EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2017. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. december 14-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi
ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. Elismerések átadása a Mentőállomás dolgozói részére
2. Polgármesteri jelentés
358/2017.(XII.14.) sz. határozat
3. Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
31/2017.(XII.14.) sz. rendelet
4. 2018. évi munkaterv jóváhagyása
359/2017.(XII.14.) sz. határozat
5. Rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
32/2017.(XII.14.) sz. rendelet
6. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
360/2017.(XII.14.) sz. határozat
7. A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
33/2017.(XII.14.) sz. rendelet
8. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12) számú Önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
34/2017.(XII.14.) sz. rendelet
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9. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
35/2017.(XII.14.) sz. rendelet
10. Kérdések, interpellációk
361/2017.(XII.14.) sz. határozat
11. Egyebek
1. Bölcsőde kialakításához szükséges közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
elfogadása
362/2017.(XII.14.) sz. határozat
363/2017.(XII.14.) sz. határozat
2. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi költségvetési tervezete
364/2017.(XII.14.) sz. határozat
3. Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása
365/2017.(XII.14.) sz. határozat
4. Előirányzat módosítás
366/2017.(XII.14.) sz. határozat
5. Pályázati felhívás a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állására
367/2017.(XII.14.) sz. határozat
6. ASP csatlakozási szerződés jóváhagyása
368/2017.(XII.14.) sz. határozat
7. Belső Kontrollrendszer Szabályzat elfogadása
369/2017.(XII.14.) sz. határozat
370/2017.(XII.14.) sz. határozat
8. Tájékoztató hulladékgazdálkodást érintő változásokról, feladatokról
371/2017.(XII.14.) sz. határozat
9. Tulajdonosi hozzájárulás jóváhagyása rendőrség épületére történő napelemek
elhelyezéséhez
372/2017.(XII.14.) sz. határozat
10. Döntés az Egyek, Tisza u. 4. szám alatti megvételre felajánlott ingatlanról
373/2017.(XII.14.) sz. határozat
11. Az Egyeki Nőklub támogatási kérelme
374/2017.(XII.14.) sz. határozat
12. Kérelem utcai közvilágítási lámpa ügyében
375/2017.(XII.14.) sz. határozat
13. Egyek Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
376/2017.(XII.14.) sz. határozat
14. Javaslat a „Hajdu-Murvai Veronika grillázs termékei” Települési Értéktárba történő
felvételéhez
377/2017.(XII.14.) sz. határozat
15. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
36/2017.(XII.14.) sz. rendelet
16. Dr. Pető István ügyvéd határidő módosítására vonatkozó kérelme
378/2017.(XII.14.) sz. határozat
17. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
379/2017.(XII.14.) sz. határozat
18. Bölcsőde pályázatához kapcsolódó Bíráló Bizottság választása
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380/2017.(XII.14.) sz. határozat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Külön köszönti a Mentőállomás
munkatársait.
1. Elismerések átadása a Mentőállomás dolgozói részére
Dr. Miluczky Attila polgármester felolvassa a Mentőállomás vezetőjétől, Kiss Imrétől érkezett
elismerések átadására vonatkozó felterjesztést. (A felterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva van.) Megköszöni a Mentőállomás dolgozóinak a munkáját, az Országos
Mentőszolgálatnak pedig, hogy működteti az Egyeki Mentőállomást.
Oklevelet ad át Tardi Tivadar gépkocsivezető és Krómi Zoltán gépkocsivezető részére. Az oklevél
mellé Farkas László helyi művész festményét is átadja.
Oklevelet ad át Fábián Karolina mentőtiszt, Veres József mentőápoló és Csete Lajos
gépkocsivezető részére.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében megköszöni a település
Mentőállomásán végzett áldozatos munkájukat, a továbbiakban sok sikert és jó egészséget kíván.
Megkéri a Mentőállomás dolgozóit és az ülésen jelen lévőket, hogy fáradjanak át a
Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termébe, ahol egy állófogadás várja őket.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős
Képviselő-testületből 8 képviselő jelen van. Ecsedi János alpolgármester később fog megérkezni
az ülésre.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Szalai Erika és Tardi Kálmán képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 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. Egyek Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
2. Javaslat a „Hajdu-Murvai Veronika grillázs termékei” Települési Értéktárba történő
felvételéhez
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3. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
4. Dr. Pető István ügyvéd határidő módosítására vonatkozó kérelme
5. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
6. Bölcsőde pályázatához kapcsolódó Bíráló Bizottság választása
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
2. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Képviselő-testület szinte minden tagja megjelent az Idősek Adventje c. rendezvényen.
Megköszöni mindenkinek a munkáját, aki részt vett a rendezvény megszervezésében.
Vasárnap volt a Karácsonyi vásár. Pozitív új elem volt a Tűzoltóság akciója, babgulyást
készítettek a lakosság számára.
Ma volt a Hulladékgazdálkodási Társulás illetve a Rekultivációs társulás ülése. A mai ülésen
napirend lesz Társulási Megállapodás módosítása. A lényeg, hogy a Borsodi települések
kiválnak a szolgáltatásból, viszont csatlakozik Karcag és a környékéről egy-két település.
Mivel eddig Mezőkövesd Polgármestere volt az alelnök helyette új alelnököt választottak az
ő személyében.
Valaki kérte, és jelezte is a múltkor, hogy egyeztetni fognak az orvosi ügyeletben dolgozó
orvosokkal, de az egyeztetés elmaradt. Szerinte ebben az évben már nem lesz egyeztetés az
orvosokkal. Ennek ellenére folyamatban van egy-két dolog, nézik, ki hogy teljesíti a
szerződésben vállalt kötelezettségeit.
A Képviselő-testület döntött, hogy a tűzoltók kérését figyelembe véve nem az IFÁ-t, hanem a
STEY gépjárművet fogják Kisperegnek ajándékozni. Kikérték Kovács Ferenc tű.
dandártábornok véleményét, aki elmondta, hogy az ajándékozásra van protokoll és gyakorlat
is. A gépjárművet az Országos Tűzoltó Szövetség az Erdélyi testvérvárosnak történő
ajándékozás előtt fel szokta újíttatni. Kérte, hogy a gépjármű az Országos Tűzoltó Szövetség
költségére kerüljön felújításra. Kispereg Polgármestere ezt megértéssel fogadta, és
megköszönte a törekvéseiket. Ez valószínűleg jövő év tavaszára fog rendeződni.
Felajánlotta, hogy nézzenek körbe a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. telephelyén.
Körbenéztek a telephelyen és vásároltak egy pár eszközt. A végelszámolás végéhez
közeledve a hivatalos értékbecslő által megállapított árakhoz képest komolyabb
engedményeket is tudtak adni. Ismerteti milyen eszközöket vásároltak.
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Megtartották a munkahelyi rendezvényt is. Minden adott volt ahhoz, hogy jól érezzék
magukat.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a polgármesteri jelentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
358/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. Rendelet a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
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 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendeletet.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
szóló rendeletet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja a bizottságok álláspontját,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2017. (XII.14.) rendelete
a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
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CXCV. tv. 25.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület,
valamint a fenntartása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására.
2.§.
/1/ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet
hatályba lépéséig az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának folyamatosságát az
önkormányzat 2017. évi költségvetés módosított előirányzatának szintjén biztosítsa.
/2/ Az önkormányzat bevételeinek beszedése a 2017. évben tervezett szinten történik a
2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig.
Az önkormányzat kiadásainak területén új forrás megállapítására, bevonására a 2017. évben
tervezett kiadási jogcímeken túli kötelezettség vállalásra, új feladat indítására az /1/
bekezdésben foglalt felhatalmazás nem terjed ki.
3.§.
Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2018. évi költségvetés részét
képezi, beépül a 2018. évi költségvetésbe.
4.§.
A rendelet 2018. január 1-én lép hatályba és rendelkezései az önkormányzat 2018. évi
költségvetését megállapító rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatók.
Egyek, 2017. december 14.
____________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

