EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
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6/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2017. június 27.
napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ kérelme
110/2017.(VI.27.) sz. határozat
2. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
111/2017.(VI.27.) sz. határozat
3. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2014.(II.05.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
112/2017.(VI.27.) sz. határozat
4. Egyebek
1. Döntés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2016. évi
pénzmaradványról
113/2017.(VI.27.) sz. határozat
2. Előirányzat módosítás
114/2017.(VI.27.) sz. határozat
3. Boldizsár Lovastanya Egyesület támogatási kérelme fogathajtó verseny
megrendezéséhez
115/2017.(VI.27.) sz. határozat
4. Döntés az önkormányzat számára felajánlott ingatlanokról
116/2017.(VI.27.) sz. határozattól - 122/2017.(VI.27.) sz. határozatig
5. Döntés a Fasor út helyreállítása iránti kérelemről
123/2017.(VI.27.) sz. határozat
6. Vasút utca lakóinak kérelme járda és fekvőrendőr kiépítésére
124/2017.(VI.27.) sz. határozat
7. Vizibicikli vásárlása
125/2017.(VI.27.) sz. határozat
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8. Támogatás kérése hadifoglyok utáni kutatásra
126/2017.(VI.27.) sz. határozat
9. Tervezői ajánlat útépítésre vonatkozó engedélyezési tervdokumentációk
elkészítésére
127/2017.(VI.27.) sz. határozat
10. Kérelem az Egyek-Telekházán található 10 ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos
megbízási szerződés határidejének meghosszabbítására
128/2017.(VI.27.) sz. határozat
11. Előirányzat módosítás
129/2017.(VI.27.) sz. határozat
12. Pályázat benyújtása karácsonyi díszkivilágításra
130/2017.(VI.27.) sz. határozat
13. Pályázat benyújtása az „Esély Otthon” című (EFOP-1.2.11-16 kódszámú) felhívásra
131/2017.(VI.27.) sz. határozat

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból 8 fő jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tagot,
a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja
meg a bizottság:
1. Vizibicikli vásárlása
2. Támogatás kérése hadifoglyok utáni kutatásra
3. Tervezői ajánlat útépítésre vonatkozó engedélyezési tervdokumentációk
elkészítésére
4. Kérelem az Egyek-Telekházán található 10 ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos
megbízási szerződés határidejének meghosszabbítására
5. Előirányzat módosítás
Mivel több javaslat nincs, kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalásával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 8 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
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A sorrend tekintetében a vendégek napirendi pontját előre veszik. Így a sorrend a következő:
1. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ kérelme
2. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.

Napirendek tárgyalása:
1. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A bővítésből kimaradt pótmunkákra kívánják a pénzmaradványt felhasználni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte teljesen normális dolgokat kérnek. A mindennapi működésükhöz kellenek azok a
dolgok, amiket kérnek. Javasolja, hogy támogassák.
Petruska Jánosné egységvezető:
Ez a végleges működési engedélyükhöz kell. Ezek a munkálatok már folyamatban vannak,
van olyan, amit már meg is csináltak. Most csinálják a pihenőszobát, a beteg szoba
kialakításához még nem fogtak hozzá. Az új épületszárnyban betegszoba lett kialakítva, de
annak a nyílászárójának nagyon kicsi a szellőzési lehetőség. Amikor az ÁNTSZ szakemberei
kint voltak, akkor felvetődött, hogy inkább orvosi szobának felelne meg. Ismerteti, hogy
ennek a kialakításának milyen feltételei vannak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az utóbbi években mindig van pár millió forint pénzmaradvány. Ez miből adódik?
Petruska Jánosné egységvezető:
Talán a térítési díj emeléséből adódik, de erre nem tud pontos választ adni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte túltervezik a költségvetést, hogy biztonságos legyen a működés.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató központ kérelmét, és
biztosítja az intézmény egyeki telephelyére a hiányosságok pótlásához szükséges bruttó
761 460 Ft összeget a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2016. évi
pénzmaradvány terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
110/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató központ kérelmét, és biztosítsa az intézmény egyeki telephelyére
(4069 Egyek, Tisza u. 6 sz.) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatal által előírt hiányosságok pótlásához szükséges bruttó 761 460 Ft
összeget a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2016.
évi pénzmaradvány terhére az alábbiak szerint:
Személyzeti mosdó kialakítása:
Nappali ellátottak részére pihenő helyiség kialakítása:
Betegszoba kialakítása víz és csatorna ellátással
Tűzi víztározó körbekerítése és kapu kialakítása

163 195,- FT
94 100,- Ft
365 125,- Ft
139 040,- Ft

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tavaly átadták az új szárnyat, aminek szélén van egy 4 ágyas szoba, ahol 4-en élnek
életvitelszerűen. 2012-ben az eredeti tervek szerint 10 férőhellyel szerették volna bővíteni.
Annak idején ez a pályázat nem nyert és megpályázták ezt a kisebb lehetőséget. Nagy dolog,
hogy ez a pályázat nyert. A fejlesztés eredménye a végleges működési engedély lehet.
Ugyanakkor a várakozó listán több mint 40-en vannak. Ennyit nem tudnak megépíteni, de
szeretné, ha a 2012-es tervek mentén be tudnák fejezni az építkezést. Ismerteti, hogyan és
milyen ütemben tervezi elvégezni a 10 fővel történő bővítést. A TOP-os pályázati
rendszerben keresték ennek a lehetőségét, hogy pályázzanak a bentlakásos intézmény
bővítésére, de ezt most a pályázati rendszerben nem támogatják.

2. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Szanyi Zoltán elnök:
Összeget nem írtak, ha a Képviselő-testület foglalkozik a témával, akkor az összeget is
megmondják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tegnap született meg a döntés, hogy a REKI kérelmet befogadta a Belügyminisztérium és a
tűzoltóság támogatására kért összeget meg is kapták. Ez összesen 16.431.873 Ft. Ebben a
kérelemben benne van az is, hogy Tiszacsege és Újszentmargita nem hajlandó fizetni. Így
ebben az évben, ez az összeg biztosítva lesz. Az önkormányzat költségvetéséről ez a nagy
teher le fog esni.
Szabó Erika pénzügyi előadó 4 órás állásba került, így ebből is van bérmegtakarítása a
tűzoltóságnak. Nem érkezett jelzés a Képviselő-testület tagjaitól, hogy ezt kérjék vissza. Azt
gondolja, hogy ezzel gazdálkodhatnak, de pluszforrást nem gondol átadni.
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Az egy egészséges törekvés, hogy a fiatalok többet szeretnének keresni. Az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft-nek sok vállalt építési projektje van, és nem boldogulnak, mert nincsenek
szakemberek, így külsős embereket kell bevonni. Most csomagokat állítottak össze és
meghatároznák, hogy az adott munkáért mennyit fizetnek. Kalmár Zoltánt kérte, hogy a
tűzoltóság számára is tegye elérhetővé ezeket a csomagokat. Ezek olyan munkák, mint
például gipszkartonozás, kőporozás, térkövezés. Ha ilyen jellegű munkában részt tudnának
venni, akkor biztosítják számukra a munkát, hogy ebből legyen plusz bevételre lehetőségük.
Arra nyitott, hogy plusz munkáért plusz pénzt kapjanak. 16.431.873 Ft-ot még soha nem
adtak a tűzoltóságnak. Hozzáteszi, hogy ezt az önkormányzat úgy vállalta be, hogy ha nem
kapnak a Belügyminisztériumtól támogatást, akkor is kifizették volna.
A maga részéről azt tudja mondani, hogy ott van Szabó Erika pénzügyi előadó
bérmegtakarítása. Illetve a plusz munkáért, plusz juttatás lehetősége.
Beszélgetett egy önkéntes tűzoltóval és elmondta, hogy szeretne jönni önkéntes szolgálatot
adni, de nem hívják. Lépjenek abba az irányba, hogy ha valaki az önkéntesek közül akar,
akkor adhasson önkéntes szolgálatot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kérdezi, hogy a közfoglalkoztatottak milyen programban vannak?
Bóta Barbara aljegyző:
Intézményi programban vannak az önkormányzatnál foglalkoztatva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nél egyszerűsített foglalkoztatás keretében akár havonta
15 napot is dolgozhatnak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nek erre van bérkerete?
Kalmár Zoltán:
Igen, van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Van, de ha nem elég, akkor kipótolják.
Mivel az önkormányzatnál vannak foglalkoztatva, így a tűzoltóság is tudja őket egyszerűsített
foglalkoztatás keretében foglalkoztatni. Ezért mondta, hogy az Szabó Erika
bérmegtakarításának terhére is adhatnak nekik. Az elvárás az, hogy a környezetükben lévő
munkát lássák meg. Gondol itt a hó eltakarításra, sövénynyírásra és csatornatakarításra.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A köztestületi tűzoltóság működése most is úgy biztosított, hogy 4 ember
közmunkaprogramba van átadva, ami gazdasági szempontból előnyös, de kiszolgáltatott
helyzetben van az elnök, hogy közfoglalkoztatottak látják el a feladatot. Ez veszélyes feladat,
ami szakmai végzettséget igényel. Ha elcsábítanak a térségben működő hivatásos
tűzoltóságok embereket, akkor bajban lesznek a szolgálat összeállításával. Nehéz
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megmagyarázni, hogy xy miért kap ugyanazon munka elvégzéséért több bért. Jó lenne
közelíteni a béreket egymáshoz.
Azok az elvárások, amiket Polgármester úr megfogalmazott, azok joggal elvárhatóak. Szabó
Erika bére mellett még hajlandó lenne béreltérítést alkalmazni, mint a csoportvezetőknél, és
akkor a működésben biztos nem lesznek gondok, és emellett még segíthetik az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. működését is. Vélelmezi, hogy rendelkeznek különböző építéssel
