tárgyalja a Képviselő-testület. A 2. variáció az volt, hogy
közösen fog pályázni az önkormányzat a piac kialakítására és a konyha kialakítására, de a
legutóbbi döntés alapján külön kell pályázni az önkormányzatnak a piac kialakítására és külön
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a Szöghatár Kft-nek az étteremre. A piac pályázata rendben van, a Képviselő-testületnek meg
kell szavaznia az önerőt, illetve a pályázat benyújtását. A piachoz kapcsolódó önerő 8 900 602
Ft, ami az eredeti önerőhöz képest kevesebb lett.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy az előterjesztést támogassák.
Bóta Barbara aljegyző:
Először el kellene fogadni a kiküldött határozati javaslatot, majd a korábbi határozatot
hatályon kívül kellene helyezni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
167/2017. (VI.13.) 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 nettó összköltsége:
A fejlesztés pályázatban
elszámolható nettó összköltsége:
A pályázatban igényelt támogatás:
Biztosított saját forrás (összes önerő):

47 437 348 Ft
45 337 348 Ft
38 536 746 Ft
8 900 602 Ft

Az 1. célterület megvalósításához szükséges 8 900 602 Ft, önerőt Egyek
Nagyközség Önkormányzata biztosítja fejlesztési célú hitel terhére.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a 136/2017.(V.18.) számú határozat hatályon kívül helyezését,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
168/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 136/2017.(V.18.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

2. Ajánlatok elbírálása TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00004, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00011
és TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00016 kódszámú projektekhez kapcsolódóan
-

TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00004 (Ipari park)

Bóta Barbara aljegyző:
Ennél a pályázatnál árajánlatot kértek projektmenedzsmentre, illetve közbeszerződés eljárás
lebonyolítására. Projektmenedzsment vonatkozásában a következő 4 cégtől kértek ajánlatot:
1. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., 2. Hajdúvitéz Nonprofit Kft., 3.
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség, 4. Nagykálló Városfejlesztési Nonprofit Kft. Mind a
4 ajánlat kiküldésre került. A legkedvezőbb ajánlatot a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. adta bruttó 13 750 000 Ft-al. Ez az összeg a pályázatban 100%-osan
elszámolható. A projektmenedzsment tevékenységre javasolja a Hajdú-Bihar Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. megbízását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy, aki támogatja a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
megbízását a projektmenedzsmenti feladatok ellátására bruttó 13 750 000 Ft összegben,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
169/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00004 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése” című pályázat keretében benyújtásra került „Ipari terület
fejlesztése” elnevezésű projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-ét (4024 Debrecen,
Piac u. 54.) bízza meg bruttó 13 750 000 Ft összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Bóta Barbara aljegyző:
Az ipari park pályázatához közbeszerzési eljárás lebonyolítására a következő 3 cégtől kértek
árajánlatot: 1. Bákonyi Ügyvédi Iroda, 2. Procurement Audit Kft., 3. BSA Holding Zrt. Ebben az
esetben a Bákonyi Ügyvédi Iroda adta a legkedvezőbb ajánlatot, ami bruttó 5 500 000 Ft-ról
szól. Ez az összeg szintén teljes mértékben elszámolhatóm a pályázatban. Ez esetben a Bákonyi
Ügyvédi Iroda megbízását javasolja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a Bákonyi Ügyvédi Iroda megbízását közbeszerzési eljárás
lebonyolítására bruttó 5 500 000 Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
170/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00004 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése” című pályázat keretében benyújtásra került „Ipari terület
fejlesztése” elnevezésű projekt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
feladatainak ellátására a Bákonyi Ügyvédi Irodát (4028 Debrecen, Ajtó u. 25.)
bízza meg bruttó 5 500 000 Ft összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

-

TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00011 (Belvíz elvezetés)

