EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JÚNIUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2017. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. június 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. Polgármesteri jelentés
189/2017.(VI.29.) sz. határozat
2. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
190/2017.(VI.29.) sz. határozat
191/2017.(VI.29.) sz. határozat
3. A mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 13/2012.(III.29.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
17/2017.(VI.29.) sz. rendelet
4. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2014.(II.05.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
18/2017.(VI.29.) sz. rendelet
5. Kérdések, interpellációk
6. Járdaépítéshez támogatás biztosítása
192/2017.(VI.29.) sz. határozat
7. Egyebek
1. Döntés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2016. évi
pénzmaradványról
193/2017.(VI.29.) sz. határozat
2. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ kérelme
194/2017.(VI.29.) sz. határozat
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3. Előirányzat módosítás
195/2017.(VI.29.) sz. határozat
4. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
196/2017.(VI.29.) sz. határozat
5. Boldizsár Lovastanya Egyesület támogatási kérelme fogathajtó verseny
megrendezéséhez
197/2017.(VI.29.) sz. határozat
6. Döntés az önkormányzat számára felajánlott ingatlanokról
198/2017.(VI.29.) sz. határozattól - 204/2017.(VI.29.) sz. határozatig
7. Döntés a Fasor út helyreállítása iránti kérelemről
205/2017.(VI.29.) sz. határozat
8. Vasút utca lakóinak kérelme járda és fekvőrendőr kiépítésére
206/2017.(VI.29.) sz. határozat
9. Vizibicikli vásárlása
207/2017.(VI.29.) sz. határozat
10. Támogatás kérése hadifoglyok utáni kutatásra
208/2017.(VI.29.) sz. határozat
11. Tervezői ajánlat útépítésre vonatkozó engedélyezési tervdokumentációk
elkészítésére
209/2017.(VI.29.) sz. határozat
12. Kérelem az Egyek-Telekházán található 10 ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos
megbízási szerződés határidejének meghosszabbítására
210/2017.(VI.29.) sz. határozat
13. Előirányzat módosítás
211/2017.(VI.29.) sz. határozat
14. Pályázat benyújtása karácsonyi díszkivilágításra
212/2017.(VI.29.) sz. határozat
15. Pályázat benyújtása az „Esély Otthon” című (EFOP-1.2.11-16 kódszámú) felhívásra
213/2017.(VI.29.) 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 9 képviselő
jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Szalai Erika és Tardi Kálmán képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 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. Vizibicikli vásárlása
2. Támogatás kérése hadifoglyok utáni kutatásra
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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
6. Pályázat benyújtása karácsonyi díszkivilágításra
7. Pályázat benyújtása az „Esély Otthon” című (EFOP-1.2.11-16 kódszámú) felhívásra
Kéri napirendről levenni:
Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések végrehajtásáról,
valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről (2.
napirend)
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mindannyian értesültek róla, hogy Murvai Ferenc bizottsági tag váratlan hirtelenséggel
elhunyt. Többen elmondhatják, hogy szívbéli jó barátjuk volt. Közülük sokaknak munkatársa,
képviselő társa volt. A testületi ülés megkezdése előtt kéri, hogy álljanak fel és 1 perc néma
főhajtással tisztelegjenek az emléke előtt.