kapcsolatos tapasztalatokkal.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Polgármester úrral ért egyet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
7-8 napot dolgoznak egy hónapban, amikor 24 órás szolgálatot adnak. Nekik a többi nap
szabadon van és az lenne a jó törekvés, hogy a többi napon valami munkát tudnának végezni
helyben.
Szanyi Zoltán elnök:
Jó, amit Polgármester mond, hogy ha van lehetőség, akkor mellette dolgoznak. Most ezek a
fiúk azon gondolkodnak, hogy el kellene menniük máshová dolgozni. Mindenkinek van
ajánlata. Az a legnagyobb baj, hogy a főállású tűzoltóknak is. A versenyszférában könnyen
lehet 200-250 ezer Ft-ot. A 4 fő azt mondta, hogy ha a bérkiegészítést megkapnák és még
pluszban tudnának dolgozni, nekik az a pénz helyben megfelelő lenne.
Mivel minden évben azt mondták, hogy a tűzoltóságnak nem kell adminisztrátor, így Szabó
Erika keresett magának munkahelyet. Felajánlották neki, hogy próbálják meg 4 órás
munkaviszonyban megoldani. Így a béréből kb. bruttó 100 ezer Ft megmarad. Úgy számolták,
hogy kb. 196 ezer Ft kellene havonta a 4 főnek. Tehát havi 100 000 Ft-ra gondoltak, plusz a
Szabó Erika bérmaradványa.
Ha valakinek van egy rendes 8 órás bére és mellette még tud dolgozni, az egy dolog, de most
azért harcolnak, hogy normális bért kapjanak. Nem akarnak két helyen 100 ezer forintot
keresni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ebbe a versenybe nem tudnak beszállni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A közfoglalkoztatott tűzoltók tavaly kaptak egy ígéretet, hogy a GINOP pályázatban lesznek
foglalkoztatva magasabb bérért, de ez nem nyert.
Járulékaival együtt számolták a 100 ezer forintot?
Szanyi Zoltán elnök:
Igen.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez a 600.000 Ft annyira minimális tétel, hogy erre az évre minden további nélkül átadná.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tiszacsegét és Újszentmargitát értesíteni fogja, hogy a tőlük kért összeg meg van a
Belügyminisztériumtól. Próbáljanak már tőlük kérni. Ha előállnának egy pótigénnyel és
kérnek mondjuk 600 ezer forintot vagy akármennyit, akkor lehetőségük lenne arra, amit
szeretnének.
Szabó Erika pénzügyi előadó:
Csetneki Csaba Polgármester úr azt mondta, hogy az 1 millió Ft-ot így is-úgy is ide fogják
adni. Illetve a REKI pályázatban is benne van az 1 millió Ft-os igény. Szóbeli ígéret volt, illetve
velük szerződés is van kötve.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Akkor van gond, ha ők nem kapják meg. Vagy kapnak, csak nem annyit, amennyit igényeltek
és abból nem adnak át a tűzoltóságnak.
Szanyi Zoltán elnök:
Polgármester úr tavaly és az idén is megígérte, hogy az 1 millió Ft-ot minden körülmények
között átadja.
Ezek a közfoglalkoztatottak képzik magukat, elvégeznek különböző tanfolyamokat. Nem
lehet azt mondani, mint a többi közfoglalkoztatottra, hogy nem vállalnak be képzéseket.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor meg van az ígéret Újszentmargita részéről. Polgármester úr azt javasolta, hogy ha ez
megvan, akkor hadd menjen a dolog.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kérjenek Tiszacsegétől is. Illetve Kalmár Zoltánt kérte, hogy a tűzoltóság számára is tegye
elérhetővé a csomagokat. Itt rengeteg kőműves munka van.
Szanyi Zoltán elnök:
Kőműves, hegesztő és festő végzettségük van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Plusz munka, plusz pénzt jelentene.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha jól értette, akkor Szabó Erika pénzügyi előadó bérmaradványával és az Újszentmargita
által beígért 1 millió Ft-tal szabadon gazdálkodhatnak és azon felül rendelkezésükre áll a
csomag.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A felhasznált összeggel el kell számolniuk.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nyílván. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a tűzoltóságnál 4 fő közcélú foglalkoztatott
tűzoltó plusz anyagi juttatásához a tűzoltóság felhasználhassa a pénzügyi előadó
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bérmaradványát és az Újszentmargita önkormányzat által a tűzoltóság működéséhez ígért 1
millió Ft összeget, kézfelemeléssel jelezze.

