EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. NOVEMBER 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

10/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2017.
november 28. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
189/2017.(XI.28.) sz. határozat
2. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. többlet pénzigénye
190/2017.(XI.28.) sz. határozat
3. Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület kérelme
191/2017.(XI.28.) sz. határozat
4. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
192/2017.(XI.28.) sz. határozattól - 193/2017.(XI.28.) sz. határozatig
5. 2018. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
194/2017.(XI.28.) sz. határozattól - 196/2017.(XI.28.) sz. határozat
Az 5./ napirend a közmeghallgatás anyaga is.
6. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
197/2017.(XI.28.) sz. határozat
7. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2017. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
198/2017.(XI.28.) sz. határozat
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8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására,
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés időtartamának
meghosszabbítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
199/2017.(XI.28.) sz. határozat
9. Egyebek
1. Előirányzat módosítás
200/2017.(XI.28.) sz. határozat
2. Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
201/2017.(XI.28.) sz. határozat
3. 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
202/2017.(XI.28.) sz. határozat
4. Kegytárgybolt kialakítása
203/2017.(XI.28.) sz. határozat
5. Javaslat a Hajdúvizes tulajdonunk értékesítésére
204/2017.(XI.28.) sz. határozat
6. Egyek, Szabó Pál u. 3. szám alatti ingatlan értékesítése
205/2017.(XI.28.) sz. határozat
7. Ajánlat az RTL KLUB Stílusmagazin c. műsorában való részvételre
206/2017.(XI.28.) sz. határozat
8. Döntés az Egyek, Ősz u. 6. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
207/2017.(XI.28.) sz. határozat
9. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
208/2017.(XI.28.) sz. határozat
10. Gagarin utca lakóinak kérelme
209/2017.(XI.28.) sz. határozat
11. Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközösségének támogatási kérelme
210/2017.(XI.28.) sz. határozat
12. Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete támogatási kérelme
211/2017.(XI.28.) sz. határozat
13. Czinege Kálmán kérelme térkő és szegélykő díjmentes biztosítására
212/2017.(XI.28.) sz. határozat
14. A Mazda kisteherautó javításáról vagy cseréjéről döntés
213/2017.(XI.28.) sz. határozat
15. Mentőállomás támogatási kérelme
214/2017.(XI.28.) sz. határozat
16. LEADER turisztikai pályázat benyújtása

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. Kiss Sándor képviselő igazoltan
van távol.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Fiatal László bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
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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. A Mazda kisteherautó javításáról vagy cseréjéről döntés
2. Döntés az Önkormányzat és a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
között kötendő szándéknyilatkozatról
3. Mentőállomás támogatási kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja a Leaderes turisztikai pályázat benyújtása című napirendi pontot is tárgyalja meg a
bizottság.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 8 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
A távolabbról érkező vendégek napirendjeit mindig előre veszi a bizottság. Tehát most az
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. napirendi pontjaival kezdik az ülést.
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. Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
Varga Attila könyvelő:
Összefoglalja a beszámolóban foglaltakat. Összességében a Kft. pozitív eredménnyel zárt
szeptember 30-án.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az egyházi iskola kérésére csökkentették a nyersanyag normatívát. Ez a költségvetésben
hogyan alakult, a tervezett költségek kijöttek vagy máshogyan alakult?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Havonta 420 000 Ft-tal kevesebb a bevételük. Ez a jövő évre levetítve 5 millió Ft körüli összeg
lesz.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
189/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

2. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. többlet pénzigénye
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Pénzügyileg nincs baj, viszont időbeli eltolódások vannak. A fizetni valójuk nem esik egybe a
hozzájuk beérkező pénzzel. Ezért szeretné, ha kapnának támogatást, mert elég sok lejárt
tartozásuk van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tehát az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek és az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. felé is van
tartozás?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Igen.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A hiányzó összegek kifizetését nem lehet eltolni a jövő évre?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Nem, mert már régen lejárt tartozásokról van szó. 2,5 millió Ft jó lenne áthidaló
megoldásnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy az önkormányzat 2,5 millió Ft áthidaló kölcsönt adjon az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft-nek a vízi közmű amortizációs alap terhére. Ott összesen 40 millió Ft-ja van az
önkormányzatnak. Ezt vagy az idén vagy jövő évben visszafizeti a Kft, ahogy majd az anyagi
lehetőségeik engedni fogják.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Nekik az lenne jó, ha januárban lenne visszafizetve.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kéri, hogy konkrét időpontot határozzanak meg. Előtörlesztés lehetséges.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel a költségvetésüket március 15-ig fogadják el, így javasolja, hogy április 1-ig fizessék
vissza. Előtörlesztés lehetséges, ahogy Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető is
elmondta.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A Kistérségre nem tudnak hatni, hogy időben fizessék a számláit?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amikor szóvá tette, azt ígérték, hogy év végéig rendezik.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy az önkormányzat 2,5 millió Ft áthidaló kamatmentes kölcsönt
nyújtson az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek a vízi közmű amortizációs alapból, úgy hogy a
visszafizetés határideje 2018.04.01. legyen, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
190/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 2 500 000 Ft áthidaló kamatmentes kölcsönt
biztosítson az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. (4069 Egyek, Fő u. 3.) részére a
víziközmű amortizációs alap terhére.
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. a 2 500 000 Ft összeget 2018. április 1-ig
fizesse vissza, előtörlesztés lehetséges.
Határidő: 2018. április 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Kalmár Zoltán ügyvezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

3. Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület kérelme
Berkes Zoltán:
A célja, hogy az iskolások számára íjászat, lovagoltatás keretében, bővebb sportolási
lehetősége legyen mindenkinek itt helyben. A hátrányos helyzetű gyerekek ingyen szeretné
íjászatra tanítani és lovagoltatni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mekkora összegű támogatásra gondolt?
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Berkes Zoltán:
Bármilyen összegnek örülne. Most kezdték el az egyesületet és a felszerelésük eléggé
hiányos. Szeretne jövő nyáron íjász és lovas tábort csinálni helyben.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Konkrétan milyen célra kéri az egyesület a támogatást, mert a támogatási szerződésbe bele
kell írni, mivel el kell vele számolni. Hol működik helyileg az egyesület, a Damjanich úton?
Berkes Zoltán:
Igen.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha támogatják a kérelmet, akkor javasolja, hogy a jövő évi költségvetés terhére és konkrétan
megnevezni mire kérik a támogatást.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az önkormányzat földjeit, amit tisztántartásra kiadtak gazdálkodóknak, a felszabaduló
területből tudnának az egyesület részére területet biztosítani, ahol a lovas résznek részben
segítené a tápanyag ellátását. Két éve a tájházban tartotta az egyesület az íjászatot. Ott
térítésmentesen helyet adhatnának az egyesületnek az íjászathoz. Az önkormányzat szerény
anyagi eszközökkel bír, csak jelképes segítséget tud adni.
Berkes Zoltán:
Ezt a segítséget is megköszöni. Egy jobb minőségű nyílvessző 2 500 Ft. Legalább 10-20
nyílvessző kellene. Szeretné, ha az is sportolhatna, akinek nincs rá anyagi lehetősége.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A bejegyzett civil szervezetek számára minden évben év elején van kiírva országos pályázat.
Ha eljut hozzá az információ, akkor jelzéssel fog élni az egyesület felé. Túlnyomó részt
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vannak az iskolába. A gyerekek nagy része nem
tud tagdíjat fizetni. A volt vásárteret lovas pálya használatra el tudná képzelni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az a pálya a Mustang Lovas Egyesületnek van átadva. Ismerteti, mely területek vannak
átadva Major Imrének, és hogy milyen módon műveli. 50 000 Ft-ot javasol nyílvesszőre adni.
Illetve, ha van rá igény, akkor az önkormányzat üres portái közül kereshetnek az
egyesületnek egyet, amit Berkes Zoltán megművel és bevet.
Berkes Zoltán:
A Damjanich úton lévő területet, ami neki van átadva, szeretné, ha átadnák az egyesületnek.
Szeretné körbe keríteni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Díjtalan használati szerződést akar kötni az önkormányzattal 5 vagy 10 évre?
Berkes Zoltán:
Igen.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt a földet megkapja, de arra nincs garancia, hogy az meddig lesz nála. A kerítést nem
javasolja, hogy megcsinálja.
Tardi Kálmán bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Most erről az 50 000 Ft-ról szavazzanak. Javasolja, hogy az idei évben a rendezvények
lebonyolítására tervezett keret terhére adják oda a támogatást.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy 50 000 Ft támogatást biztosítsanak a Berkes Hagyományőrző
Íjász, Sport és Lovas Egyesület részére nyílvessző vásárlására a 2017. évi költségvetésben
rendezvények lebonyolítására tervezett keret terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
191/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 50 000 Ft támogatást biztosítson a Berkes
Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület (4069 Egyek, Damjanich u. 19.)
részére nyílvessző vásárlására a 2017. évi költségvetésben rendezvények
lebonyolítására tervezett keret terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Tardi Kálmán bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 8 fő bizottsági tag.

4. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Legalább 6 irodalmi rendezvényt kértek és nem lát egyet sem.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Ismerteti, hogy milyen irodalmi rendezvények vannak betervezve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az ismertetett rendezvények csak gyerekek részére van tervezve, felnőtteknek egy sincs.
Kéri, hogy gondoljanak a felnőttekre is.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A valóban kulturális programokat hiányolja.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egy évben 6 felnőtt program legyen betervezve.
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag:
Hiányosságai vannak a munkatervvel kapcsolatban. Nincsenek célok, feladatok. Nincsenek
megjelölve felelősök és nem tudja, hogy miért került bele az anyagi vonzata a munkatervbe.
Egy kicsit részletesebb munkaterv kellene, több programmal. A könyvtári munka nem látszik
a munkatervből. Kimaradnak az író-olvasó találkozók, a költészet napja, a mai kortárs írókhoz
kapcsolódó felnőtt előadások. Azok a dolgok, amik az olvasás, a könyvek megszerettetését
szolgálják. Minden hónapban kellene könyvtári foglalkozás.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez Szalai Erika és Gábor Istvánné könyvtárvezető közös munkája. Ez egy jó irány, szerinte
részletesebb, mint eddig. Kéri, hogy december 14-ig 6 felnőtt programot tegyenek bele.
Kezdeményezzenek egy megbeszélést Plébános úrral, mivel jövőre ő is tervez egy
rendezvénysorozatot és a kettőt fésüljék össze.
Szalai Erika képviselő:
Egy Excel tábla van folyamatban, mely a szomszédos település programjai az egyeki
programokkal együtt lesz feltüntetve a következő év minden hónapját tekintve. Egyeztetett
Plébános úrral is és a táblázatba az is bele lesz építve. Így nem lesz összeférhetetlenség az
általuk rendezett kulturális programokkal. Azért nincs még kész a táblázat, mert a tiszafüredi
programok december elején lesznek nyilvánosan közzé téve.
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag:
Az nem jó, ha ezen a településen egy napon két program van.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Magán véleménye szerint a 10 órától 14 óráig tartó Karácsonyi Vásár időpontja nem
megfelelő. A másik dolog, hogy a nyári rendezvényekre kevés a pénz. 400 000 Ft
sztárvendégre kevés.
Bódi István bizottsági tag:
Amikor kijönnek új könyvek, van-e arra lehetőség, hogy a szerző ingyen jön ide?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Ingyen senki nem jön ki.
Valóban lehetne részletesebben, mert például mesevetélkedő, mindkét nagy programjukon
van. A felső tagozatosoknak irodalmi vetélkedők is mindig vannak. A költségvetés miatt
kellenek a programok mellé összegek.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A munkatervben lévő programokat a könyvtár honlapján is meg kellene jelentetni. Az
állampolgárok ezt a munkatervet nem tudják.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
A közösségi oldalon mindent meghirdetnek.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Valós tartalommal kell megtölteni a honlapot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Szalai Erika képviselőt, hogy még is egyeztessen Plébános úrral, mert jövőre kb. 1000
példányban megjelenik egy könyv, melyből valamennyi lakos is kapni fog és milyen jó lenne,
ha a megjelenő könyvben a két programtervezet benne lenne. Ezeket az összefésült
programokat az Egyeki Hírmondóban jelentessék meg.
Az önkormányzat nem rendelkezik olyan anyagi forrással, és nem tudnak olyan színvonalas
rendezvényt megrendezni, mint a tiszafüredi halas napok, vagy hortobágyi lovas napok és a
hídi vásár.
Vitéz Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Lehet, hogy jobb lenne, ha vennének egy buszt Tiszacsegével közösen vagy csak külön Egyek,
és havonta szerveznének a település lakosságának színházi estét, nóta estet, gyerekeknek
kirándulást. Az egyeki vigasságokat hagyná, mert egy erőltetett menet. Nézzék végig a
programokat, és ami erőlködésnek tűnik, húzzák ki.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A rendezvényekkel települési célcsoportokat kell megcélozni. Például egy szalonnasütő vagy
egy slambucfőző versenynek nem feltétlen van pénz vonzata.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A munkaterv a költségvetése 6 829 000 Ft.
Vitéz Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 8 fő bizottsági tag.

