EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. NOVEMBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2017. sz.

Jegyzőkönyv
Készült: 2017. november 30-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi
ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. Előirányzat módosítás
323/2017.(XI.30.) sz. határozat
324/2017.(XI.30.) sz. határozat
2. Polgármesteri jelentés
325/2017.(XI.30.) sz. határozat
3. 2018. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
326/2017.(XI.30.) sz. határozat
A 2./ napirend a közmeghallgatás anyaga is.
4. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
28/2017.(XI.30.) sz. rendelet
5. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2017. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
327/2017.(XI.30.) sz. határozat
6. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. többlet pénzigénye
328/2017.(XI.30.) sz. határozat
7. Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
329/2017.(XI.30.) sz. határozat
8. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
330/2017.(XI.30.) sz. határozat

1/50

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. NOVEMBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására,
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés időtartamának
meghosszabbítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
331/2017.(XI.30.) sz. határozat
10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 18/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
29/2017.(XI.30.) sz. rendelet
11. Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való
nyilvánításáról
332/2017.(XI.30.) sz. határozat
12. Kérdések, interpellációk
13. Egyebek
1. Egyek Nagyközség Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
333/2017.(XI.30.) sz. határozat
334/2017.(XI.30.) sz. határozat
2. Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
335/2017.(XI.30.) sz. határozat
3. 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
336/2017.(XI.30.) sz. határozat
4. Kegytárgybolt kialakítása
337/2017.(XI.30.) sz. határozat
5. Javaslat a Hajdúvizes tulajdonunk értékesítésére
338/2017.(XI.30.) sz. határozat
6. Egyek, Szabó Pál u. 3. szám alatti ingatlan értékesítése
339/2017.(XI.30.) sz. határozat
7. Ajánlat az RTL KLUB Stílusmagazin c. műsorában való részvételre
340/2017.(XI.30.) sz. határozat
8. Döntés az Egyek, Ősz u. 6. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
341/2017.(XI.30.) sz. határozat
9. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
342/2017.(XI.30.) sz. határozat
343/2017.(XI.30.) sz. határozat
10. Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület kérelme
344/2017.(XI.30.) sz. határozat
11. Gagarin utca lakóinak kérelme
345/2017.(XI.30.) sz. határozat
12. Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete támogatási kérelme
346/2017.(XI.30.) sz. határozat
13. Czinege Kálmán kérelme térkő és szegélykő díjmentes biztosítására
347/2017.(XI.30.) sz. határozat
14. A Mazda kisteherautó javításáról vagy cseréjéről döntés
348/2017.(XI.30.) sz. határozat
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15. Döntés az Önkormányzat és a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
között kötendő szándéknyilatkozatról
349/2017.(XI.30.) sz. határozat
16. LEADER turisztikai pályázat benyújtása
350/2017.(XI.30.) sz. határozat
17. A helyi adókról szóló 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
30/2017.(XI.30.) sz. rendelet
18. Egyeki Mentőállomás dolgozóinak kérelme
351/2017.(XI.30.) sz. határozat
19. Libella ’84 Mélyépítő Tervezői Kkt. tervezői ajánlata az Egyek, Somogyi B. u.,
Széchenyi utca és zug, Baross u. és Sport köz (parkolóval) útépítés építési
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére
352/2017.(XI.30.) sz. határozat
20. Temető területének bővítése
353/2017.(XI.30.) sz. határozat
21. Egyek település szennyvízelvezetési - és tisztítási projektjével kapcsolatos döntés
354/2017.(XI.30.) 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 Kiss Sándor és Soltész Gábor képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 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. Előirányzat módosításhoz: Az Ügyrendi Bizottság javaslata a Polgármester
jutalmazására (Egyebek 1. napirend)
2. A Mazda kisteherautó javításáról vagy cseréjéről döntés
3. Döntés az Önkormányzat és a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete között
kötendő szándéknyilatkozatról
4. LEADER turisztikai pályázat benyújtása
5. A helyi adókról szóló 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Libella ’84 Mélyépítő Tervezői Kkt. tervezői ajánlata az Egyek, Somogyi B. u.,
Széchenyi utca és zug, Baross u. és Sport köz (parkolóval) útépítés építési
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére
7. Temető területének bővítése
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Javasolja napirendről levenni a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközösségének támogatási
kérelmét, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állapotáról szóló
beszámolót. A Szöghatár Kft. kéri, hogy a beszámoló tárgyalását halasszák a január havi
ülésre.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja azzal a
kiegészítéssel, hogy a Szöghatár Kft. a januári ülésen számol be az önkormányzati ingatlanok
állapotáról, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Jegyző Asszony kérte, hogy vegyék előre az előirányzat módosítást és az Ügyrendi Bizottság
javaslatára a Polgármester jutalmazásával kapcsolatos napirendi pontot, mert ha a
Képviselő-testület döntése megegyezik a Pénzügyi Bizottságéval, akkor ezt még ma
számfejteni kell.
Napirendek tárgyalása:

-

1. Előirányzat módosítás
Az Ügyrendi Bizottság javaslata a Polgármester jutalmazására

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem támogatja az előterjesztést. Ismerteti, hogy miért nem támogatja az előterjesztést. A
napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 3 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett 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
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 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
 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

Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Polgármestert 1 havi illetményének megfelelő jutalomban részesítse a 2017. évben elvégzett
munkája elismeréseként, kiemelve az utak aszfaltozása érdekében tett intézkedéseit.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megköszöni az Ügyrendi Bizottság javaslatát. Ugyanakkor minden év végén személyi
bérfeszültségek alakulnak ki, ha jutalmazásról van szó. Sokan dolgoznak az önkormányzat
védőburája alatt, és arra lehet számítani, hogy meg kell magyarázni azt is, hogy a Tűzoltóknak,
vagy a Szöghatár Kft. dolgozóinak miért nem adnak. Kéri, hogy ennek tükrében hozza meg
mindenki a döntését.
Tardi Kálmán képviselő:
Úgy tartja tisztességesnek, hogy a bérmegtakarítást ott osszák fel, ahol képződött. Támogatja,
hogy kiosztásra kerüljön, függetlenül attól, hogy a közmunkaprogramban vagy más területen
nem biztos, hogy tudnak adni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri az előterjesztésben foglaltak támogatását. A Polgármester tekintetében úgy gondolja, hogy
az Ügyrendi Bizottság javaslata támogatható, és egyet tud vele érteni, főleg azért, mert ő az
adókimunkálási jutalékból nem részesülhet.
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Két döntés szükséges. Első körben, mivel az előirányzat módosítás költségvetést érint, az
elfogadásához 5 igen szavazat szükséges. Ezt követően lenne a Polgármester jutalmazásáról a
döntés. Itt kéri a Polgármestert, hogy a személyes érintettségét jelentse be. Kiemeli, hogy a
megtakarítást nemcsak a Polgármesteri Hivatalnál, hanem önkormányzati szinten használják
amennyiben támogatást kap.
Soltész Gábor képviselő:
A köztisztviselői illetményalap nyolc éve 38 650 Ft. Szerinte meg kell adni a köztisztviselőknek és
a Polgármesternek is a jutalmat, akkor is, ha van benne igazságtalanság, és nem tudnak
mindenkinek adni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő nem kéri ezt a jutalmat és nemmel fog szavazni. Személyes érintettséget jelent be, és kéri a
döntéshozatalból való kizárását. Kéri, hogy aki kizárja a döntéshozatalból, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen 3 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem zárta ki a döntéshozatalból. Kéri, hogy aki az
előirányzat módosítással egyetért a Pénzügyi Bizottság által ismertetett módon, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
323/2017.(XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a
polgármester bérének támogatása valamint a minimálbér és a garantált bérminimum
támogatása jogcímen jelenleg rendelkezés álló 4.211.623- Ft felhasználását jutalom
kifizetésére és az ehhez szükséges előirányzat módosítását az alábbiak szerint:
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 926 950 forint, a munkaadókat terhelő járulékok zárolt
előirányzatából 203 929 forint
 Az Állat-egészségügy (042180) Kormányzati funkción a személyi jellegű kiadások
zárolt előirányzatából 36 250 forint, a munkaadókat terhelő járulékok zárolt
előirányzatából 7 975 forint
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 A Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Kormányzati funkción a
személyi jellegű kiadások zárolt előirányzatából 72 500 forint, a munkaadókat terhelő
járulékok zárolt előirányzatából 15 950 forint
 A Falugondnoki, tanyagondnoki feladatok ellátása (107055) Kormányzati funkción a
személyi jellegű kiadások zárolt előirányzatából 80 650 forint, a munkaadókat terhelő
járulékok zárolt előirányzatából 17 743 forint
-