Bóta Barbara aljegyző:
A csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó pályázathoz két tevékenységre kértek árajánlatot, a
projektmenedzsment
tevékenységre,
illetve
a
kiviteli
tervek
elkészítésére.
Projektmenedzsment tevékenységre attól a 4 cégtől kértek ajánlatot, mint az ipari parknál: 1.
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., 2. Hajdúvitéz Nonprofit Kft., 3. Heves
Megyei Területfejlesztési Ügynökség, 4. Nagykálló Városfejlesztési Nonprofit Kft. A
legkedvezőbb ajánlatot ebben az esetben is a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. adta bruttó 3 750 000 Ft összegben. Ez az összeg is 100% -ban fedezhető a
pályázatból. Itt javasolja megint a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
megbízását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy, aki támogatja a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
megbízását a projektmenedzsmenti feladatok ellátására bruttó 3 750 000 Ft összegben,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
171/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00011 azonosítószámú, „Egyek Nagyközség
bel- és külterületének csapadékvíz. elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem
elnevezésű projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására a HajdúBihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-ét (4024 Debrecen, Piac u.
54.) bízza meg bruttó 3 750 000 Ft összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző:
A kiviteli terv vonatkozásában 3 cégtől kértek be árajánlatot. Az Innova-Ép Kft. készítette az
engedélyes terveket, így ehhez szerzői joga fűződik, de itt is megkérték a szabály által előírt 3
ajánlatot. Az egyik ajánlatot az engedélyes terv készítője az Innova-Ép Kft. adta, a másik
ajánlatot a lovasiroda adta, a harmadikat pedig a Tórusz Közmű Tervező és Szolgáltató Kft.
adta. Itt a legkedvezőbb ajánlatot első körben bruttó 4 699 000 Ft összegről az Innova-Ép Kft.
adta, viszont ez az ajánlattal több százezer forinttal meghaladta az elszámolható költséget,
ezért az Innova-Ép Kft. ügyvezetőjével egyeztetést kezdeményezett, aki jelentős összeget
engedett az ajánlatából. A módosított ajánlat is ugyanúgy benne van az anyagban, mint az
eredeti ajánlat. A módosított ajánlat bruttó 4 016 500 Ft-ról szól. Ezzel az összeggel már
beleférnek a pályázati elszámolásba. Az Innova-Ép Kft. csökkentett összegű ajánlatát javasolja
elfogadni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja az Innova-Ép Kft. megbízását a kiviteli tervek elkészítésére bruttó
4 016 500 Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
172/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00011 azonosítószámú, „Egyek Nagyközség bel- és
külterületének csapadékvíz. elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem
elnevezésű projekt kiviteli terveinek elkészítésére az Innova-Ép Kft-ét (4032
Debrecen, Postakert u. 39/C.) bízza meg bruttó 4 016 500 Ft összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
-

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00016 (Bölcsőde)