Napirendek tárgyalása:
1. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az önkormányzatok rendkívüli támogatása iránt és
18 418 569 Ft támogatást kapott. Ebből a tűzoltóknak adnak át 16 431 873 Ft-ot.
Május 27-én a Megyei Polgárőr napon voltak, ami nagyon jól sikerült. Soltész Gábor
képviselő, mint a polgárőrség titkára kapott egy elismerést.
A Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat elnöke közgyűlést hívott össze, ami nem volt
határozatképes, így újabbat kell összehívni, hogy a társulat végelszámolással
megszűnhessen. Ismerteti, hogy a tagság miért döntött úgy, hogy a társulatot
végelszámolással megszüntetni.
A közvilágítás éjszakai erőssége miatt levelet kapott a Hortobágyi Nemzeti Parktól. Kérik,
hogy próbálják a közvilágítást este 10 óra után tompítani az élővilág miatt. Elmondta, hogy ő
nagyon tiszteli az élővilágot, de az önkormányzatra előírások vonatkoznak. A Közútkezelő
előírja, hogy melyik utcát, milyen forgalom mellett, milyen erősen kell megvilágítani. Ezek
mellet az önkormányzat nem tud elmenni. Az építésügyi, a közlekedési előírások mind az
önkormányzatra vonatkoznak.
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Június 2-án megemlékeztek a trianoni eseményekről, illetve átadták az I. világháborús
emlékmű felújítási projektjét.
Június 17-én meg volt a ballagás.
A bölcsőde pályázatával kapcsolatban végeztetett vizsgálatokat. A pályázat összege
csökkent, és a műszaki tartalom nem teljesen lett hozzá igazítva. A műszaki tartalmon nem
akar semmit sem csökkenteni. Vannak olyan modernebb műszaki megoldások, amik
lehetővé tennék, hogy az emelkedő árak ellenére is kijöjjenek a költségvetésből, hogy az
önkormányzatnak ne, vagy nagyon keveset kelljen mellé tenni. Ezen dolgozik most.
Tardi Kálmán képviselő:
Egyek település megvilágítása legfeljebb annyival lett nagyobb, mint amennyit az átmenetek
kialakításával kellett kiképezni. A település egy szemmel sem fényesebb 2-3 km-ről nézve,
mint eddig volt. Esetleg a sportpálya kivilágításával fényesebb, ha az működik. Ha ez a
megvilágítás eddig nem zavarta az élővilágot, akkor ez után sem zavarja. Ha mindenképpen
ragaszkodnak hozzá, hogy valamit csináljanak, akkor a települési átmenetek
megvilágításánál tud elképzelni időrelés, frekvenciavezérelt vagy egyéb megoldást, hogy
kisebb fényerővel menjenek azok a szakaszok.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Már 2014-ben benne volt a Kormányhatározatban, hogy Egyek Nagyközség területén is a
szennyvízberuházás kb. 1,5 milliárd forintot kapott. A gerinchálózatot tudják bővíteni, illetve
új szennyvíztelep fog épülni. Ez a projekt most jutott el 27-án abba a szakaszba, hogy a
kiviteli szerződés aláírható vált. A szerződést csak egy kitétellel írja alá, hogy az
önkormányzat nem tudja az önrészt illetve az Áfát vállalni. Mind két esetben a Kormány
segítségét várják.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-ét most büntették meg 1,5 millió forintra, mert a
szennyvíz egy része a tavalyi év folyamán kifolyt a tagi mocsarakba. Az önkormányzatnak ez
pénzforgalmi szempontból még előnyös is, mert a büntetés 30 vagy 40%-a idejön a
környezetvédelmi alapba.
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
189/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

4/30

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. JÚNIUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

2. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendet a bizottságok nem tárgyalták. Átadja a szót Bóta Barbara aljegyző részére.
Bóta Barbara aljegyző:
A jogszabály azt írja elő, hogy az Esélyegyenlőségi Programot a felülvizsgálat előtt egy HEP
fórumnak kell felülvizsgálni és annak kell javaslatot tenni a HEP elfogadására. A helyzet
minimális mértékben javult. Megállt a népesség fogyása, sőt meg is fordult. Egyek nem
elöregedő település, a 18 év alattiak száma meghaladja a 65 év fölöttiekét. Csökkent az
álláskeresők száma, az utóbbi években csökkent a közfoglalkoztatás is. Csökkent a hátrányos
helyzetű gyerekek száma, de ennek ellenére az iskolában ez az arány nőtt, illetve nőtt az
elvándorló gyerekek száma is.
Néhány intézkedést kivettek a HEP fórum során, mivel ezek megvalósultak, vagy
aktualitásukat vesztették, és 3 új intézkedés került be.
A fórumon elhangzott javaslatok alapján átdolgozták a Helyi Esélyegyenlőségi Programot,
ami a képviselők részére is ki lett küldve.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Részt vett a fórumon is, ott is tett észrevételeket, de az idő rövidsége miatt nem tudtak rajta
végig menni. A ma délelőtt megkapott módosított anyagot próbálta átnézni, de feladta,
mert csak a 17. oldalon 8 vagy 9 jelzést tett magának. Javasolja, hogy hozzák vissza.
Vélhetően az adatszolgáltatók hibájából, nem a készítők hibájából félreértések vannak
benne.
Bóta Barbara aljegyző:
A törvény által előírt kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat, ha most megvizsgálja
és elfogadja. Javasolja, hogy hozzák vissza a jövő hónapban a módosított HEP-et, vagy most
kellene átdolgozni, mert két pályázat is benyújtás alatt van, és mind két pályázatnál
vizsgálják a program meglétét, illetve a felülvizsgálat elvégzését, és abban az esetben, ha ez
nem történik meg, az hátrányosan befolyásolhatja a pályázat elbírálását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ismerteti, milyen fals adatokat tartalmaz a HEP.
Bóta Barbara aljegyző:
Tegnap beszéltek róla, hogy valószínűleg a jövő héten lesz egy rendkívüli testületi ülés.
Javasolja, hogy ott térjenek vissza a HEP-re, és ott már mindenképpen el kellene fogadni.
Addig Hajduné Holló Katalin képviselővel egyeztet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most van a határidő annál az EFOP pályázatnál, ami a szegregált élethelyzetek
felszámolására van kiírva. Javasolja, hogy most fogadják el a felülvizsgált HEP-et.
Bóta Barbara aljegyző:
Azzal, hogy a következő testületi ülésre az adatokat pontosítsák.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Két részben teszi fel szavazásra. Az első határozat arról szólna, hogy felülvizsgálták és
elfogadják, a másik pedig arról, hogy ha az összes módosító javaslat megszületik és bele
tudják dolgozni, akkor hozzák vissza, de legkésőbb augusztus végére.
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi
Programot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
190/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgált Helyi
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot újra felülvizsgálják a
következő testületi ülések egyikén, de legkésőbb augusztus 31-ig, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
191/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot legkésőbb 2017. augusztus 31-ig
felülvizsgálja.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
3. A mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 13/2012.(III.29.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a mezei őrszolgálatról és
a mezőőri járulékokról szóló 13/2012.(III.29.) számú önkormányzati rendelet módosítását az
alábbiakkal:
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-

A rendelkező részbe kerüljön beemelésre a fegyveres biztonsági őrségről szóló
jogszabályhely
Az 5.§ (1) bekezdéséből kerüljön törlésre a „beszedése” szó

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A második körben már így lett kiküldve a rendelet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a mezei őrszolgálatról és a mezőőri
járulékokról szóló rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017.(VI.29.) számú önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 13/2012 (III.29.)számú önkormányzati
rendelet módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról és
mezőőri járulékról szóló 13/2012 (III.29.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
1.§ (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, amely a
(2) bekezdésben meghatározott területen ingatlant használ vagy földhasználat hiányában
tulajdonos.
2.§
A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
5. § (1)A mezőőri járulék megállapítása, közlése a polgármester feladata.
3.§
A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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6.§(1) A mezőőri járulék megfizetésének kötelezettségét a polgármester állapítja meg.
4.§
Ez a rendelet 2017. július 1-én lép hatályba.
Egyek, 2017. 06. 29.