A rendezvények keretösszege mindig az önkormányzat költségvetésében van, nem a
Tárkényi Béla Könyvtér és Művelődési Házéban. Ebben a munkatervben viszont lát olyat, ami
a könyvtár költségvetésében van. Ilyen például a március 3-i program, az Együtt Egymásért
Kulturális Nap pályázata, a néptánc tanár és a Népdalkör vezetőjének költsége. Az összes
többi viszont az önkormányzat költségvetésében fog szerepelni.
Szalai Erika képviselő:
Csütörtökre megbontva elkészíti.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Polgármester úr mondta, hogy a decemberi ülésen ismét tárgyalják a napirendet. Kéri, hogy
vegyék külön a két költségvetést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Döntsék el, hogy erőltetik ezeket a programok vagy vásároljanak egy buszt?
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ő a busz vásárlását támogatja, de Egyek Nagyközség Önkormányzata vásárolja a buszt, ne
közösködjenek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Körülbelül 5 rendezvény van, amiről azt gondolja, hogy hagyják. Viszont a maradék
rendezvényről azt gondolja, hogy meg kell tartani.
Szalai Erika képviselő:
Tegnap mindkét bizottsági ülésen kérte, hogy a 2x4 óráját egyszeri 8 órára módosítsák.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha a pályázat fenntartási ideje lejár, akkor visszatérhetnek rá. Az első, hogy a pályázatban
vállalt kötelezettségeiket teljesíteni kell.
Legyen egy ilyen javaslat, hogy december 14-re készítsenek elő egy buszvásárlási
koncepciót?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ő is azzal ért egyet, hogy nem kell teljes egészében lemondani a programokról, viszont a
nagy költségvetésű programokról, amire nincs érdeklődés, arról le kell mondani és a
település számára vásároljanak buszt, amit esetenként bérbe is tudnak adni, tehát még
bevételt is szerezhetnek belőle. Ez által színesebbé tudnák tenni a kulturális életet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte egy 30 fős buszban gondolkodhatnának, ez körülbelül 10 millió Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kibővített
munkatervét a 2017. december 14-i ülésén tárgyalják újra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
192/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testület, hogy Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kibővített
munkatervét a 2017. december 14-i ülésén tárgyalja újra.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy az önkormányzat számára történő busz vásárlásának
előkészítését, kézfelemeléssel jelezze.
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A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
193/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az önkormányzat számára történő busz vásárlásának
előkészítését.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag távozott az ülésről.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

5. 2018. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Az 5./ napirend a közmeghallgatás anyaga is.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ismerteti Egyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervezési irányelveit, az
előterjesztést és az 1. sz. mellékletben lévő feladatalapú támogatások összegét.
Ha valamely adónemet meg szeretné emelni az önkormányzat, akkor november 30-ig van rá
lehetőség, mert a rendeletet december 1-től ki kell hirdetni. Egyébként minden adóbevétel a
2017.évi szinten van tervezve.
A működési célú pénzeszköz átadásoknál a Szöghatár Nonprofit Kft-nél 32 millió Ft-ot írt, de
45 millió Ft-ot kér a Kft. Ma kapta meg ezt a dokumentumot a Kft. részéről. Tehát
amennyiben úgy javasolja a Képviselő-testület, akkor ez 45 millió Ft-ra változna.
Az Önkormányzati tűzoltóság támogatási összegét kipontozta. Be kellene kérni tőlük
decemberben a 2018.évi a költségvetésüket.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről.
Jelen van 7 fő bizottsági tag.