Egyeki Polgármesteri Hivatal tekintetében:
 Az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége (011130) Kormányzati funkción a személyi jellegű kiadások zárolt
előirányzatából 1 871 100 forint, a munkaadókat terhelő járulékok zárolt
előirányzatából 411 642 forint
 Az Adó-, vám és jövedéki igazgatás (011220) Kormányzati funkción a személyi jellegű
kiadások zárolt előirányzatából 208 000 forint, a munkaadókat terhelő járulékok
zárolt előirányzatából 45 760 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:
Felelős:

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

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság által javasolt módon az ő jutalmazásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
324/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Polgármestert 1 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti a 2017.
évben elvégzett munkája elismeréseként, kiemelve az utak aszfaltozása
érdekében tett intézkedéseit.
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Határidő: azonnal
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Turisztikai pályázatot tudnak beadni a LEADER-hez 40% önerővel, illetve ha valakinek van
kezdő vállalkozása, most pályázhat a LEADER-nél, szintén 40% önerővel. 16,6 millió forintra
lehet pályázni, amiből 10 millió forint támogatást adnak, és 6,6 millió forint önrészt kell
hozzá tenni.
Az ipari parkkal kapcsolatban levelek százait küldték már ki. A legtöbb válasz, hogy nem
terveznek ilyen jellegű bővítést. Van egy pozitív fejlemény. Az egyik baromfitenyésztő cég
most vizsgálja, hogy az Attila telepre oda tudnak-e jönni. Nekik jó lenne az ipari park is, csak
ha oda engedik őket, akkor ott nem lesz más ipari jellegű beruházás, mert a
baromfitenyésztés büzös.
Újra megkereste a Lehel CoachBuilder 2000 Kft-ét, akik a ló szállító kamionokat gyártják. Azt
a beruházást már megcsinálták Hőgyészen, de olyan sok munkájuk van, hogy továbbra is
érdeklőknek, és lehet, hogy ide fognak jönni a településre.
Ecsedi János alpolgármester kiment az ülésről, jelen van 8 fő.

A múlt héten volt az Audi telephelyén. Ott van egy cég az Imperial Logistics. Ők is
érdeklődtek, de nekik ingatlan tulajdonuk nincs sehol, mindig csak bérelnek. A Dunántúlon
nagy a munkaerőhiány, bárhol szívesen fogadnák az egyekieket dolgozóként, de ez nem
működik.
A közmunka programban magától be fog következni a létszám csökkenése és jövőre a
fejlesztésekhez az állam már nem ad pénz. Talán ez az év volt az utolsó, hogy szinte bármit
meg tudtak oldani a közmunkaprogramból.
Ecsedi János alpolgármester visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

Befejeződött az Idősek Otthona előtti parkoló építése, a plébánia előtt is elkészült a
kocsibejáró.
A temetkezéssel kapcsolatban tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a szociális
szövetkezet pályázata nyert. A jövő év folyamán a szociális szövetkezet a temetkezési
szolgáltatást át fogja venni. Talán az önkormányzat nagyobb normatívát kaphatna, ha az
önkormányzat lenne a temető fenntartója és üzemeltetője. 2019-től mindent az
önkormányzat fog csinálni, és a feladatokat rábízza a szociális szövetkezetre.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A jelenlegi költségvetési törvény szerint, azt a kiadást, amit az önkormányzat a temetkezésre
fordít, azt kapja meg a következő évben támogatásként.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat felszámolása elkezdődött. A társulat érdemi
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tevékenységet nem végez, állami támogatást nem kap, feléli a saját vagyonát. A vezetőség
már döntött róla, hogy a rendelkezésre álló eszközöket szétosztják az önkormányzatok
között. Egyek Nagyközség Önkormányzata kapott egy új betonkeverőt.
Szalai Erika képviselő kiment az ülésről, jelen van 8 fő.

A Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulatnak van kb. 9 millió forintja illetve egy ingatlanja
Polgáron, amit az ingatlanbecslők 40 millió forintra értékeltek. Ez is a működési területen
lévő 14 önkormányzat tulajdonába lesz adva. A 9 millió forintból még állagjavító
munkálatokat végez rajta a víztársulat, és a jövő évben számíthatnak arra, hogy az épület 810 %-a Egyek Nagyközség Önkormányzata tulajdonába kerül. Valószínűleg az épületre egy
magán érdekeltségű vásárlót kell találniuk.
Úgy néz ki, hogy jövőre betelik a temető, és lépniük kell. Megkérdezték mindkét szomszédot
és a kedvezőbb ajánlatot Hegyi Károly adta, 1 hektár területet ad 3 millió forintért. Ez nem
olcsó, de ha figyelembe vesznek mindent nem szabad rajta gondolkodni, mert jövőre nem
tudnak hová temetkezni.
A héten egyeztettek a tűzoltókkal és kérik, hogy ne az IFÁ-t adják a Kisperegieknek, hanem a
STEYR-t, mert nagyon magas a várható működési, javítási költsége. Azt javasolja, hogy tűzzék
ki közösen célul egy használt tűzoltó autó vásárlását 6-7 millió forintért. Kéri, hogy ha
megérkezik az előterjesztés, vegyék komolyan, és ne az IFÁ-t, hanem a STEYR-t adják oda. Az
IFA kb. 1 millió forintot ér a STEYR mostani értéke 2-3 millió forint málha nélkül. Az IFA
javítási költsége sokkal kevesebbe kerül, mint a STEYR javítási költsége.
Szalai Erika képviselő visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

Mivel 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
325/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. 2018. évi költségvetés készítését megalapozó döntések
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
A 2./ napirend a közmeghallgatás anyaga is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez a napirend a közmeghallgatás anyaga is. Tárgyalta az összes bizottság. Kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 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 december havi soros ülésre nyújtsa be a 2018.
évi költségvetési tervezetét

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett 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.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 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.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek
Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervezési irányelveit az alábbiakkal:
-

A gyepmesteri telep működéséhez szükséges eszközök (pl. lábvédő, karvédő,
teleszkópos befogó hurok) költségei kerüljenek betervezésre
Szalai Erika 2 x 4 óra helyett 1 X 8 órában legyen foglalkoztatva

Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal szó szerint ugyanazt javasolja, mint az Ügyrendi Bizottság.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szalai Erika 8 órás munkaviszonyát csak úgy tudja támogatni, ha nincs pályázati fenntartási
kötöttségekkel kapcsolatosan hátrányos vonzata. Úgy tudja, hogy a turisztikai pályázat 5 évig
megköveteli, hogy ott valaki foglalkoztatva legyen.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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Ez miért érinti a költségvetést megalapozó döntéseket?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Szalai Erika 4 órában, mint művelődés szervező a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
költségvetésében szerepel, másik 4 órában pedig az önkormányzat költségvetésében. Két
külön intézményt érint. Azt, hogy a munkavégzésben ez mit befolyásol, nem tudja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Számoljanak utána, és ha meg van az 5 év, akkor léphetnek. Azt gondolja, hogy a bizottságok
álláspontja nem ütközik egymással. Azt nem tudják támogatni, hogy a 2x4 órát 1x8 órára
változtassák. Javasolja, hogy ennek kivételével fogadják el a bizottságok álláspontját.
Soltész Gábor képviselő:
Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítására 1 millió forint előirányzat van. Az
nem lesz kevés 61 ingatlanra?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt több forrásból is fedezik. Szerinte jövőre anyagköltségre legalább 10 millió forintot
fognak fordítani ezen kívül.
Soltész Gábor képviselő:
Az Egyházmegyének átadott támogatás mire fordítódik?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A 2012-ben aláírt fenntartói együttműködési megállapodás tartalmazza, hogy az
önkormányzat évente 5 millió forinttal támogatja az oktatási feladatok ellátását. Ebből kb.
2,5 millió forint a Caminusos lámpatestek kifizetésére megy.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Erre vonatkozik a Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy vizsgálják felül a közoktatási
megállapodást az átadott pénzeszköz tekintetében. Ugyanis a megállapodás 7. pontja úgy
szól, hogy az önkormányzat évente a megtakarítás 10%-áig, de legfeljebb 5 millió forint
összegben támogatja az egyházat, és a megtakarítás nincs kiszámolva.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, hogy a bizottságok állásfoglalását az 1x8 óra
kivételével fogadják el. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, és elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
326/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetési tervezési irányelveit, a költségvetési tervezés fő irányait az előterjesztett
tervezési szempontok alapján a következők szerint fogadja el:
1. A 2018. évi bevételek tervezési szempontjai:
 bevételek teljes körű felmérése,
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pályázati lehetőségek és kistérségi források teljes körű kihasználása,
helyi adóbevétel tervezése a 2017. évi teljesítés szintjén,
bérleti díjbevételek infláció mértékével történő emelése,
kintlévőségek behajtása.