Bóta Barbara aljegyző:
A bölcsőde építéséhez kapcsolódóan 3 tevékenységre kértek ajánlatot, projektmenedzsment
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tevékenységre, kiviteli tervek elkészítésére, illetve közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
Projektmenedzsment tevékenységre ugyanattól a 4 cégtől kértek ajánlatot, mint a másik két
projekt esetében, és ebben az esetben is a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. adta a legalacsonyabb ajánlatot, ami bruttó 2 750 000 Ft-ot jelent, aminek a
fedezete a pályázati költségvetésben rendelkezésre áll. Itt is a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft-ét javasolja a tevékenység megbízásával.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy, aki támogatja a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
megbízását a projektmenedzsmenti feladatok ellátására bruttó 2 750 000 Ft összegben,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
173/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00016 azonosítószámú „Bölcsődei ellátás
infrastrukturális fejlesztése Egyeken” elnevezésű projekt projektmenedzsmenti
feladatainak ellátására a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft-ét (4024 Debrecen, Piac u. 54.) bízza meg bruttó 2 750 000 Ft összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Bóta Barbara aljegyző:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a projektmenedzsmenti tevékenység esetében nem áll fenn
összeszámítási kötelezettség, tehát külön-külön kell őket figyelembe venni és így egyik sem
haladja meg a közbeszerzési értékhatárt.
A kiviteli tervek vonatkozásában szintén 3 cégtől kértek árajánlatot. Itt is ajánlatot kértek attól
a Metope 2000 Kft-től, aki az építési engedélyes terveket készítette. E mellett ajánlatot kértek
még a Pont építészetiroda Kft-től, és a Bal-arch Kft-től. A legalacsonyabb ajánlatot a Metope
2000 Kft. adta, azonban az eredeti ajánlata több mint 1 200 000 Ft-al meghaladta a
pályázatban elszámolható összköltséget, de a mai napon megérkezett a módosított ajánlat
3 422 100 Ft-ról, és ez már belefér a pályázati költségvetésbe, itt is el tudják számolni a teljes
összeget. Ezért javasolja a Metope 2000 Kft. megbízását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a Metope 2000 Kft. megbízását kiviteli tervek elkészítésére bruttó
3 422 100 Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
174/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00016 azonosítószámú „Bölcsődei ellátás
infrastrukturális fejlesztése Egyeken” elnevezésű projekt építési engedélyes
tervdokumentációja alapján a kivitelezéshez szükséges teljes körű kivitelezési
tervdokumentáció elkészítésére a METOPE 2000 KFT-ét (4028 Debrecen,
Kassai út 12.) bízza meg 3 422 100 Ft összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző:
Utolsó a közbeszerzési tevékenységre vonatkozik. Itt is 3 cégtől kértek ajánlatot, a Bákonyi
Ügyvédi Irodától, a Procurement Audit Kft-től, és a BSA Holding Zrt-től. A legalacsonyabb
ajánlatot a Bákonyi Ügyvédi Iroda adta. Miután kiküldésre került a testületi anyag
megállapította, hogy ez a Polgármester hatáskörébe tartozik, és nem kell róla testületi döntés,
hisz az ajánlat nettó 1 millió forint alatt van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy ha már itt van, akkor döntsenek az ajánlatról.
Bóta Barbara aljegyző:
Kéri, hogy utólag hagyják jóvá, mert június 1-el megkötésre kerül velük a szerződés, ugyanis a
támogatási szerződés szerint a projekt kezdete június 1.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy utólag jóváhagyja, hogy közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Bákonyi Ügyvédi
Irodát bízzák meg bruttó 1 100 000 Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
175/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
utólag jóváhagyja, hogy a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00016 azonosítószámú
„Bölcsődei ellátás infrastrukturális fejlesztése Egyeken” elnevezésű projekt
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatainak ellátására a
Bákonyi Ügyvédi Irodát (4028 Debrecen, Ajtó u. 25.) bízzák meg bruttó
1 100 000 Ft összegben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bölcsődével kapcsolatban nagy gond van, mert az
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önkormányzatnak nettó 92 millió forintja van rá, a kivitelező szerint pedig kb. nettó 140
millióba fog kerülni. Ismerteti, hová fordult segítségéért a megoldás érdekében.
3. Pályázatokhoz szerződések jóváhagyása
Bóta Barbara aljegyző:
Ez azokhoz a pályázatokhoz kapcsolódik, melyekhez az előbb ismertette az ajánlatokat. A
pályázatok előkészítése során üzleti tervet, megvalósulási tervet kellett készíteni. Minden
egyes pályázathoz előkészítő dokumentációt kellett készíteni. Az elkészítésre nagyon rövid volt
a határidő. A Fejlesztési Ügynökség segítségével nyújtották be ezeket a pályázatokat, és ezzel
kapcsolatban szerződést is kötöttek a Fejlesztési Ügynökséggel. Igaz, hogy akkor az, a rövid
határidő miatt testület elé nem került, de kérik a testületet, hogy ezeket a szerződéseket
utólag hagyják jóvá. A szükséges árajánlatok bekérésre kerültek, ami alapján a Hajdú-Bihar
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. adta a legalacsonyabb ajánlatot. Három
szerződésről van szó, az ipari parkra, a csapadékvízre, illetve a bölcsőde pályázatra.
-

TOP-1.1.1-15 (Ipari park)

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az ipari park pályázatához kapcsolódó üzleti terv elkészítésére utólag jóváhagyja
a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel kötött megbízási szerződést,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
176/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
utólag jóváhagyja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
TOP-1.1.1-15 kódszámon kiírt „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztése”
tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó üzleti terv elkészítésre Egyek
Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3.) és a Hajdú-Bihar Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (4024 Debrecen, Piac u. 54.) között kötött
megbízási szerződést.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
-