Benne hagyta az 500 000 Ft-ot a környezetvédelmi pályázatra. A tartalékokat is a tavalyi
szinten hagyta. Biztosan emlékeznek rá, hogy a rendelet szerint a felhalmozási célú tartalék
felhasználása Polgármester úr hatásköre.
Kérdezi, hogy aktuális-e még a fonyódligeti üdülőrész vásárlása?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Aktuális.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az ipari park építésénél, ami a kérdést jelenti, hogy fogják-e támogatni a művelési ágból
történő kivonást. A felmerülő összeg 115 millió Ft, ezt majd tervezni kell. Mire a költségvetés
tervezésére kerül a sor, erről már többet fognak tudni.
A település szennyvízelvezetési - és tisztítási projektnél elvileg nem lesz önerő.
A Karácsonyi díszkivilágító testek beszerzésére, kérne a bizottságtól egy összeget, hogy
milyen összeggel legyen tervezve.
A Bölcsőde építése is kérdéses, hogy milyen ajánlatok fognak érkezni, mert valószínű, hogy
ami a pályázatban tervezésre került, az kevés lesz. Összeg szerint, még ez sem egy kiforrott
dolog. A belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése 100%-ban támogatott, viszont itt
is lehet magasabb ajánlat a közbeszerzés során.
Júniusban született egy olyan döntés, hogy jövő évben 150 millió Ft-os hitelt vesz fel az
önkormányzat. Ismerteti, hogy ezt mire fogja fordítani az önkormányzat. Minden egyes
hitelfelvételről külön döntés szükséges a Képviselő-testület részéről.
Beleírta a Polgármesteri Hivatal parkoló kialakítását.
Kegytárgybolt kialakításához nem írt összeget, bár azóta már látta az előterjesztésből, hogy
bruttó 8.890.000 Ft. A halott szállításra alkalmas gépjárműnél is meg kellene határozni az
összeget.
Az alkotóház tetőcseréjére ugyan 862.000 Ft-ot nyert az önkormányzat, de a következő
évben be kell tervezni az önerőt.
Illetve még beírja a busz vásárlását is.
Kéri, hogy amivel gondolják egészítsék ki, illetve ki is lehet belőle húzni tételeket.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A közmunka önrészét, - amiről az önkormányzat dönthet - minden pénzt zúzott kövek
vásárlására szeretne fordítani. Jövőre, ha beindul a szennyvízelvezetési - és tisztítási projekt,
utána az önkormányzatnak gondoskodnia kell az érintett utak stabilizálásáról.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető említette, hogy november 30-ig dönthetnek
adóemelésről. Későinek tartja most erről beszélni. Útadó kivetését később el tudja képzelni.
Minden jármű után kell fizetni súlyadót, viszont a mezőgazdasági gépjárművek után nem
kell. Ez furcsán veszi ki magát. A mezőgazdasági gépekre a súlyukkal arányosan, valami logika
alapján fizetnének.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Folyamatban vannak a tárgyalások a temető bővítésével kapcsolatban. Földterület
vásárlására kellene tervezni valamennyi összeget.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Halott szállító autóra tervezzenek 10 millió Ft-ot.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Soltész Gábor képviselő az ideiglenes iparűzési adót javasolta emelni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja az ideiglenes iparűzési adót 5 000 Ft-ra emelni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Még eszébe jutott, hogy a Mazda típusú gépjármű helyett egy másik gépjárműt akartak
beszerezni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt majd külön napirendi ponton belül tárgyalják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Mazda a végperceit éli, szerinte cserélni kellene és a Mitsubishinek sem gazdaságos az
üzemben tartása, illetve még az Opel Combo is gyengébb gépjárműveik közé tartozik.
Ecsedi János alpolgármester:
Biztosan mindenki látta, hogy a Sportegyesület részére működési költség nincs tervezve.
Mérlegelni kell, hogy akarja-e a Képviselő-testület, hogy a településen ilyen szintű sportélet
legyen vagy sem. Tudja, hogy volt olyan döntés, hogy a jövő évi költségvetés terhére
döntöttek. Javasolja, hogy az 1 200 000 Ft működési költség kerüljön bele. A TAO-s pályázat
keretében 3 jogcímen van pályázat elbírálva. A tárgyi eszköz beruházásánál, felújításánál
30%, az utánpótlás nevelésnél 10% az önerő. Összesen 3 853 000 Ft az önrész. Az utánpótlás
nevelés 666 000 Ft önrészét meg tudják oldani, viszont ha más jellegű beruházást akarnak,
akkor az ahhoz kapcsolódó önrészről tárgyalniuk kell. Ez a pályázat el van bírálva, ott van a
lehetőség.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy játszótéri eszközök felülvizsgálatára és felújítására is tervezzenek be
valamennyi összeget, mert a régebbi építésű játszótér rossz állapotban van.
A temetővel kapcsolatos költségek tekintetében hogyan állnak?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem nagyon jutnak előre. Kérte az üzemeltetőt, hogy tételesen sorolják fel, milyen
eszközöket vehetne át az önkormányzat tőlük. A kegytárgy bolt árukészletét is átvennék
beszerzési áron. Nem biztos, hogy ezt összeírják. Ők úgy érzik, hogy ha most átadnák a
szolgáltatást az önkormányzatnak, akkor a lakosság azt megfutamodásnak értékelné. Ezt az
egy évet még szeretnék végig szolgáltatni, 2019. február 16-án jár le a szerződésük. Velük
van szerződés az üzemeltetésre, a szolgáltatásra nem állapítottak meg kizárólagosságot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Dolgozók lesznek a szociális szövetkezetnél?
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, lesznek. Az önkormányzat 5 éves szerződést tud kötni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére a 45 millió Ft-ot tegyék bele. A Kft.
folyamatosan pénzhiánnyal küzd, és engednie kell dolgokból, mert nem tudnak fizetni jó
szakembernek. A sok probléma egyik oka, a pénzhiány. A jövőben ő nem a Kft-én spórolna.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem tudja elfogadni, hogy folyamatos pénzhiánnyal küzdenek, mert minden kérelmükre
pozitív választ adtak.
A közmunkaprogramban használt gépjárműre 2,5 millió Ft-ot lehet fordítani. Szerinte a
Mazdánál már most lépjenek és már most 2,5 millió Ft-ért vegyenek egy használt
gépjárművet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Fiatal László bizottsági tag jelezte, hogy fél hatkor távoznia kell, ezért új hitelesítőt kell
választani. Tardi Kálmán bizottsági tag következik. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv
hitelesítésével Tardi Kálmán bizottsági tagot bízza meg a bizottság. Kéri, hogy, aki a
jegyzőkönyv hitelesítő személyével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta a hitelesítő személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A használati szerződés szerint, ami az egyházmegye és az önkormányzat között kötetett, a
telekházi óvodát vissza kell szolgáltatni az önkormányzatnak, mivel az óvodai nevelési
tevékenységét megszűntette. Amennyiben az ingatlan minden felszerelésével együtt
visszakerülne az önkormányzat tulajdonába, esetleg további felújításra is pályázhatnának és
akkor az óvodát jövő év szeptemberében újra nyithatnák önkormányzati óvodaként.
Körülbelül 13 millió Ft-ot lehetne az államtól lehívni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elvesztette ezzel kapcsolatban a tisztánlátását. A szülők egy része valóban fel van háborodva,
hogy bezárták az óvodát, a másik része viszont Egyekre akarja járatni a gyerekeiket. Ha ott
nyitnak egy óvodát, nagyon át kell gondolni. Ráköltenek milliókat és a telekházi szülők lehet
nem veszik igénybe.
A mostani fenntartó, amit pályázati forrásból elvégez, az mind az önkormányzat vagyonát
gyarapítja. Az is lehet, hogy ha az önkormányzat kérné, akkor az egyház is újranyitná az
óvodát.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Most az egyháznak szerződés szerint az épületet az eszközökkel együtt vissza kell adnia az
önkormányzatnak.
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Bóta Barbara aljegyző:
A telekházi óvodára több alkalommal is pályáztak, amíg az önkormányzat volt az
üzemeltetője, de forráshiány miatt elutasították az önkormányzatot.
Fiatal László bizottsági tag távozott az ülésről.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az lenne a legjobb, ha még egyszer megkérdeznék a telekházi szülőket.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Azt a kb. 200 aláírást nézte, ami érkezett erre vonatkozóan. Az is jelzés értékű és tükröz egy
igényt.
A közoktatási megállapodás egyik pontja úgy szól, hogy évente a megtakarítás 10%-ig, de
maximum 5 millió forintig támogatást nyújt az önkormányzat az egyházmegye felé. Ehhez
tudni kellene, hogy mennyi a megtakarítás évente. Lehet, hogy nincs is megtakarítás és ez a
kiadás fölösleges. Ezt felül kellene vizsgálni. Egy körben megérné vizsgálni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
2-3 millió Ft mínuszért ezt nem fogja támogatni. Nyílván neki az önkormányzat érdekeit kell
védeni és van az a határ, amire ő is azt mondja, hogy nem bírja el az önkormányzat. Szerinte
ez a határ még messze nem jött el. Mióta nem az önkormányzat az oktatási intézmény
fenntartója, a költségvetésükben évről-évre rengeteg dolgot meg tudnak valósítani.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Mint önkormányzatnak azt is meg kellene vizsgálni, hogy hoznának vissza gyereket a szülők,
ha önkormányzati fenntartású lenne. Valamit tenni kellene, hogy az elvándorlás megálljon.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az a folyamat, ami a felnőttek körében zajlik, az csapódik le a gyerekeknél is. A felnőttek
körében is nagy az elvándorlás.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A rezsi költséget kérésre lecsökkentették. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-nek szüksége
van arra a pénzre. Azt az átvilágítást, amit Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök mondott,
azt csinálják meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti, hogy szólt a rezsicsökkentésre vonatkozó határozat. A rezsicsökkentéssel
megelőlegezték a 2 beadott pályázatok által elérhető rezsicsökkentést. Amennyiben ezek a
pályázatok eredménytelenek lesznek, fenntartják maguknak a jogot, hogy más döntést
hozzanak. Ismerteti a beadott két pályázatot. Ha nyer a pályázat lényegesen csökkennie kell
a rezsi költségnek.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ő az 5 millió Ft kiesésre gondol.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kalmár Zoltán ügyvezető ezeket a számokat úgy írta le, hogy a 100 millió Ft-os felújítással
nem számolt. Most egy gazdaságtalanul működő fűtésrendszere van az étteremnek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A határozatban van egy tiszafüredi Szent Imre Katolikus Iskolára vonatkozó pont és annak a
pontnak nem felelnek meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha a többség támogatja az említett felülvizsgálatot, akkor már a határozatot is nézzék meg,
hogy a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Iskolában mennyit fizetnek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A temető területvásárlásával kapcsolatban, valószínűleg januárra kiforrja magát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha lesz rá konkrét ajánlat, ad-hoc jelleggel azonnal behozzák a Képviselő-testület elé, de
most tervezzenek be 10 millió Ft-ot.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag távozott az ülésről.
Jelen van 5 fő bizottsági tag.