________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Záradék: az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Egyek, 2017. 06. 29.
________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

4. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2014.(II.05.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a temetkezési
tevékenységről szóló 3/2014.(II.05.) számú önkormányzati rendelet módosítását az
alábbiakkal:
-

A rendelet 11.§-a kerüljön törlésre
A mellékletben a sírba helyezés témaköre legyen részletesebben kifejtve

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
3/2014.(II.05.) számú rendelet módosítását.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A másodjára kiküldött rendelet már az Ügyrendi Bizottság javaslatának megfelelő. A
rendeletben lévő díjtételeket egy rendkívüli ülésen korrigálták. Akkor is mondta, hogy erre
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valószínűleg sor kerül. Egy pár tétel nem is szerepelhet a rendeletben, illetve a sírba
helyezés a Kormányhivatal részéről nem volt egyértelmű, ezért szedte részleteibe. Illetve
meg kellett kérni a fogyasztóvédelmi szerv állásfoglalását a díjakkal kapcsolatban. Ez
megkérésre került, de még nem érkezett meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok állásfoglalását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
3/2014.( II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 40.§ és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az
Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 3/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 11.§-a
hatályát veszti.
2.§
A rendelet 14.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
14. §.(1)A temetkezési szolgáltatók által kötelező a köztemetőn belül igénybe venni azokat
a szolgáltatásokat, melyek a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a
temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá az
urnaelhelyezéssel, a sírásással, a sírhelynyitással, a sírba helyezéssel, a visszahantolással, az
újratemetéssel és az exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele (a továbbiakban: az üzemeltető által
biztosított szolgáltatás)biztosít.
3.§
A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet lép
4.§
A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelettel elfogadott 2. melléklet lép
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5.§
Ez a rendelet 2017.július 1-én lép hatályba.
Egyek, 2017. június 29.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Kihirdetve: 2017.06.29.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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1. sz. melléklet
A temetési hely megváltási és újraváltási díjai
I.
1.) Egyes sírhely esetén

12.000 Ft.

2.) Kettős sírhely esetén

24.000 Ft.

3.) Gyerek sírhely esetén

6.000 Ft.

4.) Urnafülke megváltása 50.000 Ft.
5.)Urnasírhely megváltása

10.000Ft.

A díjakat évente felül kell vizsgálni.
II.

III.

Sírhely előre megváltásának díja

55.000 Ft.

Urnasírhely előre megváltásának díja

35.000 Ft.

Urnafülke előre megváltásának díja

50.000 Ft.

Újraváltási díj
A temetési helyek újraváltási díja sírhelyenként
sírhely : 15.000 Ft.
urnasírhely: 13.000.Ft
Urnafülke újraváltási díja
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2. sz. melléklet
A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak
1./ Ravatalozó igénybevételi díja

20.000.-Ft.

2./ Ravatalozás

20.000.-Ft.

3./ Hűtés

2.500.-Ft/fő

4./Felnőtt koporsós sírhely:
4/a. Sírhelynyitás/sírásás
4/b. Visszahantolás
4/c. Koporsó sírbahelyezés

15.000.-Ft.
9.000.-Ft.
6.500.-Ft.

5./Gyermeksírhely
5/a. Sírhelynyitás/sírásás
5/b. Visszahantolás
5/c. Sírbahelyezés

8.000.-Ft.
4.000.-Ft.
4.000.-Ft.

6./Urnasírhely:
6/a. Sírhelynyitás/sírásás
6/b. Visszahantolás
6/c. Sírbahelyezés

8.000.-Ft.
4.000.-Ft.
4.000.-Ft.

7. Urnafülkébe helyezés

5. 000.-Ft

8. Temetőn belüli halottszállítás

8.500.-Ft /fő

9. Hamvak szórása

0 Ft

10. Újratemetés

20.000.-Ft.

11. Exhumálás

40.000.-Ft.