_____________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. december 14.

____________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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4. 2018. évi munkaterv jóváhagyása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek
Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi munkatervét.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2018. évi munkatervét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a munkatervet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
359/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi munkatervét elfogadja.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
5. Rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
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 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló rendeletet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, valamint 232/A. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az Egyeki Polgármesteri Hivatalban közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló
dolgozókra kiterjedően a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
2. §
A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a
helyi önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.
3. §
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Egyek, 2017. 12. 14.
Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2017. december 14.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

6. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
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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 elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervét.
Soltész Gábor képviselő:
Június 30-án lesz az Egyeki Vigasságok és szó volt róla, hogy július 1-én legyen a lovas
verseny. Beszélt Deli Alexszel, aki kérni fogja, hogy az egyesület vegye fel július 1-ét a
versenynaptárába. Így az Egyeki Vigasságok lehetne két napos rendezvény.
Szerinte az augusztus 20-i rendezvény nem éri el a célját, mert nem tudnak versenyezni a
Hídi Vásárral, a Virág Karnevállal stb. Javasolja, hogy gondolkozzanak rajta, hogy az augusztus
20-ra tervezett 900 ezer forint feléből milyen gasztro élményt tudnak biztosítani június 30-ra
és július 1-re. Szerinte ez sokkal nagyobb élmény és siker lenne.
Szalai Erika képviselő:
Szerinte ez egy jó irány lenne.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egy ilyen rendezvény felépítése több millió forint. Egyek nem tud pár millió forintot kísérleti
jelleggel belesajtolni. Javasolja, hogy az augusztus 20-át hanyagolják. Szerinte
érdektelenségbe fog süllyedni. Az Egyeki Vigasságokat is kihúzná. Koncentráljanak inkább a
buszra.
Szalai Erika képviselő:
Ezt sem tartja jónak, mert csak egy réteget elégít ki. Nekik mindenkire kell gondolniuk.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Gyakorlatilag az Egyeki Vigasságok is már csak egy rétegnek szól.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte kevesebb és jobb rendezvény legyen. Úgy gondolja, hogy a lovas napot meg tudják
tartani az Egyeki Vigasságok nélkül is, vagy helyette. Javasolja, hogy az Egyeki Vigasságok és
az augusztus 20-i rendezvény helyére kerüljön be a fogathajtó verseny főzős programmal,
nagy sztárvendég nélkül. Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a javaslatot támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
360/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkatervét az
alábbi módosítással fogadja el:
Az „Egyeki Vigasságok” rendezvény és a Szent István napi ünnep helyére
kerüljön be fogathajtó verseny főzős programmal egybekötve sztárvendég
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nélkül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetője

7. A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) számú önkormányzati rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a talajterhelési díjról szóló 2/2005.(I.27.) számú
önkormányzati rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló
2/2005. (I.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a talajterhelési díjról szóló
2/2005. (I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a
következőket rendeli el:
1.§
A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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7.§ (1) 2017-évi bevallási és befizetési kötelezettséget illetően:
a.) a 70.életévén felüli személy 90%-os díjfizetési kedvezményben részesül
b.) a 70.életéven aluli személy 70%-os díjfizetési kedvezményben részesül
c.) aki 2017.évben a közcsatornára rákötött és azt az adóhatóságnál igazolja az 90%-os
díjfizetési kedvezményben részesül
d.) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a
szolgáltatott víz mennyisége csökkenthető az ivóvíz meghibásodása következtében a
szolgáltató által igazoltan elszivárgott vízmennyiséggel
2.§
Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.
Egyek, 2017. december 14.

Dr. Miluczky Attila
Polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2017. december 14.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

8. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12) számú Önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet mind 3 bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú önkormányzati rendelet
módosítását.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális ellátások helyi
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szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú önkormányzati rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.)
számú önkormányzati rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2017. (XII.14) Önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 2/2015 (II.12) számú Önkormányzati rendelet módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a 2/2015 (II.12) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosítására a következőket rendeli el.
1. §
A Rendelet 9. § (2) bekezdése hatályát veszíti.
2. §
Ez a rendelet 2017. december 18. napján lép hatályba.

____________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. december 14.
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___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

9. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.) számú
önkormányzati rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről
szóló 23/2007.(X.11.) számú önkormányzati rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017.(XII.14.) számú
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló
23/2007.(X.11.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
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Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a
közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.) számú önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: rendelet) 7.§ (2) bekezdéssel egészül ki:
7.§(2) Az önkormányzat ingyenes közterület-használatot biztosít, ha nevelési –oktatási
intézményben gyűjtött papírhulladék, valamint a 300m2 alapterületű üzlettel rendelkező
forgalmazó által átvett csomagolási üveghulladék átvétele saját terület hiányában közterület
–használattal valósítható meg.

2.§
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
Egyek, 2017.12.14.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Rendelet kihirdetve: Egyek, 2017. december 14.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

10. Kérdések, interpellációk
Soltész Gábor képviselő:
Azt gondolja, hogy az orvosi ügyeleten és 3 sz. háziorvosi körzetben kialakuló helyzet kezd
aggasztóvá válni. Napi rendszerességgel érkeznek panaszok, nagyrészt a rendelési idővel
kapcsolatban. Tűrhetetlennek tartja, hogy Dr. Juhász Péter egyáltalán nem tartja be a
rendelési időt. Van egy feladat ellátási szerződése az önkormányzattal, amiben benne van az
ügyelet ellátása is. Juhász doktor december 29-re be van osztva az orvosi ügyeletre, de
közölte, hogy őt nem érdekli, nem fog bemenni. Javasolja, hogy vagy bontsanak szerződést
Juhász doktorral, vagy jöjjön ki az önkormányzat ebből az ügyeleti rendszerből. Gaál doktor
utánanézett más megoldásnak is. A tiszafüredi szolgáltató szívesen látja Egyeket az ügyeleti
rendszerében. Folyton panasz van, hogy nem minden ügyeletes orvos megy ki házhoz, azt
mondják, hogy hívjanak mentőt.
Szalai Erika képviselő:
Milyen következménye lenne, ha most felbontanák a szerződést?
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Soltész Gábor képviselő:
Azt kell megvizsgálni ki szegett szerződést azzal, hogy 10 órára jár 8 óra helyett, azzal, hogy
nem teljesíti az ügyeleti feladatát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte egy szavazással megerősíthetik azt, hogy az önkormányzat kezdeményezi a
Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál, vizsgálják meg, hogy Dr. Juhász
Péter ezzel szerződésszegést követett-e el.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem friss keletűek a Juhász doktorral kapcsolatos anomáliák. Több körben lett már vele
egyeztetve. Két hete készülnek a napi feljegyzések, még egyszer sem találták ott, ahogyan
ott kellet volna találni. Nem tudja, hogy az ÁNTSZ milyen sorrendben alkalmazza a
szankciókat, de ez akár a működési engedély visszavonásával is járhat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért azzal, hogy kezdeményezzék a
Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál, hogy vizsgálja felül, hogy Dr.
Juhász Pál eleget tesz-e az engedélyében és a feladat ellátási szerződésében vállalt
kötelezettségének, és csatolják a napi feljegyzésekről készült jegyzőkönyvet,
kezdeményezzék a szerződés felbontását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
361/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy kezdeményezi a Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztályánál, hogy vizsgálja felül, hogy Dr. Juhász Pál eleget tesz-e az
engedélyében és a feladat ellátási szerződésében vállalt kötelezettségének, és
csatolják a napi feljegyzésekről készült jegyzőkönyvet, és kezdeményezzék a
szerződés felbontását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Soltész Gábor képviselő:
Felhívja a figyelmet, hogy Bodnár Károly házánál áldatlan állapotok uralkodnak. Sürgősen
tenni kellene valamit, fel kellene szólítani, hogy rakjon rendet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A kollégákat ki fogja küldeni.
11. Egyebek
1. Bölcsőde kialakításához szükséges közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
elfogadása
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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 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a „Bölcsőde építése az Egyek, Óvoda u. 4. szám alatti
ingatlanon” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását azzal a módosítással, hogy
A szerződésben rögzített feltételek teljesítése igazolását követően benyújtott számlát –
szállítói finanszírozás útján – a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet –
amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe –
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételének napját követő
30 napon belül fizeti meg. A számlák kiegyenlítésének feltétele, hogy a kifizetési kérelmet a
közreműködő szerv jóváhagyta.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a „Bölcsőde építése az Egyek, Óvoda u. 4. szám alatti
ingatlanon” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az alábbi ajánlattevő cégeket hívja meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dryvit Profi Kft. (4030 Debrecen, Karabély u. 3.)
„GLOBÁL SPORT” Kft. (4030 Debrecen, Tömös u. 17.)
"UNIVERSAL BAU '96" Bt. (4029 Debrecen, Csillag utca 53. fsz. 1.)
MOROTVA-VÍZ-ENERGIA Kft. (4100 Berettyóújfalu, Babits utca 12.)
Józsa Kft. (5350 Tiszafüred, Igari u. 61.)
NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.)