TOP-1.4.1-15 (Bölcsőde)

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a bölcsőde pályázatához kapcsolódó megalapozó dokumentum elkészítésére
utólag jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel kötött
megbízási szerződést, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
177/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
utólag jóváhagyja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
TOP-1.4.1-15 kódszámon kiírt „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások
fejlesztésével” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó megalapozó
dokumentum elkészítésére Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő
u. 3.) és a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (4024
Debrecen, Piac u. 54.) között kötött megbízási szerződést.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
-

TOP-2.1.3-15 (Belvíz elvezetés)

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a belvíz elvezetés pályázatához kapcsolódó projekt-előkészítő tanulmány
elkészítésére utólag jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel
kötött megbízási szerződést, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
178/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
utólag jóváhagyja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
TOP-2.1.3-15 kódszámon kiírt „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt-előkészítő
tanulmány elkészítésére Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u.
3.) és a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (4024
Debrecen, Piac u. 54.) között kötött megbízási szerződést.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4. Az utak karbantartásának prioritási sorrendje
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért kérte, hogy ezt vegyék napirendre, mert az eredeti prioritási sorrend megváltozott.
Benne volt a Vörösmarty utca Damjanichot és a Csalogány utcát összekötő része parkolóval
a kiülős részen, de időközben jött az eredmény, hogy nyert a belvizes pályázat, és abban az
utcában egy árkot és vezetéket kell kialakítani. Azért nem csinálják meg, mert ott
földmunkákat kell végezni.
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Meg akarták csinálni a Domb utat is, de kiderült, hogy van a településen 5 utcaszakasz, ahol
az ivóvíz vezetékek olyan rossz állapotban vannak, hogy ki kell cserélni. Ezek az
utcaszakaszok a Domb utca, a másik az Eötvös úton a vízmű teleptől a Széchenyi útig, a
harmadik a Nyárfa utca, a negyedik a teljes Vörösmarty utca, az ötödik pedig a Szabó Pál
utca egy szakasza a Bem utcától a Tópart utcáig. Ezért kérte, hogy ne csinálják meg a Domb
utcát.
A TRV által ajánlott tervező 900 000 Ft-ért fogja ezt az 5 utcaszakaszt megtervezni, és készít
hozzá egy költségvetés tervezetet is, ami alapján ezeket a munkákat az önkormányzat meg
tudja rendelni. Erre pénz is van, mert a vízi közmű amortizációs alapban kb. 20 millió forint
van, illetve a TRV is tartozik kb. 32 millió forinttal. A TRV ezt a munkát el fogja végezni a
bérleti díj terhére, csak nem tudja, hogy az új vezérigazgatóval mennyire fog zöldágra jutni.
Mivel a karbantartásából kimarad az a két szakasz, amiről beszélt, dönthetnek róla, hogy mi
legyen a következő utcaszakasz.
Megfordult a fejében a Mocsár utca is, de szerinte ott épp elég előrelépés lesz az, hogy ott
zúzott kővel megterítik az egészet.
Arra gondolt, hogy jó lenne a felvégben a Granárium mellett az első kereszteződésig
elmenni, illetve ahogy Mihály Attiláék laknak ott is az első kereszteződésig elmenni. Ezek
nem nagy utcaszakaszok, de mégis elég nagy forgalmat bonyolítanak.
Ott a szép sportpálya. Azt is tudja javasolni, hogy Sportközt is aszfaltozzák le. Nagyon kellene
a Bocskai utcánál azt a kis szakaszt, amit nem csináltak meg, de ott előtte útalapot akar,
mert sárra nem lehet aszfaltot tenni.
Bodó Sándor országgyűlési képviselő kérte, hogy írja le, mi az, amit fontosnak ítél, hogy a
településen nagyon meg kellene csinálni. Azt mondta, hogy kb. 30 millió Ft-ba gondolkozhat.
A Béke utca leaszfaltozását írta a vasútvonalig, és még meg tudnák csinálni a Dózsa György
utat is.
Javasolja, hogy az említett két felvégesi utca kerüljön be a prioritási sorrendbe, a sportközt
is jónak gondolja, mert ha a sportpályán vannak rendezvények, nagyon sokan látogatnak ki,
illetve a Bocskai utca is.
Ecsedi János alpolgármester:
Megfontolás tárgyát kellene képeznie az étterem parkolójának is. Az is olyan terület, ami
lakodalmak és egyéb rendezvények színvonalát emelné. Egyre többet használják a Hunyadi
u. 61. szám alatti ingatlant. Ott a Szociális Szövetkezet illetve hátul a malmot is megvették.