12. Maradványok felszedése

15.000.-Ft

A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
A díjakat évente felül kell vizsgálni.
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5. Kérdések, interpellációk
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy ülés után beszéljék meg, hogy ki az, aki július 29-én el tud menni Kisperegre az
önkormányzati delegációval. A kisperegieknek is szeretné felajánlani, hogy a vendégházba
szállásköltség nélkül jöhetnek, hátha szívesebb jönnek erre látogatóba.
Soltész Gábor képviselő:
Néhány helyi lakos érdeklődött a térkővel kapcsolatos döntésükről. Van egy olyan döntés,
hogy ha a járdás oldalban tönkrement a járda, és vállalják a szakszerű kivitelezést, akkor
biztosítják számukra a térkövet. Olyan lakosok kérdezték, akik nem a járdás oldalban laknak.
Erre van-e lehetőség, ha nem egy lakás, hanem egy adott utcában egy lakóközösség vállalja,
hogy egységesen 4 vagy 5 ház előtt megcsinálják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elő kellene készíteni egy előterjesztést, egy rajzot, közülük valaki győződjön meg arról, hogy
értelme van annak, amit felkarolnak. Ha idejön a Képviselő-testület elé, akkor szerinte
támogatható egy ilyen kérelem. Csak azért, hogy 1-2 embernek legyen, nem fogja
támogatni. Éppen ma utasított el egy ilyen kérelmet, mert ő is csak magának kérte, és nem
járdás oldalba. Ha van 3 család egymás mellett, akik felvállalják, és járda funkciója lesz, amin
az emberek közlekedhetnek, az támogatható.
Ecsedi János alpolgármester:
Tőle azt kérdezték, hogy alapanyagot, cementet és sódert kaphat-e, mert a járdája
botlásveszélyes, össze van törve. A járdát megcsináltatná ismerősökkel. Ez támogatható-e?
Tardi Kálmán képviselő:
Amit Ecsedi János alpolgármester felvetett támogatja, de azzal, hogy a Szöghatár Kft.
részéről Kalmár Zoltánnal vagy az általa megbízott építésügyben jártas szakemberrel legyen
megbeszélve, hogy a járda kialakítása milyen legyen. A térkőre is igaz, hogy minden egyes
járda kialakításnál alapszempontként kezeli, hogy az általuk megbízott személy megmondja,
milyen formában lehet azt kialakítani, hogy a települési arculati képbe, és a biztonságos
közlekedés szabályaihoz igazodjanak.
Ecsedi János alpolgármester:
Szerinte is támogatható azzal a feltétellel, hogy megfelelő körülmények között, hisz a
legnagyobb problémájuk az, hogy nincs megfelelő számú szakemberük, aki az ilyen kisebb
jellegű munkákat elvégezné.
Soltész Gábor képviselő:
Még egy kérést tolmácsol. A Deák Ferenc utca hátulján van egy szakasz, ahol hiányzik a
járda, és a gyerekeknek sárban kell járni, ha mennek az iskolába.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti, hogyan próbálja gyorsítani ezeket a munkálatokat. Arra oda kell figyelni, hogy
lehetőleg egységes megoldások szülessenek, ne legyenek szintkülönbségek.
Azt tudja támogatni, hogy oda adják a sódert és a cementet, de szakember rakja le, és úgy
hogy ne váljon fel 1 év múlva.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mivel van határozat a térkőről, célszerű lenne egy határozat a sóder illetve cement
biztosításáról is.
Ecsedi János alpolgármester:
Úgy legyen benne, hogy a Szöghatár Kft. dolgozója által műszaki szempontból
meghatározott mennyiségben biztosítják.
Kalmár Zoltán Szöghatár Kft képviselője:
Balmazújvároson kétfajta variáció volt. Minimum 3 lakóháznak össze kellett fogni. Kimentek
a helyszínre, kitűzték a járda nyomvonalát, megadták a szinteket, és megmondták, hogy
milyen széles és vastag lehet a járda. Ha elfogyott a kivitt anyag, azt ki kellett fizetniük. Ezt
aláírták egy szerződésben.
A másik variáció, hogy a sódert és a cementet megvették saját pénzen a
Városgazdálkodásnál, akkor az embereik megcsinálták a járdát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt tudják-e támogatni?
Ecsedi János alpolgármester:
Van, ahol a szomszédban nem laknak, vagy haragosok vannak, az nem kaphat? Javasolja,
hogy egy lakásra is adjanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Legalább 2 ház fogjon össze. A haragot rossz szemmel nézi, éljenek az emberek
békességben.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Akinek nincs szomszédja, nem tud összefogni senkivel.
Tardi Kálmán képviselő:
A járdás való biztonságos közlekedés, hogy a gyerekek el tudjanak menni úgy az iskolába,