A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
111/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóságnál 4 fő
közcélú foglalkoztatott tűzoltó plusz anyagi juttatásához a tűzoltóság
felhasználhassa:
-

A pénzügyi előadó bérmaradványát
Újszentmargita önkormányzat által a tűzoltóság működéséhez ígért 1
millió Ft összeget

A felhasznált összeggel a tűzoltóság számoljon el.
Kérjék fel az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-ét, hogy a plusz jövedelem szerzés
érdekében biztosítson plusz munkát a részükre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Lőrincz Zoltán tűzoltóparancsnok

3. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2014.(II.05.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A rendkívüli ülésre hozta be a díjtételekkel kapcsolatos rendelet módosítást. Akkor is jelezte,
hogy a törvényességi szűrőn valószínűleg nem megy át. Érkezett is rá szakmai javaslat és
ennek megfelelően korrigálta. Illetve a Kormányhivatal számára a mellékeltben foglalt
díjtételek nem voltak egyértelműek. Ez egyértelműsítésre került, illetve megkérte a
Fogyasztók Érdekvédelmi Szervezetének az állásfoglalását a díjakkal kapcsolatosan. Amit
törölni kellett belőle, az törlésre került.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 3/2014.(II.05.) számú rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze.

A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
112/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 3/2014.(II.05.) számú rendelet módosítását.
Határidő: 2017. június 29.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

4. Egyebek
1. Döntés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2016. évi
pénzmaradványról
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
3.857.155 Ft összegű pénzmaradvány keletkezett. Ebből már volt is egy döntés az RTL Klub
által kötött szerződés kapcsán, ami 2.146.300 Ft. Illetve az Idősek Otthonának kérelme
761.000 Ft. A keletkezett 3.857.155 Ft pénzmaradványt el kellene fogadni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az általa
fenntartott intézményekben a 2016. évben keletkezett 3 857 155 Ft pénzmaradványt, és
kérjék a teljes összeg beszámítását a 2017. évi működési támogatás összegébe,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
113/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és
az általa fenntartott intézményekben a 2016. évben keletkezett 3 857 155 Ft
pénzmaradványt fogadja el, és kérje a teljes összeg beszámítását a 2017. évi
működési támogatás összegébe.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

2. Előirányzat módosítás
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismerteti az előirányzat módosítást.
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Lesz egy másik előirányzat módosítás, azt azért gondolta, hogy külön határozat legyen róla,
mert REKI-ről van szó.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki jóváhagyja az előirányzat módosítást és elfogadja a határozati javaslatot,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
114/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy utólag hagyja jóvá az alábbi előirányzat
módosítást:
Az Építőipar támogatása (044320) Kormányzati funkción a felújítási kiadások
tekintetében tervezett előirányzat csökken 131 990 forint előirányzattal,
valamint a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010)
Kormányzati funkción a dologi kiadások tekintetében tervezett előirányzat
növekszik 131 990 forint előirányzattal.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

3. Boldizsár Lovastanya
megrendezéséhez

Egyesület

támogatási

kérelme

fogathajtó

verseny

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tavaly 300.000 Ft-ot kaptak. Volt bent nála a kérelmező és javasolta neki, hogy indokolja
meg, hogy most miért kérnek 450.000 Ft-ot. Elmondta, hogy a kötelező egészségügyi ellátás
miatt kérnek most 150 000 Ft-tal többet, mint tavaly. A rendezvényekből mehetne a
fedezete, oda be is van tervezve 300 000 Ft-tal, de a plusz 150.000 Ft is onnan menne.
Utólag el fognak vele számolni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Mennyire volt a rendezvényük látogatott?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Állítólag jó volt és sokan voltak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy 450 000 Ft támogatást biztosítsanak a Boldizsár Lovastanya
Egyesület részére a 2017. július 23-án, Egyeken megrendezésre kerülő CAN-C fogathajtó
versenyhez a 2017. évi költségvetésben rendezvények lebonyolítására tervezett keret
terhére, kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
115/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 450 000 Ft támogatást biztosítson a Boldizsár
Lovastanya Egyesület (3413 Cserépfalu, Kossuth utca 117/A) részére a 2017.
július 23-án, Egyeken megrendezésre kerülő CAN-C fogathajtó versenyhez a
2017. évi költségvetésben rendezvények lebonyolítására tervezett keret
terhére.
Határidő: 2017. július 23.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

4. Döntés az önkormányzat számára felajánlott ingatlanokról
-

Bocskai u. 17.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Laskayné Vadász Erzsébet a Bocskai u. 17. szám alatti ingatlant szeretné elcserélni a
Tiszaszőlő u. 4. szám alatti ingatlanra. A Tiszaszőlő u. 4. szám alatti ingatlan önkormányzati
lakás. Ismerteti a tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket. Elidegenítési tilalom van az ingatlanon.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elidegenítési tilalom van rajta, tehát tárgytalan.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Laskayné Vadász Erzsébet ingatlan cserére vonatkozó
kérelmét ne támogassák, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
116/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Laskayné Vadász Erzsébet 3931/2017.
iktatószámú ingatlan cserére vonatkozó kérelmét ne támogassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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-

