EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JÚNIUS 20. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2017. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. június 20-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. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
186/2017.(VI.20.) sz. határozat
2. Hozzájárulás kérése Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat beadására
187/2017.(VI.20.) sz. határozat
3. Egyek település bemutatkozásának lehetősége
188/2017.(VI.20.) 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. Hajduné Holló Katalin képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az
ülésen.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Kiss Sándor és Soltész Gábor 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.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselőtestület. Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért van szükség az alapító okirat módosítására, mert egyébként Gábor Istvánné
könyvtárvezető nem tudja az alkotóházra beadni a pályázatot. Az Alkotóház héjazatát jó
lenne lecserélni cserépformájú lemezre, illetve kérte, hogy a pince berendezésére költsenek
pár 100 ezer forintot.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Illetve szerepel még a pályázatban a hátsó helyiség fűthetővé tétele, paraván vásárlása, a
kiállított tárgyakra világítástechnika kiépítése és a nyílászárók cseréje.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát ahhoz, hogy be tudják adni a pályázatot, az alapító okiratba be kell venni az intézmény
telephelyeként az Alkotóházat.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
186/2017. (VI.20.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Alapító Okiratának 1.2.2
pontját az alábbiak szerint módosítja:

1
2
3

telephely megnevezése
Tájház
Alkotóház

telephely címe
4069 Egyek, Fő u. 57.
4069 Egyek, Fő tér 22.

Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
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2. Hozzájárulás kérése Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat beadására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát most döntenek az említett pályázat beadásáról. A pályázat elszámolható összköltsége
7.425.000 forint. A támogatás összege 6.683.000 forint. A pályázat önereje 10%, ami 742.000
forint. Azt gondolja, hogy ezt megéri vállalni.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Jövő év decemberig kell teljesíteni. Akármennyi támogatást is kapnak, a 742.000 forint
önerőt bele kell tenni. Tehát mindig kérik a teljes önerőt.
Bóta Barbara aljegyző:
Tehát lehet, hogy nem fognak annyit kapni, mint amennyit kértek és akkor lehet csökkenteni
a műszaki tartalmat, de a 742.000 Ft önerőt mindenképp vállalni kell?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Így van.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Jóval kevesebbet szoktak adni, mint amit kér az önkormányzat és utána kell eldönteni, hogy
mi fog beleférni, de a 742 000 Ft-ot bele kell tenni önerőként.
Mivel a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Házhoz telephelyként bekerült a Fő tér 22.
szám alatt található Alkotóház, így a költségvetési rendeletben is módosítani kell az
előirányzatokat, mert eddig az Alkotóházzal kapcsolatos kiadások az önkormányzatnál voltak
tervezve. Innentől kezdve a 7. hónaptól, a második félévre eső előirányzatok átkerülnek a
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésébe.
A határozati javaslatban most fejlesztési célú hitel szerepel önerőként. Úgy is jövőre lesz
megvalósítva és majd koncepciókor visszatérnek rá, hogy fejlesztési célú hitelből történjen
vagy bármelyik más működési bevétel terhére.
Tardi Kálmán képviselő:
Azt a 742 000 Ft-ot akár tárgyiasult munkával is bele tudják tenni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem tudják, mert a pályázat nem engedi.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ebben a költségvetésben van munkabér is.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri Gábor Istvánné könyvtárvezetőt, hogy a minisztériummal vegye fel a kapcsolatot a
telephely létesítésével kapcsolatban, mert úgy emlékszik, hogy tájékoztatni kell őket vagy
egy hozzájáruló nyilatkozatot kérni, hogy lett egy új telephelye az intézménynek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Van egy rendelet a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Ezt nem kellene a
telephely miatt módosítani?
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Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Abban nincs telephely feltüntetve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az Alkotóház felújításához kapcsolódó
pályázat beadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
187/2017. (VI.20.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” kiírt pályázatot kíván
benyújtani.
A tervezett fejlesztés: 4069 Egyek, Fő tér 22. szám alatt található Alkotóház
felújítása, kiállítási tároló és paraván beszerzése
A pályázat elszámolható összköltsége:

7 425 ezer forint

A támogatás összege:

6 683 ezer forint

Az önkormányzat önerőként – fejlesztési célú hitelből - vállalja az
elszámolható költség 10%,-át, azaz 742 ezer forintot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására és benyújtására.
Határidő: 2017. június 23.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Gábor Istvánné könyvtárvezető
3. Egyek település bemutatkozásának lehetősége
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A héten az RTL Klubtól megkereste egy Úr, hogy lehetőség van Egyek településnek egy
bemutatkozásra. Egy 25 perces műsort állítanának össze a település nevezetességeiről,
érdekességekről és tájjellegű dolgokról. Ezt a műsort 4 alkalommal játszanák le a RTL
különböző csatornáin. Illetve egyéb műsorokban 4 perces blokk jelenne meg a településről.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezeket a kezdeményezéseket hárítani szokta. Viszont azt gondolja, hogy változott a világ,
mert vannak olyan dolgok, amivel ezt a 25 perces műsoridőt ki tudnák tölteni. Szeretné, ha
lenne egy bejátszás a leendő ipari parkról és szeretné reklámozni, hogy ide folyamatosan
várják a munkahelyteremtő beruházásokat. Az ipari park miatt, ha szükség lesz rá, akkor
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hirdetésekre milliókat kell költeni. A Képviselő-testületnek a legfontosabb feladata, hogy az
ipari parkot munkahelyteremtő beruházásokkal feltöltse. Ez a médiafelület is alkalmas a
reklámra. Ipari parkok az országban mindenfele vannak. Két dologgal tud az önkormányzat
versenyre kelni. Mivel önkormányzati tulajdonban van az ipari park területe, szinte ingyen
tudnak hozzájutni. A másik dolog, hogy míg Dunántúlon munkaerőhiány, itt munkaerő
többlet van. Illetve, ha külön kívánságuk lesz a betelepülőknek, akkor az iparűzési
adóelőlegből is a kedvükre tehetnek. 1 690 000 Ft + áfa ennek az összege.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Vagyis 2.146.300 Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a műsor bejátszást Egyek honlapján is el lehetne indítani. Ismerteti, miket
mutathatnának be a településről. Ebből a 25 percből 1-2 percet eladhatnának helyi
vállalkozóknak is, de ha nem száll be senki és csak az önkormányzatnak kell ezt a 25 percet
megtölteni az sem gond, mert az ipari parknak reklámfelületet kell keresni.
Szalai Erika képviselő:
Mi lenne a fedezet?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A fedezet, a balmazújvárosi kistérségi pénzmaradványa lenne. Arról úgy is döntenek majd,
hogy mire használják fel. Ez szűk 4 millió Ft és azt gondolja, hogy abból fizetnék ki.
Soltész Gábor képviselő:
Az előterjesztés olvasásakor az jutott eszébe, hogy 25 perces tartalommal meg tudják tölteni
a műsort, de ha valaki megáll Egyeken, nem tud 25 percet itt eltölteni. Például vasárnap nem
tudnak hol enni egy hamburgert vagy egy fagyit. A rossz hír gyorsabban terjed, mint a jó.
Mielőtt valahol hirdetnek, meg kell nézni a műsorsáv nézettségi indexét és a műsor
presztízsét. Ennek a műsornak nincs presztízs értéke, a benne lévő reklámokat az emberek
nem veszik komolyan. Ezeket át kell gondolni, hogy érdemes-e erre 2 millió Ft-ot kiadni.
Ráadásul egy olyan időszakban, mint augusztus, amikor a televíziós csatornák nézettsége
csökken. Keressék meg a hirdetés lehetőségét csak ne ilyen presztízsű csatornánál, ne ilyen
töltelék műsorban és ne olyan időszakban, amikor nincs értelme.
Elhangzott, hogy az ipari parkba keresnek jelentkezőket. Reméli a testületi ülésre már
felkészülten és üzleti tervvel tud jönni. A fiával beszélgetett, aki motorozik és elmondta, hogy
Magyarországon Kakucstól a határig nincs olyan pálya, ahol a motorosok ki tudják élni a
szenvedélyüket. Nyári szezonban 1 hónapos előjegyzéssel működnek ezek a pályák.
Véleményük szerint, ha az ipari parkban épülne egy ilyen terület, májustól szeptemberig
mindig teltházas tudna lenni. 5 és 12 ezer forintos napi pályahasználati díjról beszélnek. A
környéken nincs ilyen pálya és óriási igény lenne rá.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Lenne, aki ezt támogatná?
Soltész Gábor képviselő:
A Magyar Autó és Motorsport Szövetséghez is próbálnának fordulni és pályázattal
megoldani, mert ez a motorosoknak létkérdés. Ez 2000 folyó méter aszfaltot igényelne.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jól hangzik, amiket Soltész Gábor képviselő elmond, nézzék meg.
Elfogadja, hogy van jobb műsoridő és jobb hirdetési felület, de az sok millió forintba kerülne.
Azért tűnik ez szimpatikusnak, mert feltételezni, hogy minőségi felvételt készítenek.
Drónfelvétel lesz, a felvételt átadják az önkormányzatnak és utána feltehetik a honlapra.
Abban igaza van Soltész Gábor képviselőnek, hogy nincs kétszer lehetőségük arra, hogy
idecsábítsák a turistákat. A valóságról kell szólnia ennek a 25 perces összeállításnak. Egyek
környezetében 5 csárda működik. Ebben a környezetben egy éttermet nyitva tartani
gazdaságilag nem fogja megérni, de mégis érdemes lenne kapálózni, hogy legyen egy hely,
ahová az emberek bemehetnek.
A kérdés, hogy az RTL Klubba 25 perc műsoridőre szánjanak 2 millió forintot?
Szalai Erika képviselő:
Javasolja, hogy legyenek benne a műsorban. Itt a lehetőség, hogy reklámozzák a települést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki elfogadja az együttműködési megállapodást a kistérségi pénzmaradvány
terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
188/2017. (VI.20.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy elfogadja az Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3.) és
a Daylight Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1038 Budapest,
Tündérliget utca 3. III. ép. D.) között kötendő együttműködési megállapodást
1.690.000 Ft + áfa összegben a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulásánál keletkezett 2016. évi pénzmaradvány terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:55 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Kiss Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Soltész Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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