hogy ne legyenek nyakig sárosak, az közügy. Ezekben a kérdésekben nem tud haragot
elképzelni, illetve azt, hogy valaki 3 házzal odébb lakik, és nem megy oda segíteni. Az
mindenképpen kerüljön bele biztonsági korlátként, amit Kalmár Zoltán elmondott, ha nem
úgy valósul meg, akkor fizessenek.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Sok ember felvetette, hogy a kapubejáróján meg akarja vastagítani a betont, azt pluszba
odaadták nekik, és kifizették. Ez plusz bevételt jelentett.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy plusz napirendi pontként vegyék fel a járdaépítés
támogatásának témáját, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal támogatta a plusz napirendi pont felvételét.
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6. Járdaépítéshez támogatás biztosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jónak tarja a Kalmár Zoltán által elmondottakat azzal a kitétellel, hogy itt minimum 2 háznak
kell összefogni, tehát minim 2 ház előtt kell járdának épülnie.
Ecsedi János alpolgármester:
Egy lakást is javasol támogatni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 1 lakásra is adják a támogatást a Kalmár Zoltán által
elmondottak alapján, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
192/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy közterületen történő járdaépítéshez felajánlja a település lakossága
részére cement és sóder díjmentes igénylési lehetőségét.
Kocsibejárók építéséhez az önkormányzat nem biztosít hozzájárulást.
Amennyiben az építőanyag átvételétől számított egy hónapon belül nem
készül el a járda, vagy nyilvánvalóan szakszerűtlenül készül el, akkor a teljes
vételárat meg kell téríteni.
Több jelentkező esetén, ha a lakossági igényeket nem tudjuk azonnal
kiszolgálni, várakozó listát állítunk fel.
A műszaki követelményekről az igénylő tájékoztatást kap és ennek
ismeretében megállapodást köt vele az önkormányzat. Az igénylés során
benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a fejlesztés pontos leírását (pontos
helyét, méreteit, elhelyezkedését, az igényelt anyag mennyiségét),
amennyiben lehetséges a fejlesztést egy vázlatrajzzal is mutassák be.
A fejlesztés megvalósítása során fel nem használt anyagot az igénylő az
Önkormányzat számára visszaszolgáltatni köteles.
Amennyiben a felmérés során megállapított sóder és cement mennyisége
nem elegendő a járda elkészítéséhez, a plusz anyag árát az igénylő köteles
megfizetni.
A település lakossága kérheti támogatásként a járda megépítését is,
amennyiben a szükséges cementet és sódert az önkormányzattól/az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft-től vásárolja meg.
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Amennyiben a beérkezett kérelem a határozatban foglaltak szerint nem
alkalmas támogatásra, abban az esetben egyedi döntéssel külön bírálja el a
Képviselő-testület.
Az esetleges jogviták elkerülése érdekében az önkormányzat fenntartja
magának a jogot az igénylések indoklás nélküli elutasítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester
7. Egyebek
1. Döntés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2016. évi
pénzmaradványról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
193/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az általa fenntartott
intézményekben a 2016. évben keletkezett 3 857 155 Ft pénzmaradványt
elfogadja, és kéri a teljes összeg beszámítását a 2017. évi működési támogatás
összegébe.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A bentlakásos idősek otthona férőhely kapacitását növelni szeretnék 10 fővel. Kalmár
Zoltánt megbízta, hogy ennek megfelelően készítse el a terveket. Ismerteti, hogy milyen
ütemben végeznék el a bővítést.
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2. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
194/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató központ kérelmét
támogatja, és biztosítja 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
3. Előirányzat módosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
195/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy utólag jóváhagyja 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
4. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
196/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 4 fő közcélú foglalkoztatott tűzoltó
plusz anyagi juttatásához a felhasználhatja:
-