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Összefoglalja az elhangzott javaslatokat:
- A dologi kiadásoknál a játszótéri eszközök javítása felülvizsgálata
- A buszvásárlásra 10.000.000 Ft
- A halott szállításra alkalmas gépjármű vásárlására: 10.000.000 Ft
- A temető bővítéséhez földterület vásárlására: 10.000.000 Ft
- Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére: 45.000.000 Ft
- Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóságnál az a javaslat, hogy a decemberi havi soros
ülésre nyújtsa be a 2018. évi költségvetési tervezetét.
- Az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete részére 1.200.000 Ft működési célra
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ecsedi János alpolgármester még javasolta az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete részére
öntöző rendszer kiépítéséhez szükséges 30% önerő biztosítását. Javasolja Ecsedi János
alpolgármesternek, hogy ha elkészül az öntöző rendszer és a vizes blokk, legyen egy
ünnepélyes átadás és járjanak ott körbe. A februári döntés előtt jó lenne, ha Képviselőtestület körbe tudna menni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Most azt mondja, hogy tervezzék be, de ha nem lesz rá fedezet, azt mondja, hogy elsőként
ezt vegyék ki.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Volt egy javaslat az ideiglenes iparűzési adó emelésről is. Ha úgy gondolják, akkor kell egy
döntés, hogy felkérik az ideiglenes iparűzési adó megemelésére vonatkozó rendelet tervezet
elkészítésére. Jelenleg 3 000 Ft és 5 000 Ft-ig lehet emelni.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Emeljék 5 000 Ft-ra.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több javaslat nincs, kéri, hogy aki Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által
összefoglalt javaslatokat elfogadja, kiegészítve azzal, hogy az Egyeki Sportbarátok
Sportegyesülete részére öntöző rendszer kiépítéséhez szükséges 30% önerő, vagyis
3 187 000 Ft kerüljön tervezésre, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
194/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi
költségvetési tervezési irányelveit az alábbiakkal:
Kerüljön tervezésre:
-

-

a dologi kiadásoknál a játszótéri eszközök javítása felülvizsgálata
buszvásárlásra 10.000.000 Ft
halott szállításra alkalmas gépjármű vásárlására: 10.000.000 Ft
a temető bővítéséhez földterület vásárlására: 10.000.000 Ft
az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére: 45.000.000 Ft
Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete részére 1.200.000 Ft működési
célra
Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete részére öntöző rendszer
kiépítéséhez szükséges 30% önerő 3 187 000 Ft
Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság a decemberi havi soros ülésre
nyújtsa be a 2018. évi költségvetési tervezetét

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy vizsgálják felül a Közoktatási megállapodást az átadott
pénzeszközre vonatkozóan és a használati szerződést a Telekházi Óvoda bezárása kapcsán,
valamint a 117/2017. (IV.27.) számú határozatban foglaltakat az árképzésre vonatkozóan,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
195/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy vizsgálja felül a Közoktatási megállapodást az
átadott pénzeszközre vonatkozóan és a használati szerződést a Telekházi
Óvoda bezárása kapcsán, valamint a 117/2017. (IV.27.) számú határozatban
foglaltakat az árképzésre vonatkozóan.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ideiglenes iparűzési adó mértékét 3 000 Ft-ról 5 000 Ftra emeljék 2018. január 1-től és kérjék fel a Jegyzőt az ideiglenes iparűzési adó
megemelésére vonatkozó rendelet tervezet elkészítésére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
196/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az ideiglenes iparűzési adó mértékét 3 000 Ft-ról
5 000 Ft-ra emelje 2018. január 1-től.
Felkéri a Jegyzőt az ideiglenes iparűzési adó megemelésére vonatkozó
rendelet tervezet elkészítésére.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

6. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a 2017. évi költségvetési rendelet
módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
197/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet
módosítását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

7. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2017. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az Egyek Nagyközség Önkormányzatának és
intézményeinek 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
198/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzatának és
intézményeinek 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidős: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására,
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés időtartamának
meghosszabbítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az önkormányzatnak Ale Gergellyel van szerződése, ami 2017. december 31-én lejár. Tehát
jogszabály alapján szükséges a szerződés hosszabbításáról gondoskodni. Ale Gergellyel
egyeztetett és az ő hatósági engedélye 2019. december 31-ig szól. Célszerűnek látná 2018.
január 1-től 2019. december 31-ig megkötni vele a szerződést. Ale Gergely a szállítási díjban
100 Ft emelést kér. Szerinte ez méltányolható. Tehát 1700 Ft/m3-rel köttetne meg a
szerződés, ami úgy oszlik meg, hogy 440 Ft/m3 marad az ártalmatlanítás és 1260 Ft/m3 a
szállítás költsége. A rendelet módosítást az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta. Most a szerződésről kell dönteni, javasolja szerződést hosszabbítsák meg 2018.
január 1-től 2019. december 31-ig.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Ale Gergely helyi vállalkozóval megkötött nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására, ártalommentes
elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést hosszabbítsák meg 2018. január 1-től
2019. december 31-ig 2 év időtartamra, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
199/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Ale Gergely helyi vállalkozóval (4069 EgyekFélhalom, Szabadság u. 49.) megkötött nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére
vonatkozó közszolgáltatási szerződést (Iktatószám: 1977-6/2014. és 19777/2014.) meghosszabbítja 2018. január 1-től 2019. december 31-ig 2 év
időtartamra.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