2. A személyi-, és járulék előirányzatok terén a kötelező illetmény-, illetve
bérnövekedésen túl tervezésre kerül továbbá a 2018. évben, rendeletben
(Polgármester, alpolgármester, tanyagondnok, közszolgálati tisztviselők részére)
megállapított egy havi bérnek megfelelő üdülési támogatás.
A személyi jellegű juttatások tervezés során a megváltozott összegű garantált
bérminimum figyelembevételével kell megvalósítani a tervezést. A tervezés során
a jubileumi jutalomra való jogosultságot figyelembe kell venni.
3. A személyi jellegű juttatások, és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai
terén a 2018. évben tervezésre kerül a polgármester részére jutalomként, egy
havi bérének megfelelő összeg. Valamint az alpolgármester, az önkormányzatnál
és intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak és a köztisztviselők
tekintetében egy havi bérnek megfelelő összeg, jutalomként.
4. A polgármester és a köztisztviselők tekintetében a cafeteria rendszerrel
kapcsolatos kiadás a 2017. évhez hasonlóan a minimális szinten kerüljön
tervezésre.
5. A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokhoz szükséges önerőt biztosítani
szükséges a 2018. évi költségvetési rendelettervezetben a személyi jellegű
kiadások között.
6. A dologi kiadások az infláció mértékével növelten tervezhetők bázisnak véve a
2017. évben realizálódott kiadások összegét, elhagyva a 2017. évben felmerülő
egyszeri kiadásokat.
7. A dologi kiadások között kell megtervezni a Polgármesteri Hivatal épületének
karbantartására, kisjavítására és külső-belső festésére szolgáló előirányzatot.
8. A 2018. évi költségvetésben előirányzatot szükséges biztosítani az önkormányzati
lakóingatlanok karbantartására, kisjavítására 1 000 ezer forint összegben.
9. A 2018. évi költségvetésben tervezett dologi kiadások között kell megtervezni a
Gyepmesteri telep fenntartásával és működtetésével kapcsolatos kiadásokat a
2017. évben realizált kiadások mértékének megfelelően. Valamint a dologi
kiadások között kell tervezni a Gyepmesteri telepen lévő állateledel bolt
nyitásával kapcsolatos árukészlet, pénztárgép beszerzés stb. kiadásokat.
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10. A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetnek tartalmaznia szükséges az Egyek
Nagyközség közigazgatási területén, önkormányzati tulajdonban lévő utcák
karbantartását, javítását 15 000 ezer forint előirányzattal.
11. A dologi kiadások között kell megtervezni a 2018. évben folyó közfoglalkoztatási
programokkal kapcsolatosan vállalt önerő és továbbfoglalkoztatással kapcsolatos
kiadások összegét.
12. Beruházás, felújítás tervezése során az alábbiakban felsorolt felhalmozási
kiadásokat szükséges tervezni:
 Önkormányzati – Széchenyi program keretében vásárolt – lakások felújítása,
 Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok felújítása, (amennyiben az a
közmunkaprogramban nem elszámolható) 1 000 ezer forint előirányzat
 Fonyódligeti üdülőrész vásárlása,
 Vízi közmű vagyon beruházás, felújítás,
 Ipari park kiépítése,
 Egyek település szennyvízelvezetési - és tisztítási projektje,
 Karácsonyi díszkivilágító testek beszerzése,
 Bölcsőde építés,
 Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések,
 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
 Polgármesteri Hivatal eszközpark (bútorzat, számítástechnikai eszközök)
beszerzése,
 Polgármesteri Hivatal, parkoló kialakítása,
 Kegytárgybolt kialakítása,
 Gépjármű (halott szállításra alkalmas) beszerzés,
 Alkotóház, tetőcsere.
13. Amennyiben felhalmozási kiadások fedezeteként hitelfelvétel szükséges - a
hitelfelvételi korlát szabályainak és a stabilitási törvény előírásainak betartásával
szükséges tervezni.
14. A 2018. évi költségvetési rendelet tervezet készítésekor a már meglévő és
fennálló fejlesztési hitel állomány törlesztésére és a 2018. évben még előre nem
látható pályázatok önerejének fedezetére 150 millió forint összegű
hitelfelvételére kerül sor.
15. Az önkormányzat nem rendelkezik olyan nagyságú fejlesztési bevétellel, hogy az
fedezze a fenti fejlesztési kiadásokat, ezért célszerű a fejlesztések megvalósítása
során a pályázati lehetőségeket kihasználni. Amennyiben a pályázatok önerőt
igényelnek, ebben az esetben az önkormányzat kénytelen működési bevételből
vagy fejlesztési célú hitel felvételével fedezni azokat, figyelembe véve a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény rendelkezéseit!
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16. A 2018. évi költségvetési rendelet tervezetben 15 000 ezer forint általános,
valamint 5 000 ezer forint összegű fejlesztési tartalékot szükséges megtervezni,
valamint céltartalék tervezése szükséges a már benyújtott, de még támogatói
döntéssel nem rendelkező pályázatok önerejének megfelelően.









17. A működési célú pénzeszközök vonatkozásában a 2017. évben pénzügyileg
realizált kiadási szinten szükséges tervezni, kiszűrve a 2017. évi eseti jelleggel
felmerülő kiadásokat, az alábbiak szerint:
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
45 000 ezer forint
Önkéntes Tűzoltóság
………... ezer forint
Polgárőrség
1 200 ezer forint
Tiszacsegei Központi Ügyelet
6 728 ezer forint
Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás
13 672 ezer forint
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
2 660 ezer forint
Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete
1 200 ezer forint
18. Szociális támogatásokra tervezett összeg csak jogszabályi kötelezettség alapján
tervezhető.

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
Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete részére öntöző rendszer kiépítéséhez szükséges
30% önerő 3 187 000 Ft

 Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság a december havi soros ülésre nyújtsa be a 2018.
évi költségvetési tervezetét
 A gyepmesteri telep működéséhez szükséges eszközök (pl. lábvédő, karvédő,
teleszkópos befogó hurok) költségei kerüljenek betervezésre
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.
Az ideiglenes iparűzési adó mértékét emeljék 3 000 Ft-ról 5 000 Ft-ra 2018. január 1-től.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
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4. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
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 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
2017. évi költségvetési rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát elfogadjak,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 28/2017.(XI.30.) sz. rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének
a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1. §.
A költségvetési rendelet 3.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése az alábbi:
Bevételek mindösszesen: 4 054 866 641 Ft
Kiadások mindösszesen: 4 054 866 641 Ft
Hiány: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Tárgyévi költségvetési hiány:

3 878 550 418 Ft
4 036 816 286Ft
158 265 868 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
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Előző évek költségvetési maradványa (várható): 127 198 434 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 10 495 990 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 116 702 444 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek:
Hitelek bevételei: 49 117 789 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 7 554 365 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 41 563 424 Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 797 098 095 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 903 241 521 Ft
Költségvetési hiány: 106 143 426 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 116 639 416 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 10 495 990 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 106 143 426 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 2 956 540 930 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 008 663 372 Ft
Költségvetési hiány: 52 122 442 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 10 559 018 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 49 117 789 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 7 554 365 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 41 563 424 Ft
1. Költségvetési bevételek
2. §

A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
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(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei
bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és művelődési Ház
költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkciónként a 2.1, 2.1)a, 2.1)b., 2.2., 2.2a., 2.3.,
2.3)a számú melléklet mutatja be.
(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2.4 számú melléklet mutatja.