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt két körben fognak dönteni. Első körben az ajánlattételi felhívásról. Kéri, hogy aki az
ajánlattételi felhívást támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
362/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Bölcsőde építése az Egyek, Óvoda u. 4. szám alatti ingatlanon” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja az alábbi módosítással:
„A szerződésben rögzített feltételek teljesítése igazolását követően benyújtott
számlát – szállítói finanszírozás útján – a szállítói kifizetés során a kifizetésre
köteles szervezet – amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez
alvállalkozót nem vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
szerint a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül fizeti meg.”
„A számlák kiegyenlítésének feltétele, hogy a kifizetési kérelmet a
közreműködő szerv jóváhagyta.”
Határidő: 2017. december 14.
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Felelős: Dr. Bákonyi László közbeszerzési szaktanácsadó
Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A második körben a meghívandó cégekről döntenek.
Soltész Gábor képviselő:
Rövidnek tartja a határidőt az ajánlattétel és a teljesítés időpontja között.
Bóta Barbara aljegyző:
2018. december 31-ig ezt a pályázatot be kell fejezni. A projekt fizikai befejezésének dátuma
a támogatási szerződés szerint 2018. szeptember 30. Szeptember 30-ra az épületet fel kell
építeni és a használatbavételi engedélynek meg kell lennie, ezért határozta meg július 31-re
a szerződés teljesítésének dátumát. A július 31 még módosítható, de szerinte 5 hónap alatt
felépíthető az épület. Ha gondolják augusztus 31-ig kitolható a határidő.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szeptember 1-től már nem működhetnek egységes óvoda-bölcsődék. Szeptember 1-től
ennek a bölcsődének önálló jogon működnie kell.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ez az egyik, a másik pedig, hogy ha többcélú köznevelési intézményben kívánják működtetni
a későbbiekben, azt nevelési év közben átszervezni nem lehet, annak szeptember 1-el
indulnia kell. Ha szociális intézményként önálló bölcsődeként működik, akkor bármikor
indítható. Kérdés milyen formában képzelték el a működtetést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy egy felkészült kivitelező ezt 5 hónap alatt meg tudja építeni. Szerinte a
július 31-i határidő jó.
Kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság által javasolt 6 cég meghívását, kézfelemeléssel
jelezze
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
363/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Bölcsőde építése az Egyek, Óvoda u. 4. szám alatti ingatlanon” tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében az alábbi ajánlattevő cégeket hívja meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dryvit Profi Kft. (4030 Debrecen, Karabély u. 3.)
„GLOBÁL SPORT” Kft. (4030 Debrecen, Tömös u. 17.)
"UNIVERSAL BAU '96" Bt. (4029 Debrecen, Csillag utca 53. fsz. 1.)
MOROTVA-VÍZ-ENERGIA Kft. (4100 Berettyóújfalu, Babits utca 12.)
Józsa Kft. (5350 Tiszafüred, Igari u. 61.)
NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (4181 Nádudvar,
Bem J. u. 3.)
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Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Dr. Bákonyi László közbeszerzési szaktanácsadó
Bóta Barbara aljegyző
2. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi költségvetési tervezete
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 elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi költségvetési
tervezetét azzal, hogy a 2018. január 25-i Képviselő-testületi ülésre részletezzék, hogy miből
adódik a többletköltség, illetve lakosság szám vagy terület arányosan melyik önkormányzatra
mennyi költség esik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
364/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi költségvetési tervezetét
elfogadja azzal, hogy a 2018. január 25-i Képviselő-testületi ülésre
részletezzék, hogy miből adódik a többletköltség, illetve lakosság szám vagy
terület arányosan melyik önkormányzatra mennyi költség esik.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Lőrincz Zoltán mb. tűzoltóparancsnok
3. Egyeki Hírmondó előfizetési díjának meghatározása
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 3 igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki
Hírmondó 2018. évi éves díját 1 000 Ft-ban állapítsa meg.
- Az Egyeki Hírmondó havonta történő megvásárlása esetén az újság díja 100 Ft legyen.
Javasolja továbbá a bizottság, hogy kerüljön törlésre az Egyeki Hírmondó DVD mellékletére
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vonatkozó díj, mivel a Képviselő-testületi ülésekről már nem készül videó felvétel.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal ugyanazt
javasolja, mint az Ügyrendi Bizottság.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
365/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Hírmondó 2018. évi éves díját 1 000 Ft-ban állapítja meg.
Az Egyeki Hírmondó havonta történő megvásárlása esetén az újság díja 100 Ft.
Az Egyeki Hírmondó DVD mellékletére a továbbiakban nem állapít meg díjat,
mivel a Képviselő-testületi ülésekről már nem készül videó felvétel.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4. Előirányzat módosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a kiküldött előterjesztésben foglalt előirányzat módosítást
utólagosan hagyja jóvá.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az előirányzat módosítást támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
366/2017. (XII.14.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
utólagosan jóváhagyja az alábbi előirányzat módosítást:
a.) A Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090) Kormányzati funkción a
2017.évi rendezvényekre betervezett dologi kiadások előirányzatát csökkenti
555 200 forint kiadási előirányzattal, ugyanezen, kormányzati funkción a
beruházási kiadások előirányzatát megemeli 32 200 forint kiadási
előirányzattal, valamint Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok (013350) Kormányzati funkción a beruházási kiadások
előirányzatát megemeli 9 000 forint kiadási előirányzattal. A Tárkányi Béla
Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében a Közművelődési- közösség és
társadalmi részvétel fejlesztése (082091) Kormányzati funkción a személyi
jellegű kiadások előirányzatát növeli 514 ezer forint kiadási előirányzattal.
b.) A Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel (082091) kormányzati
funkción a dologi kiadások előirányzata csökken 25 ezer forint kiadási
előirányzattal, a beruházási kiadások előirányzata növekszik ugyanezen
összeggel.
c.) Az Egyeki Polgármesteri Hivatal tekintetében az Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
(011130) Kormányzati funkción a személyi jellegű kiadások előirányzata
növekszik 305 ezer forint előirányzattal, a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata növekszik 59 ezer forint előirányzattal, míg a Hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Kormányzati funkción a személyi
jellegű kiadások előirányzata csökken 305 ezer forint előirányzattal, a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 59 ezer forint
előirányzattal.
d.) A Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Kormányzati funkción az
önkormányzati önerő személyi jellegű kiadások előirányzatát csökkenti 30
ezer forint kiadási előirányzattal, a munkaadókat terhelő járulékok kiadási
előirányzatát csökkenti 6 ezer forint előirányzattal, valamint a Hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Kormányzati funkción a személyi
jellegű kiadások előirányzatát csökkenti 966 ezer forint kiadási előirányzattal,
a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti 74 ezer forint
kiadási előirányzattal. A Közfoglalkozatási mintaprogram (041237)
Kormányzati funkción az önkormányzati önerő keretein belül a dolog kiadások
előirányzatát megemeli 1 076 ezer forint kiadási előirányzattal.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Gábor Istvánné könyvtárvezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Ecsedi János alpolgármester megérkezett az ülésre, jelen van 9 fő.