9. Egyebek
1. Előirányzat módosítás
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A 2017.évi költségvetésben zárolásra került a jutalomra, valamint az üdülési támogatásra
fordítható előirányzat. A minimálbér emelést követően az azzal nem érintett kollégák 25%-os
illetményemeléséhez a Képviselő-testület biztosította a fedezetet, valamint továbbra is
támogatta az adókimunkálási jutalék lehetőségét. Ezt ezúton is megköszöni. Viszont
jelentkezett a rendszerben egy olyan összeg, ami év végére tekintettel egy félhavi juttatásra
lenne elegendő az önkormányzati kollegáknak.
Polgármester juttatásáról külön döntés szükséges, mivel Képviselő-testületi hatáskör.
Polgármester esetében 1 havi jutalmat javasol, többek között azért is, mert az
adókimunkálási juttatásból ő nem részesülhet. Polgármester úr esetében az Ügyrendi
Bizottságnak kell javaslattal élni. Az előterjesztésben mindent leírt, ehhez kéri a támogatást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Alpolgármester Úr sem kapott az adókimunkálási jutalékból. Nem támogatja sem magának,
sem Alpolgármester Úrnak, sem a köztisztviselőknek. Ebben az évben 25%-os béremelésben
részesültek a köztisztviselők. Nem tart igényt a 13. havi jutalomra. Meg volt mindenkinek a
25%-os béremelés, adták az adókimunkálás jutalékot. Ezt az év végi jutalmat senkinek sem
fogja támogatni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nagyon sok kolléga továbbra is minimálbér szintjén keres.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Most nem látják a számokat. Az előterjesztésben félhavi plusz juttatásról van szó. Úgy
gondolta, hogy ha ez megkapja a támogatottságot, akkor ki lesz számolva, tehát lesz róla egy
előterjesztés.
Mivel zárolva lettek ezek a tételek, feloldani csak akkor lehet, ha van egy nem várt bevétel.
Ilyen nem várt bevétel volt a polgármester bérének támogatása valamint a minimálbér és a
garantált bérminimum támogatása. Év közben nem tudták, hogy lesz ilyen támogatás. Ebből
adódott ez a 4.258.751 Ft.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Támogatja az előterjesztést.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki jóváhagyja, hogy a polgármester bérének támogatása valamint a minimálbér
és a garantált bérminimum támogatása jogcímen jelenleg rendelkezés álló 4.258.751 Ft-ot
jutalom kifizetésére felhasználják és elfogadja az ehhez szükséges előirányzat módosítást,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
200/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a polgármester bérének támogatása
valamint a minimálbér és a garantált bérminimum támogatása jogcímen
jelenleg rendelkezés álló 4.258.751.- Ft felhasználását jutalom kifizetésére és
az ehhez szükséges előirányzat módosítását az alábbiak szerint:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2017.évi költségvetésben zárolt kiadási előirányzatokból feloldásra
kerülnek az alábbi zárolt tételek:
-

Egyek Nagyközség Önkormányzata tekintetében:
 Az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége (011130) Kormányzati
funkción a személyi jellegű kiadások zárolt előirányzatából 950
250 forint, a munkaadókat terhelő járulékok zárolt
előirányzatából 209 055 forint
 Az Állat-egészségügy (042180) Kormányzati funkción a személyi
jellegű kiadások zárolt előirányzatából 40 250 forint, a
munkaadókat terhelő járulékok zárolt előirányzatából 8 855
forint
 A Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)
Kormányzati funkción a személyi jellegű kiadások zárolt
előirányzatából 80 500 forint, a munkaadókat terhelő
járulékok zárolt előirányzatából 17 710 forint
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 A Falugondnoki, tanyagondnoki feladatok ellátása (107055)
Kormányzati funkción a személyi jellegű kiadások zárolt
előirányzatából 84 650 forint, a munkaadókat terhelő
járulékok zárolt előirányzatából 18 623 forint
-

Egyeki Polgármesteri Hivatal tekintetében:
 Az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége (011130) Kormányzati
funkción a személyi jellegű kiadások zárolt előirányzatából
1 823 800 forint, a munkaadókat terhelő járulékok zárolt
előirányzatából 401 236 forint
 Az Adó-, vám és jövedéki igazgatás (011220) Kormányzati
funkción a személyi jellegű kiadások zárolt előirányzatából
216 000 forint, a munkaadókat terhelő járulékok zárolt
előirányzatából 47 520 forint

-

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében:
 A Könyvtári szolgáltatások (082044) Kormányzati funkción a
személyi jellegű kiadások zárolt előirányzatából 211 850 forint,
a munkaadókat terhelő járulékok zárolt előirányzatából 46 607
forint
 A Közművelődési- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése
(082091) Kormányzati funkción a személyi jellegű kiadások
zárolt előirányzatából 44 850 forint, a munkaadókat terhelő
járulékok előirányzatából 9 867 forint

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Gábor Istvánné Intézményvezető
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A fedezet felhasználását támogatta a Pénzügyi Bizottság. Polgármester úr jutalmát illetően
csütörtökön lesz az Ügyrendi Bizottságnak ülése, mivel az Ügyrendi Bizottságnak kell
javaslatot tenni erre vonatkozóan.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre.
Jelen van 6 fő bizottsági tag.

2. Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
500 000 Ft a keret.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki elfogadja a pályázati felhívást a Helyi Környezetvédelmi Alapból 2018. évben
nyújtható támogatások elnyerésére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
201/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a pályázati felhívást a Helyi
Környezetvédelmi Alapból 2018. évben nyújtható támogatások elnyerésére.
Határidő: 2018. április 16.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző

3. 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja Egyek
Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervét, kézfelemeléssel jelezze.

Nagyközség

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
202/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi
belső ellenőrzési tervét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

4. Kegytárgybolt kialakítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A munkálatokat meg kellene rendelni, hogy a Szöghatár Nonprofit Kft. minél előbb hozzá
tudjon látni a munka elvégzéséhez. A költségvetés nem tartalmazza a munkabér költségeket,
egyelőre csak anyagköltségeket tartalmaz. A jövő évi költségvetés terhére szavazzák meg a
felújítást. Konkrét döntésként kerüljön bele a jövő évi költségvetésbe. A Szöghatár Nonprofit
Kft. 60% előleg kifizetését kéri. Ezt javasolja kölcsönként átnyújtani a vízi közmű amortizációs
alapból. Ha a jövő évi költségvetésből ugyanezt az összeget megkapják, akkor visszaadják az
önkormányzatnak. Ez a kölcsön természetesen kamatmentes. Erre ugyanazok a feltételek
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igazak, amit megszavaztak 2,5 millió Ft-ról. A Kft-nek április 1-ig vissza kell adnia. Az
ismertetett módon javasolja megszavazni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kegytárgybolt átalakítására 8.890.008 Ft összeget
biztosítsanak az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére a 2018. évi költségvetés terhére és
5 334 004 Ft (60%) áthidaló kamatmentes kölcsönt biztosítsanak előlegként a víziközmű
amortizációs alap terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
203/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Fő u. 1. szám alatti önkormányzati
ingatlan felújítására, Kegytárgybolt átalakítására 8.890.008 Ft összeget
biztosítson az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére a 2018. évi költségvetés
terhére.
A Képviselő-testület 5 334 004 Ft (60%) áthidaló kamatmentes kölcsönt
biztosítson az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. (4069 Egyek, Fő u. 3.) részére a
víziközmű amortizációs alap terhére.
Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. az 5 334 004 Ft összeget 2018. április 1-ig
fizesse vissza, előtörlesztés lehetséges.
Határidő: 2018. április 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Kalmár Zoltán ügyvezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