II. A költségvetési kiadások
3.§

A költségvetési rendelet 5.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)

Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
 Személyi jellegű kiadások
 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
 Dologi jellegű kiadások
 Ellátottak pénzbeli juttatásai
 Egyéb működési célú kiadások
 Finanszírozási kiadások:

900 931 356 Ft
506 243 379 Ft
77 834 738 Ft
188 308 593 Ft
12 415 975 Ft
98 007 138 Ft
18 121 533 Ft

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen:
 Beruházások
 Felújítások
 Egyéb felhalmozási célú kiadások
 Finanszírozási kiadások

2 976 900 031 Ft
2 931 129 565 Ft
36 507 338 Ft
1 708 763 Ft
7 554 365 Ft

(4)Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadási előirányzatait kiemelt előirányzat szerinti
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bontásban feladatonként a 3.1, 3.1)a, 3.1)b.,3.2., 3.2)a,,3.3.,3.3)a.. számú melléklet
tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai kiemelt előirányzatonként a 4.
számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási
kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
4.§
A költségvetési rendelet 6.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Tartalékok
Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint:
Általános tartalék 12 806 155 Ft előre nem látható kiadások, valamint a fejlesztési célú
tartalékok 39 317 706 Ft.
Felhalmozási tatalék:
Általános fejlesztési tartalék
Fejlesztési célú tartalék: Mezőgazdasági utak fejlesztése pályázat önerő

39 317 706 Ft
1 747 578 Ft
37 570 128 Ft

A költségvetési rendelet 2, 2.1, 2.1)a, 2.1)b, 2.2., 2.2)a., 2.3.,2.3)a., 2.4.,3, 3.1, 3.1)a, 3.1)b,
3.2., 3.2)a., 3.3., 3.3)a., 4, 5, 7, 8, 10,,11., számú mellékletei helyére e rendelet 2., 2.1.,
2.1)a., 2.1)b., 2.2., 2.2)a.,2.3., 2.3)a., 2.4, 3. 3.1., 3.1)a., 3.1)b.,3.2., 3.2)a.,3.3.,
3.3)a.,4.,5.,7.,8., 10.,11.,számú mellékletei lépnek.

(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
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Egyek, 2017. november 30.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. november 30.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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5. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2017. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
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 5 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzatának és
intézményeinek 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testületének
327/2017. (XI.30.) számú határozata
Az Önkormányzat 2017. évi harmadik negyedéves gazdálkodás helyzetéről szóló
tájékoztató, beszámoló elfogadásáról
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2017. évi
harmadik negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja
jóvá.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési előirányzatainak
harmadik negyedéves alakulása
1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak harmadik
negyedéves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Bevételek
Finanszírozási bevételek
Bevételek főösszege:
Kiadások
Finanszírozási kiadások
Kiadások főösszege:

2 447 395 773
164 768 562
2 612 164 335
2 594 113 980
18 050 355
2 612 164 335

3 746 013 482
183 941 766
3 929 955 248
3 904 279 350
25 675 898
3 929 955 248

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatait,

20/50

2017.
III.n.éves
teljesítés
783 575 767
138 195 746
921 771 513
752 745 530
22 575 533
775 321 063

Teljesítés
alakulása (%)
21
75
23
19
88
20
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- a módosított előirányzatokat,
- a III. negyedéves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
az 1. számú melléklet bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti bontásban
tartalmazza.
3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a harmadik negyedéves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
a 2. számú melléklet kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazza.
3. Az önkormányzat működési bevételi előirányzatainak 2017. harmadik negyedéves
teljesítését a képviselő – testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése
Összesen:
Ebből:
- B1. működési c. támogatások á.h.-on belülről
- B3. közhatalmi bevételek
- B4. működési bevételek
- B6. működési c. átvett pénzeszközök
- B813. működési c. pénzmaradvány
igénybevétele
- B 814. államháztartáson belüli
megelőlegezések
- B 816. központi irányítószervi támogatás

Eredeti
előirányzat
714 168 067
339 619 100
79 118 000
59 979 382
247 000
116 639 416

118 565 169

Módosított
előirányzat
1 151 644 146

2017. III.n.éves
teljesítés
918 626 945

Teljesítés
alakulása (%)
80

754 089 416
79 193 000
67 380 143
1 805 235
116 639 416

603 721 301
66 778 078
41 838 715
2 864 514
120 011 185

80
84
62
159
103

7 625 543

7 625 543

100

124 911 393

75 787 609

61

Az önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzatainak 2016. harmadik negyedéves
teljesítését a képviselő – testület a következők szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Összesen:

2 016 561 437

2 903 222
495

Ebből:
- B2. felhalmozási c. támogatások á.h.-on belülről
- B5. Felhalmozási bevételek
- B7. felhalmozási c. átvett pénzeszközök

1 968 432 291
0
0

2 842 875 285
670 403
0

- B811. hitelek, kölcsönök felvétele á.h.- on
kívülről

37 570 128

- B 813. felhalmozási c. pénzmaradvány

10 559 018
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49 117 789
10 559 018

2016.
III.n.éves
teljesítés

Teljesítés
alakulása (%)

78 932 177

3

67 661 519
711 640
0
0
10 559 018

2
106

0
100
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igénybevétele

A képviselő – testület az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételeinek teljesítését
kiemelt előirányzatonként a 1. számú melléklet szerint fogadja el.
4. Az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti 2017. harmadik
negyedéves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Összesen:
630 902 524 1 038 648 904
Ebből:
217 725 825
506 243 379
K1. személyi jellegű kiadások
38 450 677
77 834 738
K2. munkaadókat terhelő járulékok
131 862 441
188 308 593
K3. dologi jellegű kiadások
ebből: K353 felhalmozási kamat
2 445 000
2 445 000
11 584 249
12 415 975
- K4. ellátottak pénzbeli juttatásai
- K5. egyéb működési célú kiadások/
87 218 173
98 007 138
tartalékok nélkül/
129 061 159
143 032 926
- K9. finanszírozási kiadások (működési)
15 000 000
12 806 155
- K513 tartalék (működési)

2017.
III.n.éves
teljesítés

Teljesítés
alakulása (%)

730 664 829

70

371 603 054
51 544 154
144 338 261
2 033 472
9 665 826

73
66
77
83
78

59 604 392

61

93 909 142

66
0

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2017. harmadik negyedéves
teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Összesen:
Ebből:
- K6. beruházás
-

K7. felújítás
K8. egyéb felhalmozási célú kiadások
K9. finanszírozási kiadások (felhalmozási)
K513. Tartalékok (felhalmozási)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2 099 826 980