5. Pályázati felhívás a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állására
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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 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi
Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának kiírására vonatkozó határozati
javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői
pályázatának kiírására vonatkozó határozati javaslatot.
Hatalmazza fel a Jegyzőt, hogy a pályázat megjelenési és benyújtási dátumát módosítsa,
amennyiben a közzététel során ez szükséges.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti, hogy milyen korrekciók történtek a pályázati felhívásban.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Elhangzott a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy a bizottság is szeretné meghallgatni a
pályázókat, mert az előterjesztésben az Ügyrendi Bizottság szerepel. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ezt semmi nem zárja ki, a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság minden
további nélkül meghallgathatja őket.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok álláspontját támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
367/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete vezető könyvtáros állásra az 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján az alábbi tartalommal pályázati felhívást tesz közzé:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Művelődési ház és könyvtár vezetője (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
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A vezetői megbízás időtartama:
A munkavégzés helye:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
4069 Egyek, Hunyadi u. 48/F.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nagyközségi könyvtár és művelődési ház szakmai vezetése, az önállóan működő költségvetési szerv
vezetői feladatainak ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Magyar állampolgárság,



Cselekvőképesség,



Büntetlen előélet,



A felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének, az előírt szakvizsgájának és
egyben az intézmény alaptevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább 5 éves szakmai
gyakorlatot szerzett



Rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges, legalább az egyik intézményi tevékenységi
körnek megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel, az alábbiak szerint:

Könyvtár esetében: könyvtárosi szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy főiskolai
könyvtárosi képzettséggel
Művelődési Ház esetében: rendelkezik felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel,
vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával;
valamint a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a nem szakirányú
egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben
legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett; és kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.


Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Részletes szakmai önéletrajz, a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetői
elképzelések, végzettsége(ke)t, képzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i), három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló
feladóvevény másolata), nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,
nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik és
nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához, tekintettel
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjára.
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A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018.02.01.napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.01.17.
A pályázatok benyújtásának módja:


Postai úton, a pályázatnak a Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
címére történő megküldésével (4069 Egyek, Fő u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: _______ / 2017, valamint a munkakör
megnevezését: könyvtárvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok érvényességének vizsgálatát követően a könyvtárvezető személyéről a
képviselő-testület dönt, az Ügyrendi Bizottság javaslatára.
A pályázat elbírálásának módja: a képviselő-testületi ülést megelőzően a pályázatokat a 3 fős
Ügyrendi Bizottság bontja fel, jegyzőkönyvben rögzíti a pályázók adatait, megállapítja, hogy azok a
kiírásnak megfelelnek-e, véleményezi azokat, meghallgatja a pályázókat. Döntést a képviselő-testület
a benyújtási határidőt követő testületi ülésen hozza meg.
A könyvtárvezetői megbízás határozott időtartamra szól, három hónapos próbaidő kikötésével. A
pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A képviselő-testület fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak meg nem
felelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja, és nem értékeli.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.01.25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


Egyek Nagyközség Önkormányzatának hivatalos honlapja (www.egyek.hu) – 2017.12.15.



Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája - 2017.12.15.

Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást tegye közzé a Nemzeti Közigazgatási
Intézet Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató Főosztály honlapján, továbbá a helyben szokásos
módon is hirdesse meg.
Felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a pályázat megjelenési és benyújtási dátumát módosítsa, amennyiben
a közzététel során ez szükséges.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ecsedi János alpolgármester nem volt jelen a kérdések, interpellációk c. napirendnél, és
szeretne egy pár gondolatot megosztani.

23/37

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Ecsedi János alpolgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy azért volt távol, mert a társasági adóval kapcsolatos
megbeszélésen volt. Az egyik kontrolling cég a teljes mértékű lehetőségüket feltöltötte. Kb.
15 millió forintot fognak kapni tárgyi eszköz felújításra és utánpótlás nevelésre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy emlékezzenek rá, hogy Ecsedi János alpolgármester az Egyeki Sportbarátok
Sportegyesülete elnökeként kérte, hogy a Képviselő-testület az öntőző rendszer kiépítéséhez
az önrészt biztosítsa, mivel itt nem tud nagy bevételekre szert tenni.
Ecsedi János alpolgármester:
Az utánpótlás neveléssel kapcsolatos önrészt az egyesület mindig kigazdálkodta. Viszont a
nagyobb beruházások önrészét nem, és egyébként is az önkormányzat vagyonát fogja
növelni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Februárban a költségvetés tárgyalásakor erre majd vissza kell térni.
6. ASP csatlakozási szerződés jóváhagyása
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 elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződését.
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
368/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződését jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
7. Belső Kontrollrendszer Szabályzat elfogadása
Dr. Miluczky Attila polgármester:

24/37

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
1. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata,
Egyeki Polgármesteri Hivatal, Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Belső
Kontrollrendszer Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti formában és
tartalommal.
2. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi belső ellenőrzési tervbe kerüljön
bele az önkormányzati beruházások kivitelezésének ellenőrzése.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az első határozati javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
369/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében
meghatározottak alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata, Egyeki
Polgármesteri Hivatal, Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Belső
Kontrollrendszer Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a bizottság második javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
370/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2018. évi belső ellenőrzési tervbe kerüljön bele az önkormányzati
beruházások kivitelezésének ellenőrzése.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
8. Tájékoztató hulladékgazdálkodást érintő változásokról, feladatokról
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 tudomásulvételre javasolja a
Képviselő-testületnek a hulladékgazdálkodást érintő változásokról, feladatokról szóló
tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez arról szól, hogy Borsodi települések kiválnak, helyettük jönni fog Karcag, illetve az NHSZ
Tisza Kft. évközben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a megfelelőségi tanúsítványát
visszavonták. Ezen a héten újra megkapta a megfelelőségi tanúsítványt, újra szolgáltathat. Az
önkormányzat a társuláson keresztül köt velük szolgáltatási szerződést.
Az egyik KEHOP pályázaton a társulás nyert 1,3 milliárd forintot és a tiszafüredi telephelyen
egy hulladék előválogató gépsor kerül majd installálásra. Valószínű, hogy így a lerakó
élettartama jó pár évvel meghosszabbodik.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja, és a
tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
371/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a hulladékgazdálkodást érintő változásokról, feladatokról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
9. Tulajdonosi hozzájárulás jóváhagyása rendőrség épületére történő napelemek
elhelyezéséhez
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 utólag járuljon hozzá az Egyek Nagyközség Önkormányzata
tulajdonában lévő 1661/2 helyrajzi számú 4069 Egyek, Óvoda u. 2. szám alatti ingatlan