Egyik oldalt van aszfalt, úgy gondolja, hogy a másik oldalon a lottózó előtti részt is meg
csinálhatnák, illetve ott is lehetne egy parkolót kialakítani. Illetve a Hunyadi u. 61 előtt is
teljesen össze van törve a parkoló.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezzel is egyetért, viszont az általa javasolt utcákban elég nagy forgalmat bonyolít a lakosság
és mindenki, a Széchenyi utca is nagyon kívánja az aszfaltot, és valamit a felvégbe is kellene
vinni, hogy egyensúlyba tegyék a településrészeket. Nagyon kellene még Telekházára a Falu
szívétől az óvodáig, de ott, ha a szennyvizes pályázatra meg tudják kötni a kiviteli szerződést,
akkor idén októberben elkezdődhet a kivitelezés is.
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Soltész Gábor képviselő:
Javasolja, hogy ha valaki aszfalt utat épít Egyeken, ne lehessen átvenni úgy, hogy a frissen
elkészített aszfalt úton javítások legyenek. Minden egyes készre jelentéskor legyen homogén
felületű az aszfalt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyetért Soltész Gábor képviselővel, de nem látja a megoldást.
Soltész Gábor képviselő:
Van megoldás, mert ha azt mondanák Dudits Pálnak, hogy ilyen munkát nem vesznek át, és
keresnek mást, akkor lehet, hogy odafigyelne.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ennyiért nem csinálja meg más. Dudits Pál ide fizeti az adóját, egyeki embereket
foglalkoztat. Úgy érzi, hogy a keze meg van kötve, neki Dudits Pállal kell úgy egyezkednie,
hogy működőképesek legyenek ezek a dolgok.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A felvéggel maximálisan egyetért, hogy legyen meg az egyensúly, most azon a területen
kellene folytatni. Mocsár utat csak azért mondta, mert az, az egy út, ami a Béke utat már
nem köti össze aszfaltúttal, illetve az iskola mögött parkolóként használják, és talán
forgalmasabb is lenne.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez meg lesz azzal is, hogy odahordják a zúzott követ. Ugyanolyan út lesz, mint amilyen most
a Sport köz. Az aszfaltot oda tegyék, ahol a legforgalmasabb. Azzal is egyetért, hogy a
legforgalmasabb helyeken alakítsák ki a parkolót.
Soltész Gábor képviselő:
Az étterem előtti parkolót inkább le térköveztetné.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt le tudják térkövezni.
Soltész Gábor képviselő:
Az iskola udvarán belül van egy parkoló. Ha lesz egy felhőszakadás, akkor az iskolába
bemegy a víz, mert a parkoló le van aszfaltozva és az épület felé lejt, az iskola bejárata pedig
15-20 cm-el lentebb van. Az jogos, hogy a falu központban a volt TSZ iroda előtti téren
legyen parkolási lehetőség. Ő gyeprács köves megoldásban gondolkodna, hogy legyen zöld
felület is, ami a vizet is elissza. A malom előtti rész meg lenne toldva, gyepráccsal ki lenne
rakva, barátságosabb lenne. Faluközpontban nem biztos, hogy aszfaltot látna az ember
legszívesebben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Gyeprácsot nem gyártanak, de jó minőségű térköveket igen. Kb. 1 000 m2 térkő fel van
halmozódva, úgyhogy azt gondolja, hogy piac felé is nyitnak, illetve most már
belevághatnak, hogy étterem előtt is az egész területet le térkövezzék. Amit lehet, térkőből
csináljanak meg, az aszfalt pedig az utcára legyen téve.
Javasolja most a két közt a felvégben. A Bocskaihoz most útalap megy, utána azt össze kell
kötni, és harmadiknak a Sport közt javasolná.
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Soltész Gábor képviselő:
A Lehel utcát javasolja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért nem gondolná, hogy azt csinálni kellene, mert azon viszonylag jól végig lehet menni,
mind két végén aszfaltos út van. Ott nem sok átmenő forgalom van, viszont a Sport közben
sokan megfordulnak.
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy ahová aszfaltot tesznek, és friss útalapot csinálnak, azt pihentessék legalább
1 évig, mert úgy nagyvalószínűséggel tartósabbak lesznek az utak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte elég, ha 3 utcát megneveznek, mert többre úgy sem fogja futni. Elsőnek javasolja a
két kis közt a felvégben, másodikként a Széchenyi utcát a Dózsa György utcától a Somogyi
Béla utca sarkáig, harmadikként pedig a Sport közt. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a
prioritási sorrend a fentiek szerint módosuljon, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
179/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
90/2017.(III.30.) számú határozatával elfogadott önkormányzati utak karbantartásának,
kátyúmentesítésének 2017. évi sorrendjét az alábbiak szerint módosítja:
Sorrend
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Útszakasz megnevezése