3 016 217 737

2017.
III.n.éves
teljesítés
120 443 843

2 039 528
469
10 174 018

2 931 129 565

99 674 930

3

36 507 338
1 708 763
7 554 365
39 317 706

14 606 150
1 708 763
4 454 000

40
100
59
0

7 554 365
42 570 128

Teljesítés
alakulása
(%)
4

A képviselő – testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését
kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
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6. Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. többlet pénzigénye
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 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.
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
328/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 2 500 000 Ft áthidaló kamatmentes kölcsönt biztosít 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
7. Beszámoló az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
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 elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja,
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kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
329/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
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 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervét.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testület, hogy Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház kibővített munkatervét a
2017. december 14-i ülésén tárgyalja újra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy törekedjenek arra, hogy jövőre közös szórólapon januárban bedobják az éves
programot minden postaládába. Ezt próbálják meg összefésülni a Plébánoséval is. Ő is
partner ebben.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A bizottságnak még van egy javaslata, ami ehhez kapcsolódik. A Pénzügyi,
Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a Képviselőtestületnek az önkormányzat számára történő busz vásárlásának előkészítését.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A bizottságok álláspontja nem mond ellent egymásnak. Javasolja elfogadni.
Soltész Gábor képviselő:
Ez egy igen részletes program. Tavaly kezdődött a nagy sikerű lovas verseny a településen,
amit támogattak. A versenyen sokan voltak, és beszéltek róla, hogy össze lehetne-e kötni a
lovasversenyt a falu nappal, mert úgy is fognak támogatási igénnyel jelentkezni. Fel kellene
venni velük a kapcsolatot, hogy belefér-e a versenynaptárjukba az a hétvége.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Pénzügyi Bizottság ülésén beszéltek a rendezvényekről. Például az Egyeki Vigasságok
erőltetett menetnek tűnik, nem is mennek ki az emberek. Olyan irányba is gondolkodnak,
hogy átfésülik a rendezvény tervet, ami erőltetett kihúzzák, vásárolnak egy buszt, és buszos
utazásokat szerveznek pl. cirkuszba, színházba, Karácsonyi vásárba. Ha a lakosság részéről
igény van erre, akkor oda tudják őket vinni. A lovas nap és fogathajtó verseny nem tűnt
erőltetettnek. Ezt a hagyományt folytathatják. Megkéri Soltész Gábor képviselőt, beszéljen
ez ügyben Deli Alexszel és testvérével.
Soltész Gábor képviselő:
Az kell látniuk, hogy az emberek a gasztrofesztiválok iránt nyújtanak rendkívül nagy
érdeklődést. Szerinte az Egyeki Vigasságok és a Szent István napi ünnep helyett sokkal
nagyobb sikere lenne egy egyszeri kétnapos gasztrofesztiválnak lovasversennyel összekötve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyek belterületének nagyon kis turisztikai vonzereje van, bármennyire is szeretnék ide
vonzani az embereket.
Azt gondolja, hogy erről beszéljenek majd december 14-én.
Nagyobb potenciált lát egy buszban, mint a legjobban sikerült egyeki kulináris
rendezvényben.
Tardi Kálmán képviselő:
A helyi értéktár rég dolgozik a helyi turisztikai látványosságok összeállításán, amit közzé is
tehetnének.
Szalai Erika képviselő:
Ezzel megint csak 1 réteg lesz kielégítve, mert sok szegény ember van, és a helyi
rendezvények, melyek ingyenesek voltak egy szegényebb oldalt is szolgáltak. Ha busszal
valóban el akarják indítani a színházi esteket, vagy a kisebbségi önkormányzaton belül jó
tanulmányi eredménnyel rendelkező gyerekeknek egy nagyobb városlátogatást, ezzel megint
egy kis réteg van kiszolgálva. Mindenkire kell gondolni falu szinten.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Törekedjenek rá, de most sincs kiszolgálva egy széles réteg a településen kulturális igények
tekintetében.
Szalai Erika képviselő:
A nap felében a könyvtárban van, és alig megy be valaki.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezért kérték Gábor Istvánné könyvtárvezetőt, hogy 6 felnőtt programot tegyen be a
munkatervbe. Szerinte, ha minden réteg igényének megfelelő célpontokat kiválasztva
busszal utazási lehetőséget kínálnak fel, az csak jó lehet.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, javasolja, hogy a bizottságok álláspontját fogadják el,
Soltész Gábor képviselő hozza a lovas napokkal kapcsolatos kiegészítést, illetve a
programokat gondolják át alaposan december 14-én. 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
330/2017. (XI.30.) számú határozata:
a)
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott,
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
b)
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, elő
kell készíteni az önkormányzat számára történő busz vásárlását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására,
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés időtartamának
meghosszabbítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
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 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Ale Gergely helyi vállalkozóval (4069 Egyek-Félhalom,
Szabadság u. 49.) megkötött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
elszállítására, ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést
(Iktatószám: 1977-6/2014. és 1977-7/2014.) hosszabbítsa meg 2018. január 1-től 2019.
december 31-ig 2 év időtartamra.
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
331/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Ale Gergely helyi vállalkozóval (4069 Egyek-Félhalom, Szabadság u.
49.) megkötött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
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begyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződést (Iktatószám: 1977-6/2014. és 1977-7/2014.)
meghosszabbítja 2018. január 1-től 2019. december 31-ig 2 év időtartamra.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 18/2014.(VI.26.) önkormányzati 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 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
18/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosítását
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A rendelet tervezetben a szállítás díja egy összegben volt meghatározva, ami 1 600 Ft-ról
1 700 Ft-ra módosul, és volt egy megbontás, ami hiányos volt a rendelet tervezetben. Az
ártalmatlanítás továbbra is 440 Ft marad, és 1 260 Ft a szállítás díja. Ezzel kiegészítve kérné a
rendelet elfogadni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet a Jegyző Asszony által ismertetett
kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (XI.30.) önkormányzati
rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 18/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény4.
§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el
1. §
(1) Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 18/2014.(VI.26.)
rendelet (a továbbiakban: R) 1. melléklete helyébe jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet
lép
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2.§
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
Egyek, 2017. 11. 30.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. november 30.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

1. melléklet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása
igénybevételéért fizetendő díj:
Lakossági:
a) alapdíj: 200 Ft/alkalom
b) Ürítési díj: 1.700 Ft/m3 (ebből szállítás: 1.260-Ft/m3; ártalmatlanítás: 440-Ft/m3)

Közületi:
a) alapdíj: 500 Ft/alkalom
b) Ürítési díj: 1.700 Ft/m3 (ebből szállítás: 1.260-Ft/m3; ártalmatlanítás: 440-Ft/m3)

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)
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11. Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való
nyilvánításáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról szóló előterjesztést
azzal, hogy Képviselő-testületre bízza a szükséges fedezet hozzárendelését.
A Képviselő-testület kérje fel a Jegyzőt, hogy a szükséges rendelet tervezetet készítse elő.
Soltész Gábor képviselő:
Ő terjesztette be a javaslatot. A megyében kb. 20 település már van, ahol ezt a gesztust
megtette a Képviselő-testület a köztisztviselői felé. Ez egy gesztus részükről, hogy elismerjék
az egész éves munkájukat azzal, hogy ezen a napon ne kelljen dolgozniuk.
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
332/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való
nyilvánítását.
A Képviselő-testület dönt a szükséges fedezet hozzárendeléséről.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges rendelet tervezetet
készítse elő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
12. Kérdések, interpellációk
Szalai Erika képviselő:
A legszebb tálaló címet nyerte el csapatuk a legutóbbi tiszafüredi disznótoros rendezvényen.
Tardi Kálmán és Soltész Gábor pálinkája ezüst fokozatot kapott.
A gyepmesteri telep már 12 önkormányzattal van szerződésben. További 6 önkormányzatot
várnak. Ha minden jól alakul, akkor 23 önkormányzattal van kapcsolat. 2015. augusztus 28tól 2017. november 25-ig 706 db kutya került be a gyepmesteri telepre. Ismerteti, a
gyepmesteri telep működésével kapcsolatos adatokat.