5. Javaslat a Hajdúvizes tulajdonunk értékesítésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felszámolás alatt van, jövő májusban letelik a 3
év és ezt azt jelenti, hogy le kell zárni a végelszámolást. A bank 494 millió Ft-ra értékelte fel a
Hétvezér utcai telephelyet. Erre egy ajánlat érkezett 130 millió Ft-ért. A közgyűlésen
egyhangúan elutasították ezt az ajánlatot. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
számláján van 140 millió Ft, aminek a 13,39%-a az önkormányzaté. Reális esély van rá, hogy
jövőre az önkormányzat 40-50 millió Ft-ot kap a végelszámolásból.
Mivel nincs ajánlat a telephelyre, a legutóbbi közgyűlésen azt javasolta, hogy a bent lévő 140
millió Ft-ból kezdjék el kistulajdonosokat kivásárolni. Tekintsenek úgy az ingatlanra, mintha
200 millió Ft érne, a számlán van 140 millió Ft. Tehát az összérték 340 millió Ft, tehát 1%
részvényért adjanak 3,4 millió Ft-ot.
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Kéri, hogy támogassák, hogy egy tulajdonosi koncentráció alakuljon ki és ne legyen 72
tulajdonos. Sok olyan tulajdonos van, akinek 0,1%-a van. Ha az ingatlan 4-5 önkormányzatnál
marad és nem tudják eladni, akkor hasonló módon kell működtetni, mint a fonyódligeti
üdülőt. Bérbe kell adni a műhelyeket, irodákat.
Kell egy tulajdonosi koncentráció. Ha a Képviselő-testület ezt támogatja, akkor 200 millió Ftért támogatják a tulajdonosi koncentrációt, vagyis az ingatlan értékét 200 millió Ft-ban
határozzák meg, ennek megfelelően a kisebb tulajdonosokat kifizetik. Akinek ez nem tetszik,
akkor eladja az önkormányzat a saját tulajdonrészét, olyan értékben mintha az épület 250
millió Ft-ot érne.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mi a határ, melyik a kis önkormányzat?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ki az, aki hajlandóságot mutat, hogy eladja. Nagyság sorrendben, minél kisebb a tulajdon,
annál hamarabb vegyék át.
Vitéz Zsolt bizottsági tag távozott az ülésről.
Jelen van 5 fő bizottsági tag.

Ha kéri a Pénzügyi bizottság és a Képviselő-testület megszervezi, hogy közösen menjenek be
és járják be ezt az épületet.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Miért kell ezt tömegesen csinálni? Miért nem kezdi el Egyek önkormányzata felvásárolni?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez osztatlan közös tulajdon. Ha egy önkormányzat, akinek 0,1%-os részesedéssel nemmel
szavaz, nem tudnak vele mit kezdeni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonában lévő
Debrecen, Hétvezér u. 21. szám alatti ingatlan értékét 200 millió Ft-ban határozzák meg és
ennek érdekében a Hajdú-Bihari Önkormányzat Vízmű Zrt. számláján lévő 140 millió Ft-ból
vásárolják meg a kisebb tulajdonnal rendelkező önkormányzatok tulajdonrészét, viszont ha a
kisebb tulajdonnal rendelkező önkormányzatoknak ez nem felel meg, az önkormányzat adja
el a saját tulajdonrészét, olyan értékben, mintha ingatlan értéke 250 millió Ft összeget érne,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
204/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
tulajdonában lévő 4030 Debrecen, Hétvezér u. 21. szám alatti ingatlan értékét
200 000 000 Ft-ban határozza meg, és kezdeményezze a tulajdonosi
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koncentrációt. Ennek érdekében a Hajdú-Bihari Önkormányzat Vízmű Zrt.
számláján lévő 140 000 000 Ft-ból, ha ezt a többi tulajdonos is támogatja,
vásárolják meg a kisebb tulajdonnal rendelkező önkormányzatok
tulajdonrészét.
Amennyiben a kisebb tulajdonnal rendelkező önkormányzatoknak ez nem
felel meg, Egyek Nagyközség Önkormányzata adja el a saját tulajdonrészét,
olyan értékben, mintha a Hétvezér u. 21. szám alatti ingatlan értéke
250 000 000 Ft összeget érne.
A Képviselő-testület és Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság tagjai közösen tekintsék meg az ingatlant.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

6. Egyek, Szabó Pál u. 3. szám alatti ingatlan értékesítése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Galbács György szeretné az ingatlant megvásárolni. Hasonló döntés szülessen, mint Koncz
Krisztián esetében. Úgy szólt a döntés, hogy ha rendeződik a tulajdonviszony, eladják neki
250 000 Ft-ért. Azt gondolja, hogy ez itt is egy követhető logika lenne. Javasolja, hogy ha
rendeződik a tulajdonviszony, akkor 250 000 Ft-ért adja el az önkormányzat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Galbács György részére 250 000 Ft összegért értékesítsék
a Szabó Pál u. 3. szám alatti ingatlant, amennyiben rendeződik a tulajdonviszonya,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
205/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy amennyiben rendeződik a 4069 Egyek, Szabó Pál
u. 3. szám alatti ingatlan tulajdonviszonya 250 000 Ft összegért értékesítse
Galbács György részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
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7. Ajánlat az RTL KLUB Stílusmagazin c. műsorában való részvételre
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ismerteti az RTL Klub árajánlatát. Ha lesznek programok, akkor érdemes reklámozni a
települést, de ha nem lesznek programok, akkor tárgytalan. Jövőre lesz 250 éves a Plébánia,
200 éves a templom, jubileumi rendezvények lesznek. Van egy beadott pályázatuk és ha
támogatásban részesül jövőre Lélekfesztivált rendeznek. Javasolja, hogy amennyiben ez a
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek című
felhívásra benyújtott pályázat támogatásban részesül, abban az esetben vegyenek részt az
RTL KLUB Stílusmagazin c. műsorában.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy abban az esetben vegyenek részt az RTL KLUB
Stílusmagazin c. műsorában, amennyiben az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek című felhívásra benyújtott
pályázat támogatásban részesül, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
206/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy abban az esetben vegyen részt az RTL KLUB
Stílusmagazin c. műsorában, amennyiben az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek
című felhívásra benyújtott pályázat támogatásban részesül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

8. Döntés az Egyek, Ősz u. 6. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
100 000 Ft-ért ajánlották fel az ingatlant. 1/1 arányban a felajánló tulajdonában van.
Ismerteti a tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket. Elidegenítési és terhelési tilalom van
bejegyezve az ingatlanra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel elidegenítési tilalom van bejegyezve az ingatlanra, nem tudják elfogadni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Ősz u. 6. szám alatti ingatlant ne vásárolják meg, mivel
a tulajdoni lapon elidegenítési tilalom van bejegyezve, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
207/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Ősz u. 6. szám alatti ingatlan ne
vásárolja meg, mivel a tulajdoni lapon elidegenítési tilalom van bejegyezve.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

9. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
-

Toldi u. 20.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti a tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket és a tulajdonosokat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy abban az esetben fogadják el, ha mindenki térítésmentesen felajánlja.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Toldi u. 20. szám alatti ingatlant abban az esetben
fogadják el, ha minden tulajdonos térítésmentesen felajánlja, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
208/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Toldi u. 20. szám alatti ingatlanból
felajánlott tulajdonrészt abban az esetben fogadja el, ha minden tulajdonos
felajánlja térítésmentesen a tulajdonrészét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd

-

1622 hrsz-ú ingatlan

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel a tulajdoni lap nem áll rendelkezésre, ezért a bizottság a Képviselő-testületre bízza a
döntést.
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10. Gagarin utca lakóinak kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy jövőre a közmunkaprogram közutas részébe tervezzék be az útstabilizálást.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2018. évi közmunkaprogram közutas részébe tervezzék
be Telekházán a Gagarin utca útstabilizálását, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
209/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi közmunkaprogram közutas részébe
tervezzék be Telekházán a Gagarin utca útstabilizálását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző

11. Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközösségének támogatási kérelme
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
23.550 Ft támogatást kérnek Mikulás csomagra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tavaly is úgy érveltek, hogy ez nem önkormányzati feladat és összeadták rá a pénzt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel nem önkormányzati feladat, az önkormányzat ne támogassa, viszont magán
személyként, aki akarja támogathatja. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szent János
Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szülői Munkaközösségének kérelmét ne támogassák, mivel a Mikulás csomag biztosítása
nem önkormányzati feladat.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
210/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Szent János Katolikus Óvoda, Egységes ÓvodaBölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői
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Munkaközösségének kérelmét ne támogassa, mivel a Mikulás csomag
biztosítása nem önkormányzati feladat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

12. Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete támogatási kérelme
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem önkormányzati feladat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő is ezt gondolja.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesület kérelmét
ne támogassák, mivel a Mikulás csomag biztosítása nem önkormányzati feladat,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
211/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesület
kérelmét ne támogassa, mivel a Mikulás csomag biztosítása nem
önkormányzati feladat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

13. Czinege Kálmán kérelme térkő és szegélykő díjmentes biztosítására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt el kellett utasítania. Van egy olyan döntése a Képviselő-testületnek, hogy járdás oldalba
adják és oda ahol rossz a járda. Viszont itt jó a járda. Elmondták, hogy nem azért kérik, mert
rossz a járda, hanem azért, mert az utcát szeretnék szépíteni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Amennyiben a kérelem a határozatban foglaltak szerint nem alkalmas, abban az esetben
egyedi döntéssel külön bírálja el a Képviselő-testület.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Tudná támogatni abban az esetben, ha a Zrínyi úttól az Erzsébet útig az egész szakaszt
megcsinálnák.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Czinege Kálmán térkő és szegélykő díjmentes biztosítására
vonatkozó kérelmét abban az esetben támogassák, ha a járdát a Zrínyi úttól az Erzsébet útig
megcsinálják, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
212/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Czinege Kálmán térkő és szegélykő díjmentes
biztosítására vonatkozó 6113/2017. iktatószámú kérelmét abban az esetben
támogassa, ha a járdát a Zrínyi úttól az Erzsébet útig megcsinálják.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ecsedi János alpolgármester

14. A Mazda kisteherautó javításáról vagy cseréjéről döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte ne költsenek rá egy forintot se és vegyenek helyette másikat. Arra gondolt, hogy a
környezetvédelmi alapból tudnak venni, de Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
tájékoztatta, hogy bár az alapban van 2 millió Ft-juk, ez év végére be lesz tervezve, ezt nem
tudják elkölteni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Jövő évben tudnák elkölteni. Ez januárban már késő?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem késő, de inkább arra gondolt, hogy két nagy értékű eszközt lehet betervezni
közmunkaprogramba 2,5 millió Ft-ig. Keressék a módját, hogy a közmunkaprogramból a
Mazdát és a Mitsubishit cseréljék le.
Ezt saját hatáskörben el tudja intézni. Az a lényeg, hogy egyetértsenek abban, hogy a Mazda
és a Mitsubishi legyen lecserélve.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Mazda és a Mitsubishi autókat cseréljék le,
kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
213/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Mazda és a Mitsubishi autókat cseréljék le.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

-

Döntés az Önkormányzat és a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete között
kötendő szándéknyilatkozatról

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Majd a Képviselő-testületre megtárgyalja ezt a napirendi pontot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Döntés az Önkormányzat és a Látássérültek Észak-alföldi
Regionális Egyesülete között kötendő szándéknyilatkozatról című napirendi pontot vegyék le,
kézfelemeléssel jelezze.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal levette
napirendről.

15. Mentőállomás támogatási kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A Mentőállomás kért 20 000 Ft támogatást év végi főzésre.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja támogatni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyeki Mentőállomás dolgozói részére 20.000 Ft
támogatást biztosítsanak közösségfejlesztési célra a 2017. évi költségvetésben rendezvények
lebonyolítására tervezett összeg terhére, kézfelemeléssel jelezze.

A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
214/2017.(XI.28.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testület részére, hogy az Egyeki Mentőállomás dolgozói részére
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20.000 Ft támogatást biztosítson közösségfejlesztési célra a 2017. évi
költségvetésben rendezvények lebonyolítására tervezett összeg terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Vadász Béla bizottsági tag távozott az ülésről.
Jelen van 4 fő bizottsági tag.

16. LEADER turisztikai pályázat benyújtása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A LEADER-hez lehet benyújtani pályázatot és maximum 10 millió Ft-ot lehet nyerni. 40% az
önerő. Tehát ha 60%-ot le akarnak hívni pályázati támogatásba, akkor a pályázat
összköltségvetése 16 666 000 Ft kell, hogy legyen. Ha ennyi lesz a költségvetés 10 millió Ft-ot
kapnak és 6 666 000 Ft lesz az önerő. Egy turisztikai célt tud megfogalmazni, szerinte a Tisza
parton építsenek egy kikötőt.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem kapnak rá engedélyt, mert nincs ott az önkormányzatnak tulajdona.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha a Tisza parton a kikötő nem jó, akkor tudnak-e olyan turisztikai célt megfogalmazni, amire
pályázhatnának?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Jó ötlet, azért ne vessék el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Január 15-től lehet beadni a pályázatot.
Ecsedi János alpolgármester:
A Válykosra lehetne kutat fúratni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szökőkutat is lehetne a Válykosra vagy a Víztorony parkját egy szökőkúttal meg lehetne
csinálni, de nyílván az első a kikötő legyen.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A Kálváriás temetőt lehetne parkosítani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az nem kapcsolódik a turizmushoz. Javasolja, hogy keressék a lehetőségét a Tisza parti kikötő
megvalósításának.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A napirendről nem szavaznak, mivel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport
Bizottság a napirend tárgyalásánál már nem volt határozatképes.
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A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 19:20
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Fiatal László
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Tardi Kálmán
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető

34/34