hossz [m]

tervezett új piachoz vezető út (Hunyadi úttól a volt
Mucza bolt előtt a mostani zz.kő tárolóig)
Tél utca összekötése az Erzsébet utcával, leágazás a
betonelem gyártó üzemhez
Tavasz utca, a Fő utca felőli végén fekvő rendőrrel
Piroska ABC-től a Dózsa Györgyig, kereszteződéssel
Baross utca a Dózsa György és az Eötvös között
Két kis köz a Felvégben
Széchenyi utca a Dózsa György utcától a Somogyi Béla
utca sarkáig
Sport köz
Arany János + Domb utca
Vörösmarty utca Damjanichot és a Csalogány utcát
összekötő része parkolóval a kiülős részen
Dózsa György utca

tervezés alatt

összfelület
(ívek) [m2]
tervezés alatt

291

1300 (426)

203
187
240

663 (54)
672 (111)
867 (147)

493
166

1669 (190)
619 (90)

750

2367 (117)

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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5. Földcserével kapcsolatos döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy ez egy teljesen tiszta csere volt.
Tardi Kálmán képviselő:
Papírforma szerint 4,23 hektárt adott az önkormányzatnak, de használt még a Vízügytől ott
0,2-0,3 hektárt, aminek az elbirtoklása folyamatban van. Olyan 4,5 hektár körüli területet
adott az önkormányzatnak. Ez biztos termőképességű föld, mert bármilyen növényt tett
bele, mindig jól termett, és azt mondta, hogy 5 hektár Kétöklűben lévő földet ér meg. A
biztos felsőrétet azért cserélte el a Kétöklűre, hogy az önkormányzat kertészete rentábilis
legyen, és biztos alapokon legyen.
Bóta Barbara aljegyző:
A testületi anyaghoz az a tavalyi testületi határozat van, amikor a közmunkaprogram
végrehajtása érdekében a két terület elcserélésre került. Közben elindult az ipari parkos
projekt, és mire annak elérik az első mérföldkövét, addigra tiszta tulajdonviszonyokat kell
teremteniük, amit úgy tudnak a legkönnyebben megtenni, ha a földet visszacserélik. Mivel 5
évben belül kerül sor a cserére lesz illetéke. Ez valószínűleg egy kb. 100 000 Ft-os tétel lesz.
Tardi Kálmán képviselő kérte, hogy ezt az önkormányzat viselje. Előzetes egyeztetések
alapján Dr. Pető István ügyvéd azt mondta, elképzelhető, hogy az illetéket nem kell
megfizetni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Eleve úgy volt az egyezség, hogy a ciklus lejártakor visszacserélik, mert Tardi Kálmán
képviselő tudatában van annak, hogy az ő földje a Tisza parton egy öntözhető területen
lényegesen értékesebb mezőgazdasági szempontból, mint a Kétöklűben 5 hektár föld.
Javasolja a határozat úgy megfogalmazni, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata
megköszöni Tardi Kálmán képviselőnek, hogy rendelkezésre bocsátotta az önkormányzat
mezőgazdasági programjának bonyolításához a Tisza partján lévő földterületét, és az eredeti
megállapodásnak megfelelően, miután az önkormányzat ipari parkos pályázata nyert
visszacserélik a két területet.
Tardi Kálmán képviselő:
Személyes érintettséget jelent be, és kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki kizárja Tardi Kálmán képviselőt a döntéshozatalból, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen 1 nem szavazattal 6 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem zárta ki Tardi Kálmán képviselőt a
döntéshozatalból.
Kéri, hogy aki megköszöni Tardi Kálmán képviselőnek, hogy rendelkezésre bocsátotta az
önkormányzat mezőgazdasági programjának bonyolításához a Tisza partján lévő
földterületét, és az eredeti megállapodásnak megfelelően, miután az önkormányzat ipari
parkos pályázata nyert visszacseréli a két területet, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
180/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
megköszöni Tardi Kálmán képviselőnek, hogy rendelkezésére bocsátotta az
önkormányzat mezőgazdasági programjának lebonyolítása érdekében a Tisza