26/37

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

tekintetében a KEHOP-5.2.11 számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi
költségvetési szervek részére” című felhívás keretében történő támogatási kérelem
benyújtásához, a projekt végrehajtásához, illetve a megvalósítást követően a projekt
eredmények legalább 5 éves fenntartásához.
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
372/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy utólag hozzájárul az Egyek Nagyközség Önkormányzata tulajdonában
lévő 1661/2 helyrajzi számú 4069 Egyek, Óvoda u. 2. szám alatti ingatlan
tekintetében a KEHOP-5.2.11 számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
központi költségvetési szervek részére” című felhívás keretében történő
támogatási kérelem benyújtásához, a projekt végrehajtásához, illetve a
megvalósítást követően a projekt eredmények legalább 5 éves
fenntartásához.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10. Döntés az Egyek, Tisza u. 4. szám 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 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Tisza u. 4. szám alatti ingatlant a hagyatéki eljárás
lefolytatását követően 600 000 Ft összegért vásárolja meg.
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
373/2017. (XII.14.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Tisza u. 4. szám alatti ingatlant a hagyatéki eljárás
lefolytatását követően 600 000 Ft összegért megvásárolja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
11. Az Egyeki Nőklub támogatási kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Nőklub részére 150 000 Ft
támogatást biztosítson a 2018. évi költségvetés terhére.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy 150 000 Ft támogatást biztosítson az Egyeki Nőklub részére a
2018. évi költségvetés terhére. A 150 000 Ft a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
2018. évi költségvetésében kerüljön tervezésre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
374/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 150 000 Ft támogatást biztosít az Egyeki Nőklub részére a 2018. évi
költségvetés terhére.
A 150 000 Ft a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi
költségvetésében kerüljön tervezésre.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
12. Kérelem utcai közvilágítási lámpa ügyében
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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 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a közvilágítás bővítésével kapcsolatos plusz igényekről az
árajánlatok függvényében döntsenek a későbbiekben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A bizottság javaslatával egyetért, sőt ő javasolta. Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság
javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
375/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a közvilágítás bővítésével kapcsolatos plusz igényekről az árajánlatok
függvényében dönt a későbbiekben.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
13. Egyek Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Ismerteti a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt előterjesztést, és az Ügyrendi Bizottság alábbi
javaslatát.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
Egyek Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát azzal, hogy a
bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház biztosítsa.
Elmondja, hogy szeretett volna már helyi értékeket felvenni, többek között a Csokonai utca
sarkán lévő Hajdú-Bihar Megye legrégebbi füstös konyhájú lakóházát, de ez nehéz, ha a
tulajdonos nem járul hozzá. Bízik benne, hogy a grillázs torta hamarabb fel lesz véve, mert a
grillázs torta Hajdú-Bihar Megyében sehol nincs felvéve.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A grillázs tortával egyetért, csak arra emlékszik, hogy Vigh József képviselő szorgalmazta,
hogy szedjék rendszerbe, tegyék közzé. Ez az első érték, amiről a Képviselő-testület dönt, és
évek óta működik az Értéktár Bizottság.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Úgy emlékszik, hogy Vigh József 2012 környékén lett megválasztva az Értéktár Bizottság
elnökévé. Ismerteti, hogy azok, akik az Értéktár Bizottságban a kulturális közmunkaprogram
keretében dolgoztak milyen gyűjtést végeztek és milyen feladatok elvégzését kérte tőlük.
Az a baj, hogy itt kevés olyan érték van, amit tömegével elő tudnak állítani, és fel tudnak
kínálni. A grillázs torta szerinte egy főnyeremény, mert erre lehet építeni dolgokat. Egyeken
még a vértelkekben lát fantáziát.
Szalai Erika képviselő:
Már fél éve a rántott csíkleves és az egyeki lagzis fonott kalács a receptjeivel és a fényképeivel
elküldésre került a megyének. Még visszajelzést nem kaptak. Lehet, hogy ez is egyeki érték
lesz.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ha folyik a munka, akkor had férjen már hozzá a lakosság, had lássák ennek az eredményét.
Szalai Erika képviselő:
Vigh József valóban rengeteg képi anyagot gyűjtött be, viszont a gyűjtést nem szakszerűen
kezdték el végezni, mert nem került rá, hogy honnan származik, mely időszakban készült a
kép stb. Ez a több mint 1 000 kép csak van, jelenleg használhatatlan. 2015. év végén derült ki,
hogy csak úgy működhetnek hivatalosan, ha a Képviselő-testület által el vannak fogadva.
Akkor év végén született egy papír, hogy dolgozgatnak. Már az általuk elkészített életút
interjúk teljes verziói az értéktár anyagát képezik. Minden további kép már információkkal
van a tarsolyukban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő is támogatná a tisztánlátás végett, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet
közmunkaprogramban dolgozó munkatársai készítsenek egy beszámolót január 25-re, hogy
ebben az évben milyen munkát végeztek.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Arról számoljanak be, hogy eddig milyen munkát végeztek, mert eddig még nem számoltak
be.
Tardi Kálmán képviselő:
A Nemzeti Művelődési Intézet munkájára van némi rálátása. A Vigh József képviselő idejében
ők végezték el a gyűjtő munka nagy részét, mostanában Egyek turisztikai attrakcióira
próbálnak olyan anyagot előállítani, amivel jobban fel lehet hívni az ezen a vidéken kiránduló
emberek figyelmét, egész napi vagy több napi túrákkal, programokkal.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja, hogy egy tájékoztatást kérjenek tőlük, hogy tudják, mi zajlik ebben a témában.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Majd levélben megkérik a Nemzeti Művelődési Intézet közfoglalkoztatottjait, hogy az eddig
végzett munkájukról a január 25-i testületi ülésre egy tájékoztatót állítsanak össze a
Képviselő-testület felé. Szerinte erről külön döntés nem szükséges.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja az SZMSZ elfogadását,
kézfelemeléssel jelezze.