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

A felhasznált összeggel a tűzoltóság számoljon el.
Képviselő-testület felkéri az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-ét, hogy a plusz
jövedelem szerzés érdekében biztosítson plusz munkát a részükre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Lőrincz Zoltán tűzoltóparancsnok
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
5. Boldizsár Lovastanya Egyesület támogatási kérelme fogathajtó verseny
megrendezéséhez
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tavaly 300 000 Ft támogatást adott az önkormányzat. Mi indokolja ezt a nagy emelkedést?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A kötelező egészségügyi ellátás összegével indokolták.
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Soltész Gábor képviselő:
A rendezvények egészségügyi biztosításáról szóló rendelet szerint lovassport
rendezvényeken csak OMSZ végezhet egészségügyi biztosítást. Ez a rendelet megszabta a
díjtételeket is nem kicsi összegben.
Ecsedi János alpolgármester:
Egyéb rendezvények színvonalát nem fogja ez befolyásolni?
Szalai Erika képviselő:
Nem, még belefér. Pályázatot is nyertek, az is pótol.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
197/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 450 000 Ft támogatást biztosít 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
6. Döntés az önkormányzat számára felajánlott ingatlanokról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
-

Bocskai u. 17.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Laskayné Vadász Erzsébet 3931/2017. iktatószámú
ingatlancserére vonatkozó kérelmét ne támogassa.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
198/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Laskayné Vadász Erzsébet 3931/2017. iktatószámú ingatlancserére
vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
-

Eötvös u. 42.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Eötvös u. 42. szám alatti ingatlanból Vincze
Ferencné által ajándékozás címén felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
199/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Eötvös u. 42. szám alatti ingatlanból Vincze Ferencné által
ajándékozás címén felajánlott tulajdonrészt elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Eötvös u. 42. szám alatti ingatlanból Szincsák
István által ajándékozás címén felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Eötvös u. 42. szám alatti ingatlanból Szincsák István által
ajándékozás címén felajánlott tulajdonrészt elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
-

Rákóczi u. 30.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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
döntést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
201/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Rákóczi u. 30. sz. alatti ingatlan belsejéről képeket kér, és
ennek ismeretében tárgyalja újra az ingatlan megvételéről történő döntést.
Határidő: 2017.08.31.
Felelős: Arany Gergő hatósági ügyintéző
-

Szabó P. u. 42.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Szabó P. u. 42. szám alatti ingatlanból Varga Nóra
által térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
202/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Szabó P. u. 42. szám alatti ingatlanból Varga Nóra által
térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
-

Táncsics M. u. 65.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Táncsics M. u. 65. szám alatti ingatlanból Tóth
Mihályné által térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
203/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Táncsics M. u. 65. szám alatti ingatlanból Tóth Mihályné
által térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
-