partján lévő földterületét, és az eredeti megállapodásnak megfelelően, miután
az önkormányzat ipari parkos pályázata nyert visszacseréli az alábbi két
területet:
Az önkormányzat tulajdonába visszakerül: a 0348 hrsz-ú 538 888 m2-es
szántójának 50 000 m2-es területe
Tardi Kálmán tulajdonába visszakerül: a 0261/8 hrsz-ú 42 248 m2-es szántó.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
6. Döntés az önkormányzat részére felajánlott Somogyi B. u. 39. sz. alatti ingatlanról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az ingatlan tehermentes, elfogadható.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a Somogyi B. u. 39. szám alatti ingatlan elfogadását
térítésmentesen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
181/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a térítésmentesen felajánlott 4069 Egyek, Somogyi B. u. 39. szám alatti
1706 m2 területű ingatlant elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy majd vegyék napirendre Vadász Teréz kérelmét, aki az iskola mögött megvett egy
portát 200 000 Ft-ért, és most a szomszédos portáért 400 000 Ft-ot kínál. Javasolja, hogy
adják el neki azt a portát.
7. Egyebek
1. Döntés az önkormányzat részére felajánlott Hunyadi u. 18. sz. alatti ingatlanról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a Hunyadi u. 18. szám alatti ingatlant vegyék meg 700 000 Ft-ért. Vadász
Terézia vételi ajánlatott tett az önkormányzat tulajdonát képező egyeki 761-es hrsz. alatti
1343 m2 területű, Egyek Deák F. u. 25. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan 400 000 Ft vételár
figyelembe vételével. Javasolja ezt a portát eladni. Vadász Terézia a múltkor is vett egy
portát, abból van 200 000 Ft, most 400 000 Ft, az összesen 600 000 Ft, a tartalékból 100 000
Ft-ot hozzátesznek, és megveszik a Hunyadi u. 18. szám alatti ingatlant.
Kéri, hogy aki a javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
182/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4003/2017. számú kérelmet támogatja és a 4069 Egyek, Hunyadi u. 18.
sz. alatti 1121 m2 területű ingatlanon található lakóházat 700 000 Ft
összegért megvásárolja.
Képviselő-testület a vételárat a 4069 Egyek, Fasor u. 20. szám alatti és a 4069
Egyek, Deák F. u. 25. szám alatti ingatlanértékesítésből befolyt 600 000 Ft
összeg terhére biztosítja. A fennmaradó összeg biztosítása érdekében a 2017.
évi költségvetésben tervezett általános működési tartalékból 100 000 Ft
összeget átcsoportosít a fejlesztési tartalékba.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy vegyék napirendre Vadász Terézia kérelmét, és döntsenek a Deák F. u. 25. sz.
alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a napirendek közé
felvegyék, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirend módosítására vonatkozó
javaslatot.
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2. Döntés a Deák F. u. 25. sz. alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Deák F. u. 25. sz. alatti ingatlant eladják 400 000 Ft-ért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
183/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 3741/2017. számú kérelmet támogatja és Vadász Teréz Mária részére
a 4069 Egyek, Deák F. u. 25. szám alatti 1343 m2 területű beépítetlen
ingatlant 400 000 Ft összegért értékesíti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
3. Mentőállomás dolgozóinak kedvezményes üdülőhasználat biztosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Fonyódligeti üdülőhöz a kedvezményt kapja minden intézményi dolgozó, pedagógus és
tűzoltó. Javasolja, hogy ezt a mentőállomás dolgozóira is terjesszék ki. Aki itt szolgálatot