30/50

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. NOVEMBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja, hogy a gyepmesteri telep működéséről évente kérjenek beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A munkatervbe kerüljön be, minden év januárban, a gyepmesteri telep működéséről szóló
beszámoló.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Két kérdése lenne. Az egyik a szelektív hulladék gyűjtőszigetek környékéhez kapcsolódik.
Megoldható-e esetleg közmunkaprogram keretében, hogy gyakrabban ellenőrizzék. Milyen
gyakran történik ez? Mert gyakorlatilag szemétdombot építenek a szelektív hulladékgyűjtők
köré.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy tudja, hogy hetente ellenőrzik, összeszedik és elszállítják. Ezért az önkormányzat éves
szinten milliókat fizet az NHSZ Tisza Kft-nek.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Nyáron az egyik közmunkás figyelte az egyik szelektív gyűjtőt, hogy ne tegyenek mellé
szemetet. Abban az időszakban valóban nem pakoltak mellé hulladékot. Ennek volt
visszatartó ereje. Ezt nem lehetne megszervezni? Olcsóbb lenne, mint összeszedni és elvinni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha beosztják az embereket éjjel nappal, és figyelik a szelektív hulladékgyűjtőket, akkor a
határba viszik ki, és onnan kell összeszedni.
Ecsedi János alpolgármester:
A szelektív gyűjtőket szinkronba kellett volna tenni a kamera rendszerrel.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ez lett volna a másik javaslata, hogy a hulladékgyűjtő szigeteket helyezzék át a kamerák
közelébe.
Tardi Kálmán képviselő:
Nem rossz az ötlet, szerinte próbaképpen egy szelektív gyűjtőszigetet rakjanak át valamelyik
kamera alá és majd meglátják. Bár, aki illegálisan el akarja helyezni a hulladékát, az ki fogja
vinni a határba, és még nagyobb költséggel tudják összeszedni. Azt nem tudja elfogadni,
hogy Budapesten a közterület felügyelők a térfigyelő kamerát felügyelhetik, az Egyeki
Polgárőr Egyesület tagja pedig nem. Kéri a Polgármester és az Alpolgármester segítségét,
hogy az egyeki térfigyelő rendszert felügyelhessék az Egyeki Polgárőr Egyesület tagjai.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Egy pár mondatos tájékoztatást kér arról, hogy milyen munkálatok folynak a könyvtár
mögött?
Ecsedi János alpolgármester:
Volt egy kezdeményezés, hogy azt az egyenetlen területet tegyék rendbe és alakítsanak ki
egy fél focipálya nagyságú területet. Dudits Pál helyi vállalkozó megígérte, hogy segít benne,
de műszaki okok miatt abba maradt ez a művelet. Úgy gondolja, hogy a lehetőségekhez
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képest majd folytatódik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Időközben megérkezett a tűzoltóság kérelme. Javasolja, hogy vegyék fel napirendre és az
Egyebek között elsőként tárgyalják. Illetve a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kfttől érkezett egy e-mail. A szennyvizes projekt megvalósításához hiányzik 1 milliárd forint,
ezért új konzorciumi megállapodás megkötését kérik. Amennyiben képviselő testületi
felhatalmazás szükséges az új konzorciumi megállapodás aláírásához, abban az esetben
soron kívüli testületi ülést összehívását kérik, és kérik határozatba foglalni a felhatalmazást.
Kéri, hogy ezt is vegyék fel a napirendi pontok közé, és a felhatalmazás most kerüljön
megszavazásra.
Kéri, hogy aki támogatja a két napirendi pont felvételét, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Polgármester napirend módosítására
vonatkozó javaslatát.
13. Egyebek
1. Tűzoltóság kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Felolvassa a tűzoltóság kérelmét. (A kérelem jelen jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
Lőrincz Zoltán tűzoltóparancsnok:
Egész nyáron próbálták helyrehozni a STEYR gépjárművet, de nem sikerült. A javítás
szakműhelyben végezhető, ami nem olcsó. A STEYR fecskendőnél az IFA jelenleg sokkal jobb
műszaki állapotban van. Igaz, hogy visszalépés lenne, de műszakilag biztosabbnak látnák
tartalékként az IFA működtetését.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kérelemben az szerepel, hogy az IFÁ-t az önkormányzat adja a tűzoltóságnak. A Képviselőtestület már döntött róla, hogy az IFÁ-t Kispereg Önkormányzatának ajándékozza. Nekik mit
mondjanak?
Lőrincz Zoltán tűzoltóparancsnok:
Azt, hogy ha igényt tartanak a járműre, akkor a STEYR járművet a tűzoltóság felajánlja
Kisperegnek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ehhez szerinte Kovács Ferenc tü. dandártábornok véleményére is szükség van.
Lőrincz Zoltán tűzoltóparancsnok:
Megkérdezik, de tulajdonjogilag a STEYR a tűzoltóságé. Az IFÁ-n is van mit csinálni, de nincs
annyi hibája, mint a STEYR-nek, illetve a költség nem ugyanaz, mert az IFÁ-hoz sokkal
hamarabb tudnak beszerezni alkatrészeket.
Soltész Gábor képviselő:
Lőrincz Zoltán tűzoltóparancsnokot kérdezi, hogy ha értékesítenék a STEYR-t, lenne-e piaca?
Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok
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Valamilyen piaca biztosan lenne, így hibásan nem tudja.
Soltész Gábor képviselő:
Az a baj, hogy van egy Képviselő-testületi határozat arról, hogy az IFÁ-t oda ajándékozzák, és
jó lenne egy megbízható tartalék autó. Viszont a STEYR-t nem tudnák nyugodt szívvel oda
ajándékozni. Javasolja, hogy a STEYR-ért szerezzenek egy IFÁ-t.
Tardi Kálmán képviselő:
Egy működő önkormányzati tűzoltóságnak kell egy üzembiztos fő autó, és egy tartalék, hogy
probléma esetén a feladat ellátás töretlenül meg legyen. A STEYR hibáiban nagyfokú
kockázati tényező van. Az önkormányzat már meghozott egy döntést. A STEYR-t szervizbe
kellene vinni, aminek magas költsége van. De olyan helyen, ahol nincs feladat ellátási
kötelezettség, mint Kisperegnél, van idejük megcsinálni. Az elmúlt években arra motiválták a
tűzoltóság vezetését, hogy költséghatékonyan dolgozzanak. Egy STEYR típusú autónál
minden alkatrészt aranyárban mérnek, az IFA típusú autónál pedig elfogadható árban. Az IFA
tartalékként akár évtizedekig működhet az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóságnál. Ha a
szakma ezt látja praktikusnak, akkor javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassák a
döntésükkel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amellett, hogy a kisperegieknek teljes körű tájékoztatást adnak az ajándék állapotáról. Mivel
több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a múltkori határozatukat
vonják vissza, amiben az IFÁ-t Kisperegnek ajándékozták, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
333/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 319/2017.(XI.16.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy STEYR-t Kispereg Önkormányzatának ajándékozzák, az
IFÁ-t odaadják a tűzoltóságnak, azzal hogy szakmailag Kovács Ferenc a katasztrófavédelmi
megyei igazgató is támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
334/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő BSK-063 forgalmi rendszámú IFA
Tűzoltókocsit az Egyek Önkormányzati Tűzoltóságnak (4069 Egyek, Fő u. 3.)
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ajándékozza.
Képviselő-testület javasolja az Egyek Önkormányzati Tűzoltóságnak, hogy a
tulajdonában lévő HGT-810 forgalmi rendszámú STEYR Tűzoltókocsit
málházatlanul ajándékozza Kispereg Önkormányzatának (Primăria Peregu
Mare, str. Principală, nr. 137. județul Arad RO-317240), amennyiben azt
szakmailag Kovács Ferenc tü. dandártábornok a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója is támogatja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
2. Pályázat kiírása környezetvédelmi alapra
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 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
pályázati felhívást a Helyi Környezetvédelmi Alapból 2018. évben nyújtható támogatások
elnyerésére azzal a módosítással, hogy pályázni lehessen a falu két végpontjának
dekorálására, díszítésére is.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a pályázati felhívást a Helyi Környezetvédelmi Alapból
2018. évben nyújtható támogatások elnyerésére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok állásfoglalását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
335/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy elfogadja a pályázati felhívást a Helyi Környezetvédelmi Alapból 2018.
évben nyújtható támogatások elnyerésére azzal a módosítással, hogy pályázni
lehessen a falu két végpontjának dekorálására, díszítésére is.
Határidő: 2018. április 16.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
3. 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
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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 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi belső
ellenőrzési tervét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság állásfoglalását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
336/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervét
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
4. Kegytárgybolt kialakítása
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 6 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság állásfoglalását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
337/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Fő u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítására,
Kegytárgybolt átalakítására 8.890.008 Ft összeget biztosít az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. részére a 2018. évi költségvetés terhére.
A Képviselő-testület 5 334 004 Ft (60%) áthidaló kamatmentes kölcsönt
biztosít 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 napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 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 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
December 5-én, kedden a Képviselő-testület és Pénzügyi Bizottság tagjainak biztosít
lehetőséget a telephely megtekintésére.
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
338/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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 kezdeményezi a tulajdonosi koncentrációt. Ennek
érdekében a Hajdú-Bihari Önkormányzat Vízmű Zrt. számláján lévő
140 000 000 Ft-ból, ha ezt a többi tulajdonos is támogatja, megvásárolja a
kisebb tulajdonnal rendelkező önkormányzatok tulajdonrészét.
Amennyiben a kisebb tulajdonnal rendelkező önkormányzatoknak ez nem
felel meg, Egyek Nagyközség Önkormányzata eladja 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 megtekintik az ingatlant.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6. Egyek, Szabó Pál u. 3. szám alatti ingatlan értékesítése
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 5 igen szavazattal 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.
Ecsedi János alpolgármester:
Itt egy ingatlanrészről van szó. Elsődlegesen az önkormányzatnak volt egy 50%-os
tulajdonjoga, majd a másik felének az 1/3-át felajánlották az önkormányzatnak és a másik 2x
1/3-nak van tulajdonosa. Nem érti milyen tulajdoni viszony rendezettségre gondoltak? Ha ők
nem kívánják felajánlani, akkor a fele és az 1/3 lesz 250 000 Ft, vagy az egész? A vételi ajánlat
pedig 200 000 Ft-ról szól.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az egy dolog, hogy ők mennyiért kívánják megvenni, az is egy dolog, hogy az önkormányzat
mennyiért adja el. Ha Koncz Krisztiánnak 250 000 Ft-ot állapítottak meg, akkor itt sem
kellene másképpen eljárni. Ez egy kicsit jobb helyen van, de cserébe ezen egy sokkal
nagyobb rom van. A 250 000 Ft-ot reálisnak gondolja. A másik dolog, hogy ez feltételes. Ha a
többi tulajdonos felajánlja az önkormányzatnak, akkor tovább tudják adni Galbács
Györgynek, de ha a többi tulajdonos nem ajánlja fel, akkor meg kell őket nyilatkoztatni, mert
a tulajdonnal járó kötelezettség szerint vállalniuk kell a bontási költség rájuk eső részét.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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Azt, hogy amennyiben a tulajdoni viszonyok rendeződnek, a bizottság úgy értette, hogy ha az
önkormányzat tulajdonába kerül, csak akkor tudják értékesíteni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha az önkormányzat lesz az 1/1-es tulajdonos, akkor adják oda 250 000 Ft-ért.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Jelenleg 8/12 az önkormányzat tulajdona, a másik két tulajdonos elhunyt, itt még egy
hagyatéki eljárást is le kell bonyolítani, és az örökösökkel tud majd tárgyalni az
önkormányzat. De Polgármester úr úgy tudja, hogy ez folyamatban van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Galbács Györgyék vállalnák az épület bontását.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja, hogy a Szabó Pál u. 3. szám
alatti ingatlant a Pénzügyi Bizottság által javasolt módon 250 000 Ft-ért, ha az önkormányzat
tulajdonába kerül, eladják Galbács Györgynek, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
339/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy amennyiben rendeződik a 4069 Egyek, Szabó Pál u. 3. szám (Hrsz.: 1793)
alatti ingatlan tulajdonviszonya 250 000 Ft összegért értékesíti Galbács György
(4069 Egyek, Ady E. u. 6.) részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
7. Ajánlat az RTL KLUB Stílusmagazin c. műsorában való részvételre
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 5 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy, aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
340/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy abban az esetben vesz 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
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 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Ősz u. 6. szám alatti ingatlant ne vásárolja meg,
mivel a tulajdoni lapon elidegenítési tilalom van bejegyezve.
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
341/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Ősz u. 6. szám alatti ingatlan nem vásárolja meg, mivel a
tulajdoni lapon elidegenítési tilalom van bejegyezve.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9. Döntés a térítésmentesen felajánlott ingatlanokról
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 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Toldi u. 20. szám alatti ingatlanból felajánlott
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tulajdonrészt abban az esetben fogadja el, ha minden tulajdonos felajánlja térítésmentesen
a tulajdonrészét.
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
342/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Toldi u. 20. szám (Hrsz.: 831) 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
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A 1622 hrsz-ú ingatlan esetében tulajdoni lap nem állt rendelkezésre a bizottsági ülésen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A tulajdoni lap szerint vannak bejegyzések az ingatlanon. Itt lehetne egy olyan döntést,
hozni, hogy abban az esetben fogadják el, amennyiben nem hátrányos az önkormányzatnak.
Illetve legyen már az gyakorlat, hogy ha több tulajdonos van, és nem ajánlotta fel mind,
akkor a döntésekben legyen benne, hogy keressenek fel minden tulajdonost, ugyanis ha egyegy ingatlant részenként fogadnak el, akkor annyiszor kell ügyvédi költséget, bejegyzési
költséget stb. fizetni. Itt is ez áll fent. Két tulajdonos felajánlotta, kettő még nem. Tehát
megkeresnék a másik két tulajdonost. Dr. Pető Istvánnal megbeszélte, hogy ha valamelyik
ingatlanon van elidegenítési tilalom, érdemes feltételesen elfogadni, mert lehet, hogy már
nem él, csak elfelejtették töröltetni a tulajdoni lapról. Javasolja, hogy fogadják el az ingatlant,
amennyiben nem hátrányos az önkormányzatnak a bejegyzések miatt, és keressék meg a
többi tulajdonost is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja Jegyző Asszony javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
343/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Erzsébet u. 6. szám (Hrsz.: 1622) alatti ingatlanból
térítésmentesen felajánlott tulajdonrészt elfogadja, amennyiben a tulajdoni
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lapon lévő bejegyzés azt nem akadályozza, és az önkormányzatra nézve nem
hátrányos.
Az ingatlan önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása
érdekében vegyék fel a kapcsolatot a többi tulajdonossal is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
10. Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület 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 7 igen szavazattal 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.
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
344/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 50 000 Ft támogatást biztosít 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
11. Gagarin utca lakóinak kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi közmunkaprogram közutas részébe tervezzék be
Telekházán a Gagarin utca útstabilizálását.
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
345/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2018. évi közmunkaprogram közutas részébe betervezi Telekházán a
Gagarin utca útstabilizálását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
12. Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete támogatási 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 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesület kérelmét ne
támogassa, mivel a Mikulás csomag biztosítása nem önkormányzati feladat.
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
346/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete kérelmét nem
támogatja, mivel a Mikulás csomag biztosítása nem önkormányzati feladat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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13. Czinege Kálmán kérelme térkő és szegélykő díjmentes biztosítására
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 5 igen szavazattal 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.
Soltész Gábor képviselő:
Beszélt a kérelmet beadóval, és a lakóközösség vállalja, hogy a Zrínyi út sarkától az Erzsébet
út sarkáig megcsinálják a járdát. Az írásos nyilatkozatot be fogják hozni az önkormányzathoz.
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
347/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Czinege Kálmán térkő és szegélykő díjmentes biztosítására vonatkozó
6113/2017. iktatószámú kérelmét abban az esetben támogatja, 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:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Mazda és a Mitsubishi autókat cseréljék le.
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
348/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a GXH-456 forgalmi rendszámú Mazda és a HBV-463 forgalmi rendszámú
Mitsubishi gépjárműveket le kell cserélni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