Zrínyi M. u. 67.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Zrínyi M. u. 67. szám alatti ingatlanból Vaskó
Annamária által ajándékozás címén felajánlott tulajdonrészt fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
204/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Zrínyi M. u. 67. szám alatti ingatlanból Vaskó Annamária
által ajándékozás címén felajánlott tulajdonrészt elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
7. Döntés a Fasor út helyreállítása iránti kérelemről
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy amikor optimálisak az útviszonyok végezzenek gréderezést a
Fasor utcán a Rákóczi úttól a Fő útig.
Soltész Gábor képviselő:
Nem csak ez a kérés, Kovács Lőrincz felesége már többször kérte, hogy legyen ott járda.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ott nem is járnak.
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy a Toldi úttól gréderezzék meg az utat ne a Rákóczi úttól.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Abból ők megint kimaradnak. Úgy szóljon a határozat, hogy Kovács Lőrincéktől a Fő útig
gréderezzék az utat.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki azzal a módosítással ért egyet, hogy a
Fasor utcát Kovács Lőrincéktől a Fő útig gréderezzék meg, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
205/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy amikor optimálisak az útviszonyok a Fasor utcán a Fasor u. 31. számtól a
Fő útig gréderezést kell végezni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ecsedi János alpolgármester
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8. Vasút utca lakóinak kérelme járda és fekvőrendőr kiépítésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy bízza meg Bagi Zoltán kistérségi útfelügyelőt, vizsgálja meg,
hogy a Vasút utcán lehet-e járdát építeni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
206/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy megbízza 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
9. Vizibicikli vásárlás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte ezt is tudnák támogatni, de új helyzet merült fel. Ha valóban igaz és meg tud
valósulni, akkor kapnak Sarudról 4 használt vizibiciklit. Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát úgy fogadják el, hogy ha a Sarudról ígért 4 vizibiciklit nem kapnák meg, akkor
vásárolják meg az előterjesztésben szereplő biciklit.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
207/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy vásárol egy 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, amennyiben a sarudi élményparkból
ígért 4 db használt vizibiciklit nem kapja meg az önkormányzat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
10. Támogatás kérése hadifoglyok utáni kutatásra
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület (4060
Balmazújváros Kiscsűr u. 7/a) 4317/2017. iktatószámú kérelmét támogatja és
40 000 Ft támogatást biztosít hadifoglyok utáni kutatásra a 2017. évi
költségvetésben tervezett általános működési tartalék terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
11. Tervezői ajánlat útépítésre vonatkozó engedélyezési tervdokumentációk
elkészítésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
209/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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
12. Kérelem az Egyek-Telekházán található 10 ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos
megbízási szerződés határidejének meghosszabbítására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
210/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Dr. Pető István ügyvéd 4351/2017. iktatószámú kérelmét támogatja, és
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az Egyek-Telekházán található 10 ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos
megbízási szerződésben kikötött határidőt 2017. december 31-ig
meghosszabbítja.
Határidő: 2017.12.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Pető István ügyvéd
13. Előirányzat módosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
211/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2017. évi költségvetésben tervezett 11 431 873 forint összegű
előirányzatot átcsoportosítja az alábbiak szerint:
- 5 715 936 forint összegű előirányzatot a működési célú tartalékba helyez,
- 5 715 937 forint összegű előirányzatot a fejlesztési célú tartalékba helyez.
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
14. Pályázat benyújtása karácsonyi díszkivilágításra
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy nyújtsanak be pályázatot karácsonyi díszkivilágításra.
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Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 40% önerőt a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2016. évi pénzmaradvány terhére biztosítsa
949 000 Ft összegben.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Úgy néz ki, hogy jelenleg ez a pályázat okafogyottá fog válni, mert a rendelkezésre álló
összeg szerényebb eszközökre lenne elegendő, de azok már elfogytak. A keret rendelkezésre
áll, és majd meglátják, hogy lesz-e pályázati lehetőség, hogy annak segítségével jussanak
hozzá.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a pályázat benyújtását karácsonyi díszkivilágításra, amennyiben lesz
rá lehetőség, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
212/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy pályázatot nyújt be karácsonyi díszkivilágításra.
Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 40% önerőt a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásánál keletkezett 2016. évi
pénzmaradvány terhére biztosítja 949 000 Ft összegben.
Határidő: 2017.06.30.
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
15. Pályázat benyújtása az „Esély Otthon” című (EFOP-1.2.11-16 kódszámú) felhívásra
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2017. (VI.29.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtson be az „Esély
Otthon” című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati kiírásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza 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
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 15:35 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Tardi Kálmán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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