teljesít, megérdemli, hogy segítsék. Kéri, hogy aki a javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
184/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Fonyódligeti üdülő 50%-os kedvezménnyel történő igénybevétele
terjedjen ki az Egyeki Mentőállomás dolgozóira is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A polgárőrség sincs benne. Azt, hogy legyen egy kör a polgárőrségből, azt támogatja, de az
összes polgárőrt nem. Aki közmunkaprogramban végzi a munkáját, fizetést kap érte, nem
gondolja, hogy külön támogatni kell. Azokat a polgárőröket, akik évről-évre ingyen adják a
szolgálatot, és aki egy évben 200 óra önkéntes polgárőr szolgálatot teljesít, az kapjon
kedvezményt.
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Tardi Kálmán képviselő, polgárőrség elnöke:
Ezzel is tud azonosulni, de szerinte, ha csak általánosan foglalnának állást, mert a polgárőrök
zöme nagyon szerény jövedelemmel bíró ember, nem kívánkoznak Fonyódligetre üdülni
még 50%-os áron sem.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a kaput egy egészséges feltétellel nyissák ki, legyen 200 óra önkéntes szolgálat.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Volt egy mentőkiállítás, ahol Polgármester úr ígéretet tett, és az óta jönnek a mentős
kérelmek. Kérte, hogy ezzel kezdjen valamit. Tavaly a tűzoltóság részéről egy-két kérelem
volt, leigazolta, hogy ne borzolják a kedélyeket. Most a tűzoltóság felé azt az álláspontot
közvetítették, hogy igazoljanak le önkéntes szolgálatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A tűzoltóságnál sem rossz hozzáállás az, hogy aki ad 200 óra önkéntes szolgálatot az kapja a
kedvezményt, mert aki annyit ad, az megérdemli.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy legyen egységben a polgárőrség és a tűzoltóság is.
Ecsedi János alpolgármester:
Ezt csak a szolgálathoz teszik? Mert van, aki másképp ad támogatást, pl. nem megy
járőrözni, de ad 40-50 Ft támogatást, stb.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Rájuk nem gondolja kiterjeszteni, mert ezt nem az a kör, akit Tardi Kálmán képviselő is
említett. Azoknak, akik szerényebb anyagi körülmények között vannak, és ha el akarnak
menni, és adtak 200 órát, akkor had menjenek fél áron. Úgy gondolja, hogy aki 40-50 Ft-ot
ad, ki tudja fizetni a teljes árat.
Kéri, hogy aki támogatja, hogy felvegyék a napirendi pontok közé a tűzoltók és a polgárőrök
részére kedvezményes üdülőhasználat biztosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirend módosítására vonatkozó
javaslatot.
4. A tűzoltók és a polgárőrök részére kedvezményes üdülőhasználat biztosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság és az Egyeki Polgárőrség
azon dolgozói számára biztosítják a Fonyódligeti üdülő kedvezményes használatát, akik éves
szinten az előző évben a polgárőrség elnöke illetve a tűzoltóság parancsnoka által leigazolva
200 óra önkéntes munkát végeztek, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
185/2017. (VI.13.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Fonyódligeti üdülő 50%-os kedvezménnyel történő igénybevétele
terjedjen ki az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság és az Egyeki Polgárőrség azon
dolgozóira, akik éves szinten az előző évben a polgárőrség elnöke illetve a
tűzoltóság parancsnoka által leigazolva 200 óra önkéntes munkát végeztek.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tardi Kálmán képviselő:
Erről ezek a civil szervezetek minden évben csináljanak egy kimutatást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy ez legyen a beszámolójuk része.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:30 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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