15. Döntés az Önkormányzat és a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
között kötendő szándéknyilatkozatról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság ezt a napirendet nem tárgyalta,
mert nem volt idő átolvasni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Egy pályázathoz keresnek együttműködő partnereket. Ez egy előzetes szándéknyilatkozat,
akkor tudják a pályázatot benyújtani, ha minél több partnert keresnek hozzá. Nem talált
benne olyat, amiért ne lehetne támogatni, viszont a konkrét programot nem ismerik.
Legfeljebb belefoglalják a határozatba, hogy anyagi kötelezettséggel ne járjon az
önkormányzatnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szándéknyilatkozattal soha nem szokott pénzügyi kötelezettség járni. Azt gondolja, hogy a
szándéknyilatkozatot támogatniuk kellene. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a
szándéknyilatkozatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
349/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a CSEÖH-18-21 azonosító számú pályázat benyújtása érdekében
támogatja a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete (4025 Debrecen,
Külsővásártér 16. képviseli: Dr. Nagy Sándor elnök) és Egyek Nagyközség
Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3. képviseli: Dr. Miluczky Attila
polgármester) közötti Együttműködési Szándéknyilatkozat megkötését.
Képviselő-testület felhatalmazza
Szándéknyilatkozat aláírására.
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Határidő: 2017.12.10.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tardi Kálmán képviselő:
Kéri, hogy a szándéknyilatkozatba tegyék bele, hogy olyan kötelezettséget, aminek pénzügyi
vonzata van az külön tárgyalás alapját képezze.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Amikor a szándéknyilatkozatot visszaküldik, a kísérőlevélbe bele lehet írni, hogy ezt jelezzék
külön.