Eötvös u. 42.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Vincze Ferencné felajánlja résztulajdonát ajándékozás címen. Ismerteti a többi tulajdonost. A
tulajdoni lap tiszta.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
El kell fogadni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Eötvös u. 42. szám alatti ingatlanból Vincze Ferencné
által ajándékozás címén felajánlott tulajdonrészt fogadják el, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
117/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Eötvös u. 42. szám alatti ingatlanból
Vincze Ferencné által ajándékozás címén felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szincsák István még régebben felajánlotta a résztulajdonát az Eötvös u. 42. szám alatti
ingatlanból és akkor az a döntés született, hogy a többi tulajdonost is keressék fel. Régebben
olyan álláspont volt, hogy résztulajdont nem fogadnak el. Kéri, hogy most erről is legyen
döntés, hogy a Szincsák István résztulajdonát is elfogadják.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Eötvös u. 42. szám alatti ingatlanból Szincsák István
által ajándékozás címén felajánlott tulajdonrészt fogadják el, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
118/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Eötvös u. 42. szám alatti ingatlanból
Szincsák István által ajándékozás címén felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd

-

Rákóczi F. u. 30.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Fülöp Mihály 800.000 Ft-ért ajánlja fel az önkormányzat számára. Ez egy 2,5 szobás lakás. A
tulajdoni lap tiszta. Az ingatlan fele tulajdonban Fülöp Mihályé, fele tulajdonban pedig
Debrődi Eleonóráé.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte a Rákóczi úton ennyi összegért sok. Javasolja, hogy belső felvételek ismeretében
tárgyalják újra, mert ha belül nagyjából rendben van, akkor ő ajánlana érte 500 000 Ft-ot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Rendben, akkor kérjenek belső fotókat. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Rákóczi u. 30. sz.
alatti ingatlan belsejéről kérjenek képeket, és ennek ismeretében tárgyalják újra az ingatlan
megvételére történő felajánlást, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
119/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Rákóczi u. 30. sz. alatti ingatlan
belsejéről kérjenek képeket, és ennek ismeretében tárgyalják újra az ingatlan
megvételére történő felajánlást.
Határidő: 2017.08.31.
Felelős: Arany Gergő hatósági ügyintéző

-

Szabó P. u. 42.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez egy üres porta.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Több tulajdonosa is van az ingatlannak, illetve haszonélvezeti jog is van rajta. Egyébként a
tulajdoni lap tiszta. Varga Nórának résztulajdona van az ingatlanban.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szabó P. u. 42. szám alatti ingatlanból Varga Nóra által
térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadják el, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
120/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Szabó P. u. 42. szám alatti
ingatlanból Varga Nóra által térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadja
el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd

-

Táncsics M. u. 65.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tóth Mihályné ajánlotta fel. A tulajdoni lap tiszta. A felajánlón kívül még 2 tulajdonosa van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Táncsics M. u.65. szám alatti ingatlanból Tóth Mihályné
által térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadják el,kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
121/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Táncsics M. u.65. szám alatti
ingatlanból Tóth Mihályné által térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt
fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
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-

Zrínyi M. u. 67.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez is résztulajdon. Ő is kapott már felszólítást, a többi tulajdonost egyszerűen nem lehet
elérni. A tulajdoni lap tiszta, tehermentes.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Zrínyi M. u. 67. szám alatti ingatlanból Vaskó Annamária
által ajándékozás címén felajánlott tulajdonrészt fogadják el, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
122/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Zrínyi M. u. 67. szám alatti
ingatlanból Vaskó Annamária által ajándékozás címén felajánlott tulajdonrészt
fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd

5. Döntés a Fasor út helyreállítása iránti kérelemről
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerinte meg tudják gréderezni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Aláírásból nem tudnak utat javítani. Arról meg senki sem akar hallani, hogy több kommunális
adót fizessenek.
Ki van adva feladatnak, hogy ősszel és tavasszal az összes utcán a járhatóságot biztosítsák,
megszórják az utakat zúzott kővel. Ezt meg tudják tenni a Fasor úton is.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Megtudják tenni, de véleménye szerint, ha ősszel és tavasszal meg gréderezték volna az utat,
akkor ez a kérelem ide sem jött volna. Csapadék után vagy tavasszal kis energiával, kevés
üzemanyaggal, minimális gépkopással sokat tudnak igazítani az utakon.
Javasolják, hogy mikor optimálisak az útviszonyok a Rákóczi úttól a Fő útig, a Fasor utcát
gréderezzék meg. Bízzák meg Alpolgármester urat ezzel a feladattal.