16. LEADER turisztikai pályázat benyújtása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Pénzügyi Bizottság az ülés végére határozatképtelenné vált, ezért itt a Képviselő-testületre
bízta a döntést. Újra van lehetőség a LEADER-hez pályázatot nyújtani. Tizennégy településre
lesz 7-8 nyertes pályázat. Tíz millió forintot lehet nyerni, és 6,6 millió forint az önrész, ha a
maximális pályázati keretet meg akarják igényelni. Az önkormányzat 40% önerejű pályázaton
nem szokott indulni, ugyanakkor van az a téma, amibe megérne 40%-ot is beletenni. Szerinte
ebből a pénzből a Tisza parton egy úszó kikötőt ki tudnának alakítani, ha jónak látják.
Soltész Gábor képviselő:
Nem biztos, hogy jó 10 millió forintra pályázni 6,6 millió forint önrésszel, ha 2,5 millió
forintért megcsinálják maguknak az egészet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha 2,5 millió forintból meg tudják csinálni, annak is a 40%-át kell vállalni önerőként. Azt
kellene megcélozni, hogy legyen először egy kikötő, utána egy büfé, illemhely, de ebbe a
pályázatba épületeket nem lehet beletenni.
Tardi Kálmán képviselő:
A gátőrházzal szemben lévő Kubikot egy 100 méteres csatorna köti össze az élő Tiszával. Azt
tartaná legoptimálisabbnak, ha ott csinálnának kikötőt.
Soltész Gábor képviselő:
Ez egy tájvédelmi körzet része, ott egy darab fát nem lehet arrébb tenni. Azt kellene először
elérni, hogy legyen ott joguk valamit csinálni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elinduljanak, vagy van-e valakinek jobb projekt ötlete?
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Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki támogatja, hogy törekedjenek a Tisza parton kikötő
kialakítására és a LEADER turisztikai pályázatára nyújtsanak be forrásigényt, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
350/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatási igényt nyújt be a LEADER turisztikai pályázatára a Tisza
parton történő kikötő kialakítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

17. A helyi adókról szóló 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Pénzügyi Bizottság ülésén született javaslat a koncepcióhoz kapcsolódóan, és ennek
megfelelően elkészítette a rendelet tervezetet. Így a 2018-as évtől alkalmazható az 5.000 Ftos díjtétel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő‐testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 6.§‐ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 28/2013.
(IX.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4.§ (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
4§. (2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 5000.- forint.
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2.§
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az
1/2016.(I.28.) számú önkormányzati rendelet.
Egyek, 2017. november 30.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. november 30.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ecsedi János alpolgármester szólt, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalták a
Mentőállomás támogatási kérelmét is. Itt lemaradt a plusz napirendek közül. Kéri, hogy, aki
támogatja a Mentőállomás támogatási kérelmének napirendre vételét, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal napirendre vette a Mentőállomás támogatási
kérelmét.
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 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testület részére, hogy az Egyeki Mentőállomás dolgozói részére 20.000 Ft
támogatást biztosítson közösségfejlesztési célra a 2017. évi költségvetésben rendezvények
lebonyolítására tervezett összeg terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel, kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
351/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Mentőállomás dolgozói részére 20.000 Ft támogatást biztosít
közösségfejlesztési célra a 2017. évi költségvetésben rendezvények
lebonyolítására tervezett összeg terhére.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
18. Libella ’84 Mélyépítő Tervezői Kkt. tervezői ajánlata az Egyek, Somogyi B. u.,
Széchenyi utca és zug, Baross u. és Sport köz (parkolóval) útépítés építési
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az árajánlatban lévő utakat a jövő évi közmunkaprogramban tervezik javítani. Szerinte
érdemes lenne erre a tervezési és az engedélyeztetési eljárást elindítani. Az árajánlat
összesen bruttó 1.240.000 Ft. Javasolja, hogy az összeget a jövő évi költségvetés terhére
biztosítsák.

Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki támogatja a jövő évi költségvetés terhére
megrendeljék a tervezési munkálatokat, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
352/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Somogyi B. u., Széchenyi utca és zug, Baross u. és Sport köz
(parkolóval) útépítés építési engedélyezési tervdokumentációjának
elkészítésére megbízza a Libella ’84 Mélyépítő Tervezői Kkt-ét bruttó
1.240.000 Ft összegben a 2018. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2018. március 20.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
19. Temető területének bővítése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy néz ki, hogy a temető jövőre be fog telni, és szeretné, ha valamelyik irányba bővítenék.
Mind két szomszédot megkérdezték, a jobb oldalon Hegyi Károly eladja az önkormányzatnak, és
3 millió forintot kér 1 hektárért. Ez kicsit magasabb a szokásos ártól, de ez az önkormányzat ilyen
irányú problémáját 15-20 évre megoldja.
Javasolja, hogy a jövő évi költségvetés terhére vásárolják meg az 1 hektár földterületet 3 millió
forintért a temető jobb oldalán, és előlegezzék meg a víziközmű amortizációs alapból. Kéri, hogy
aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
353/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Egyeki Köztemető területének bővítése érdekében megvásárol 1 hektár
területet a 2352 hrsz-on található Hegyiné Márki Erzsébet Julianna (4069 Egyek,
Béke u. 24.) tulajdonában lévő szántóból 3.000.000 Ft összegért a 2018. évi
költségvetés terhére, melynek kifizetését megelőlegezi a víziközmű amortizációs
alapból.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd

20. Egyek település szennyvízelvezetési - és tisztítási projektjével kapcsolatos döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Nemzeti Fejlesztési Programirodától azt kérik, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a
Polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.
Amennyiben tényleg arról szól, hogy kapnak plusz 1 milliárd forint forrást a 4 településsel, akkor
mindenképpen alá lesz írva, ha mást olvasnak ki belőle, akkor össze kell hívni a rendkívüli ülést.
Javasolja, hogy hatalmazzák fel az új konzorciumi megállapodás aláírására. Kéri, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
354/2017. (XI.30.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
keretében
támogatásban
részesített
KEHOP-2.2.1-15-2015-00018
azonosítószámú szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek
megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás
aláírására.
Szerződő felek:
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1. NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (Székhely: 1139
Budapest, Pap Károly utca 4-6., aláírásra jogosult képviselője: dr.
Módos István ügyvezető igazgató)
2. Egyek Nagyközség Önkormányzata (Székhely: 4069 Egyek, Fő u. 3.,
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Miluczky Attila polgármester)
3. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (Székhely: 4173 Nagyrábé,
Kossuth Lajos út 5., Aláírásra jogosult képviselője: Tiszai Károly
polgármester
4. Görbeháza község Önkormányzata (Székhely: 4075 Görbeháza,
Böszörményi u. 39., Aláírásra jogosult képviselője: Giricz Béla Lászlóné
polgármester)
5. Polgár Város Önkormányzata (Székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér
5., Aláírásra jogosult képviselője: Tóth József polgármester
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 17:45 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Kiss Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Soltész Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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