15/25

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JÚNIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy amikor optimálisak az útviszonyok végezzenek
gréderezést a Fasor utcán a Rákóczi úttól a Fő útig, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
123/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy amikor optimálisak az útviszonyok végezzenek
gréderezést a Fasor utcán a Rákóczi úttól a Fő útig.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ecsedi János alpolgármester

6. Vasút utca lakóinak kérelme járda és fekvőrendőr kiépítésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Vasút utca a közútkezelő kezelésében van. Továbbíthatják a kérésüket, de szerinte nem
hiányzik oda a fekvőrendőr. Régebben Török Róza építőmérnök, aki a Fő utcán a járdát
tervezte azt mondta, hogy a Vasút utcán nincs hely járdát építeni.
Szerinte két lehetőség lenne. Az egyik lehetőség, hogy az összes kerítést 1 méterrel beljebb
rakják. A másik lehetőség, hogy az árkot végig le kellene fedni és azon keresztül közlekedni.
Fedett árkot létrehozni olyan összeg, amit nem tudnak felvállalni.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A tüzépnél is korlát van kitéve, mert olyan közel van a járda az aszfaltúthoz.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Hosszú távon gondolkozhatnának úgy, hogy a csapadékvíz elvezetést áttennék a másik
oldalra és az árok helyére csinálhatnának járdát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem tudja, hogy a vasúttal és a közútkezelővel, hogyan boldogulnának, hogy oda tennének
egy járdát. Ez nagyon bonyolultnak tűnik. Bagi Zoltán kistérségi útfelügyelőt bízzák meg,
hogy járja körbe lehet-e a Vasút utcán járdát építeni. Szerinte azt fogja mondani, hogy nem.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor bízzák meg Bagi Zoltán kistérségi útfelügyelőt, hogy járja körbe a problémát. Kéri,
hogy aki egyetért azzal, hogy bízzák meg Bagi Zoltán kistérségi útfelügyelőt, vizsgálja meg,
hogy a Vasút utcán lehet-e járdát építeni, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
124/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy bízza meg Bagi Zoltán kistérségi útfelügyelőt,
vizsgálja meg, hogy a Vasút utcán lehet-e járdát építeni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Arany Gergő hatósági ügyintéző
Bagi Zoltán kistérségi útfelügyelő

7. Vizibicikli vásárlása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Vitéz Zsolt képviselő előterjesztése, de már többen megfogalmazták, hogy jó lenne egy vízi
bicikli. Ő is szeretné, de az tartja vissza, hogy annak kell egy éjszakai tároló. A stégnél ott a
csónak és nem tudja, hogy a vízi bicikli hogyan férne el.
Ecsedi János alpolgármester:
Tényleg van rá igény, mert sokan mondták.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Legyen úgy a döntés, hogy támogatja a bizottság a vízi bicikli megvásárlását a fejlesztési
tartalék terhére, azzal a feltétellel, hogy előtte meg kell győződni arról, hogy azt ott
biztonságosan tudják rögzíteni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Hány darabról lenne szó?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Először 1 darabról.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Nem az ő előterjesztése, hanem beszélgetett az ott dolgozókkal és elmondták, hogy többen
érdeklődtek a vízi bicikli iránt és azért járták körbe, hogy mennyibe kerülne ez a dolog.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
A vízi biciklik 90%-a csúszdás. Azt nézte volna, hogy van-e olyan, ami nem csúszdás.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Van, ez ne legyen csúszdás.
Fiatal László bizottsági tag:
Éjszaka és viharban azt ki kell húzni a partra.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt ők nem tudják megtenni, mert ha ki akarják venni a vízből, akkor oda valami
emelőszerkezet kell. Ahogy a csónakok ki vannak kötve, ezt is ki lehet kötni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Melyiket válasszák?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy a csúszda nélküli kellene. Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök arra
gondol, hogy a sima vagy a delfineset válasszák?
Bóta Barbara aljegyző:
A delfineset.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Szerinte is a delfineset válasszák.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A delfines nettó 395.000 Ft.
Fiatal László bizottsági tag:
A sima 385.000 Ft.
Dr.Hegesüné Jámbor Valéria bizottsági tag:
Szerinte nem a delfines, hanem egy egyszerű sima vízi bicikli kellene oda.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ugyanezt gondolja. Szerinte a delfines nem illik a Válykosba.
Ecsedi János alpolgármester:
Valakitől bérbe lehetne venni 1-2 hónapra és meg lehetne nézni, hogy használják-e. Vagy
lehetne akár használtat is venni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem támogatja, hogy használtat vegyenek. A Válykos tó szépen meg van csinálna és
csónakokat is újakat vettek. A használt kb. 200 ezer forint, szerinte nem ez a hely az, ahol
nekik 180 ezer forintot spórolni kellene.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Akkor az egyszerűbb vízi biciklit válasszák. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy vásárolják meg
a normál napozós vizibiciklit a Sybill Bt-től 385 000 Ft + áfa összegben a 2017. évi
költségvetésben tervezett fejlesztési tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
125/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy vásárolja meg a normál napozós vizibiciklit a Sybill
Bt-től (Székhely: 3535 Miskolc, Béke út 10.) 385 000 Ft + áfa összegben a
2017. évi költségvetésben tervezett fejlesztési tartalék terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző

8. Támogatás kérése hadifoglyok utáni kutatásra
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Egy balmazújvárosi egyesület 40.000 Ft-ot kér. Találtak egy volt egyeki lakost.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja támogatni, mert azt gondolja, hogy ezek a történetek megérnek annyit, hogy
rögzítsék az utókor számára és ha ott van egy hadisír, akkor azt méltó módon ápolni kellene.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azt írja, hogy a kutatás után eljön a településre bemutatót tartani. A működési tartalék lenne
a fedezete.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy támogassák a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport
Egyesület kérelmét és 40 000 Ft támogatást biztosítsanak hadifoglyok utáni kutatásra a
2017. évi költségvetésben tervezett általános működési tartalék terhére, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
126/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Balmazújvárosi Környezetvédelmi
Csoport Egyesület (4060 Balmazújváros Kiscsűr u. 7/a) 4317/2017.
iktatószámú kérelmét és 40 000 Ft támogatást biztosítson hadifoglyok utáni
kutatásra a 2017. évi költségvetésben tervezett általános működési tartalék
terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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9. Tervezői ajánlat
elkészítésére

útépítésre

vonatkozó

engedélyezési

tervdokumentációk

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Dózsa György út aszfaltozására engedélyes tervek voltak, ezek a tervek már lejártak, és
most ha a Dózsa György utcát le akarják aszfaltoztatni, akkor ezt újra kell terveztetni. Nem
biztos, hogy erre meg lesz a forrás, de van rá esély. Két ajánlat érkezett a tervezésre. Az egyik
árajánlatot ugyanaz adta, aki régen. Kérték, hogy vizsgálja felül a terveket.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Csige Sándor tervező ajánlata 515.000 Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nekik a felülvizsgálat elég. Annak tudatában döntsenek, hogy két ajánlat van. A másik
ajánlatot a Civis Mérnökiroda Kft. adta. Ez az útépítés és csapadékvíz elvezetés vízjogi
engedélyes tervdokumentációjára szól, melynek vállalási ára 870 000 Ft + áfa.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A másik ajánlatban csak út szerepel, mert csapadékvíz elvezetésre nem kértek ajánlatot. A
Dózsa György út felülvizsgálata bruttó 515.000 Ft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát a nettó összeg a másik ajánlatnak a fele. Javasolja a Csige Sándor felülvizsgálatra
vonatkozó javaslatát fogadják el a Dózsa György útra.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A fedezete a fejlesztési tartalék lesz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Dózsa György utca korszerűségi felülvizsgálatára
vonatkozóan a „LIBELLA ’84” Mélyépítő, Tervező Kkt. ajánlatát bruttó 515 000 Ft összegben a
2017. évi költségvetésben tervezett fejlesztési tartalék terhére fogadják el, kézfelemeléssel
jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
127/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Dózsa György utca korszerűségi
felülvizsgálatára vonatkozóan a „LIBELLA ’84” Mélyépítő, Tervező Kkt. (4200
Hajdúszoboszló, Hőforrás u.97.) ajánlatát fogadja el bruttó 515 000 Ft
összegben a 2017. évi költségvetésben tervezett fejlesztési tartalék terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
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10. Kérelem az Egyek-Telekházán található 10 ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos
megbízási szerződés határidejének meghosszabbítására
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az eredeti határidő 2016.12.31. volt, majd meg lett hosszabbítva 2017. június 30-ra és most
2017.december 31-re kéri meghosszabbítani a határidőt. Leírta, hogy nehéz felkutatni az
örökösöket. Felolvassa a kérelemből az indokokat, hogy miért kér Dr. Pető István határidő
hosszabbítást.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Vélelmezi a beadvány alapján, hogy ehhez sok idő kell. Javasolja elfogadni a kérelmet, hogy
hosszabbítsák meg a határidőt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Dr. Pető István ügyvéd kérelmét támogassák és az
Egyek-Telekházán található 10 ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos megbízási szerződésben
kikötött határidőt 2017. december 31-ig hosszabbítsák meg, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
128/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Dr. Pető István ügyvéd 4351/2017. iktatószámú
kérelmét támogassa, és az Egyek-Telekházán található 10 ingatlan
elbirtoklásával kapcsolatos megbízási szerződésben kikötött határidőt 2017.
december 31-ig hosszabbítsa meg.
Határidő: 2017.12.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Pető István ügyvéd

6. Előirányzat módosítás
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez a REKI-hez kapcsolódó előirányzat módosítás.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Polgármester úr elmondta az ülés elején, hogy mennyi támogatást kapott az önkormányzat.
30 millió Ft-ot kértek és 18 millió Ft-ot kaptak. Ebből 16.431.873 Ft megy a tűzoltóság
támogatására, ami azt jelenti, hogy a költségvetésben tervezett 11.431.873 Ft szabad
előirányzattá vált. Polgármester úrral egyeztetve, ennek az összegnek az 50%-a a működési
célú tartalékba, a másik 50%-a a fejlesztési célú tartalékba kerülne, ha a Képviselő-testület is
elfogadja.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
129/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évi költségvetésben tervezett 11 431 873
forint összegű előirányzatot csoportosítsa át az alábbiak szerint:
- 5 715 936 forint összegű előirányzatot a működési célú tartalékba helyezzen,
- 5 715 937 forint összegű előirányzatot a fejlesztési célú tartalékba helyezzen.
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Javasolja, hogy a Pályázat benyújtása karácsonyi díszkivilágításra című napirendi pontot is
tárgyalják meg.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pont felvételével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal napirendre vette a Pályázat benyújtása karácsonyi
díszkivilágításra című napirendi pontot.

11. Pályázat benyújtása karácsonyi díszkivilágításra
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A pályázat benyújtási határideje június 30. 40% önerőt kell vállalni. Javasolja, hogy a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2016. évi pénzmaradvány
terhére biztosítsák az önerőt, amennyiben úgy döntenek, hogy adják be a pályázatot. Ha
beadják a pályázatot, akkor egy pár új elemet tudnának venni. Az alap konstrukció az lenne,
hogy az új elemeket belterületre, a régieket Telekházára vagy Félhalomra kivinnék.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most még időben vannak és a Fő térhez kellene vinni egy csatlakozási lehetőséget, hogy
fákat tudjanak ott díszíteni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Soltész Gábor képviselő annak idején felvetette, hogy a lakosságnak fel lehetne ajánlani azt a
lehetőséget, hogy karácsonyi díszkivilágításra fákat örökbe lehessen fogadni.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy nyújtsanak be pályázatot karácsonyi díszkivilágításra és a
pályázat benyújtásához szükséges 40% önerőt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulásánál keletkezett 2016. évi pénzmaradvány terhére biztosítsák 949 000 Ft összegben,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
130/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy nyújtsanak be pályázatot karácsonyi
díszkivilágításra.
Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 40% önerőt a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2016. évi
pénzmaradvány terhére biztosítsa 949 000 Ft összegben.
Határidő: 2017.06.30.
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Bóta Barbara aljegyző:
Javasolja, hogy Pályázat benyújtása az „Esély Otthon” című (EFOP-1.2.11-16 kódszámú)
felhívásra napirendi pontot is tárgyalják meg.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pont felvételével, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal napirendre vette a Pályázat benyújtása az „Esély Otthon” című
(EFOP-1.2.11-16 kódszámú) felhívásra című napirendi pontot.

12. Pályázat benyújtása az „Esély Otthon” című (EFOP-1.2.11-16 kódszámú) felhívásra
Bóta Barbara aljegyző:
Be szeretnének adni egy pályázatot, aminek a címe Esély Otthon. Július 30-a következő
határidő, amikor be tudják adni és addig már nem lesz soros ülésük, azért hozta fel ezt a
témát. Ez egy 100%-os támogatottságú projekt lenne, aminek az a lényege, hogy fiatalokat a
településen maradásra ösztönözzenek. Az ilyen települések fennmaradása szempontjából
nagyon nagy veszélyt jelent az, hogy a képzett fiatalok, elmennek a településről. Ez a
pályázat lehetőséget nyújt, hogy ezeknek a fiataloknak támogatást nyújtsanak, lakhatást
biztosítsanak, illetve rendszeres havi juttatásban részesítsék őket.
Abban gondolkoztak, hogy legalább 5 fiatal számára szeretnének lakhatást biztosítani, úgy,
hogy már meglévő önkormányzati ingatlanok újítanának fel és alkalmassá tennék arra, hogy
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a fiataloknak bérbe adhassák. Viszont lakbért nem kérhet az önkormányzat, csak a rezsit
kellene fizetniük. A fiataloknak kötelező társadalmi munkát végezni.
A pályázat költségvetése 50 millió Ft-tól 200 millió Ft-ig terjedhet. Ez mind azon múlik, hogy
milyen lakásokról van szó. 1 főre 5 millió Ft-nál nagyobb összeget építésre elszámolni nem
tudnak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Támogatja ezt a pályázati lehetőséget.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtsanak be az „Esély Otthon”
című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati kiírásra és hatalmazzák fel a polgármestert a
pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére és a pályázati dokumentáció
aláírására, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
131/2017.(VI.27.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata nyújtson be
pályázatot az „Esély Otthon” című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati
kiírásra.
A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére és a pályázati dokumentáció aláírására.
Határidő: 2017. július 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megkéri a bizottság tagjait, hogy Murvai Ferenc bizottsági tagról 1 perces néma csenddel
emlékezzenek meg.
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A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 16:00
órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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