30/37

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
376/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Egyek Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát
azzal a módosítással fogadja el, hogy a bizottság működésének szervezési,
adminisztrációs feltételeit a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szalai Erika elnök
14. Javaslat a „Hajdu-Murvai Veronika grillázs termékei” Települési Értéktárba történő
felvételéhez
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendet a bizottságok nem tárgyalták, de mindannyian ismerik Veronika
grillázstortáit, és egy főnyeremény a településnek.
Szalai Erika képviselő:
Ismerteti, hogyan lehet javaslatot tenni az értéktárba történő felvételre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja, Hajdu-Murvai Veronika
grillázs tortái Települési Értéktárba történő felvételét, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
377/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja „HajduMurvai Veronika grillázs tortái” Települési Értéktárba történő felvételét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szalai Erika Települési Értéktár Bizottság elnöke
15. Önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.

31/37

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2017. DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek
bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló
2/2007.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítását.
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 rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017.(XII.14.) számú
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló
23/2007.(X.11.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a
közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11.) számú önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: rendelet) 7.§ (2) bekezdéssel egészül ki:
7.§(2) Az önkormányzat ingyenes közterület-használatot biztosít, ha nevelési –oktatási
intézményben gyűjtött papírhulladék, valamint a 300m2 alapterületű üzlettel rendelkező
forgalmazó által átvett csomagolási üveghulladék átvétele saját terület hiányában közterület
–használattal valósítható meg.
2.§
Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
Egyek, 2017.12.14.
Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Rendelet kihirdetve: Egyek, 2017. december 14.
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Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
16. Dr. Pető István ügyvéd határidő módosítására vonatkozó 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 Dr. Pető István ügyvéd 4351-2/2017. iktatószámú kérelmét
támogassa, és az Egyek-Telekházán található 10 ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos
megbízási szerződésben kikötött határidőt 2018. július 31-ig hosszabbítsa meg.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Dr. Pető István ügyvéd 4351-3/2017. iktatószámú kérelmét
támogassa, és az Egyek Attila telepen található 41 ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos
megbízási szerződésben kikötött határidőt 2018. július 31-ig hosszabbítsa meg.
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
378/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy:
a) Dr. Pető István ügyvéd 4351-2/2017. iktatószámú kérelmét támogatja,
és az Egyek-Telekházán található 10 ingatlan elbirtoklásával
kapcsolatos megbízási szerződésben kikötött határidőt 2018. július 31ig meghosszabbítja.
b) Dr. Pető István ügyvéd 4351-3/2017. iktatószámú kérelmét támogatja,
és az Egyek Attila telepen található 41 ingatlan elbirtoklásával
kapcsolatos megbízási szerződésben kikötött határidőt 2018. július 31ig meghosszabbítja.
Határidő: 2018.07.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Pető István ügyvéd
17. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
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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 a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását.
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:
379/2017. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat: Hulladékgazdálkodási
közfeladattal összefüggő feladat- és hatáskörök Társulásra átruházásáról
1.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj
Zemplén megyei települések a Tisza-tavi Regionális hulladékgazdálkodási
Társulásból történő kiválását tudomásul veszi 2017. december 31-el. A
kiválásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. és a Társulás és a tagok által jóváhagyott Társulási Megállapodás
rendelkezései az irányadóak.
2.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont
szerinti módosításokkal egybeszerkesztett társulási megállapodását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a határozat mellékletét képező Társulási megállapodás
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
18. Bölcsőde pályázatához kapcsolódó Bíráló Bizottság választása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendet a bizottságok nem tárgyalták. Bóta Barbara aljegyzőt kéri, hogy ismertesse a
jelölteket.
Bóta Barbara aljegyző:
A Közbeszerzési törvény előírásai szerint, illetve az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
szerint legalább 3 tagúnak kell lennie a Bíráló Bizottságnak. A bizottságban kell lennie egy a
beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személynek, kell lennie egy pénzügyi
szakértelemmel rendelkező személynek, és egy jogi közbeszerzési szakértőnek.
A közbeszerzés tárgya szerinti szakértő lehet Kalmár Zoltán ügyvezető, Szekeres Zsuzsanna
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közgazdasági irodavezető lehetne a pénzügyi szakértő, saját maga pedig a jogi közbeszerzési
szakértő a bizottságban. A Képviselő-testület tagjai közül továbbra sem lehet senki tag a Bíráló
Bizottságban, mert összeférhetetlen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy egyenként nyilatkozzanak, hogy nincs összeférhetetlenség, vállalják a bizottságba való
részvételt, illetve a nyílt ülésen való megválasztást. Egyenként kellene szavazni a tagokról, majd
a végén a teljes bizottságról kellene egy döntés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Bóta Barbara aljegyzőt kéri, hogy nyilatkozzon vállalja-e a tagságot, nincs vele szembe
összeférhetetlenség és hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
Bóta Barbara aljegyző:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, nincs vele szemben összeférhetetlenség és hozzájárul a
nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel nincs más javaslat, kéri, hogy aki egyetért Bóta Barbara aljegyző Bíráló Bizottságba
történő megválasztásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt kéri, hogy nyilatkozzon vállalja-e a tagságot,
nincs vele szembe összeférhetetlenség és hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, nincs vele szemben összeférhetetlenség és hozzájárul a
nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető Bíráló Bizottságba
történő megválasztásával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kalmár Zoltán ügyvezetőt, hogy nyilatkozzon vállalja-e a tagságot, nincs vele szembe
összeférhetetlenség és hozzájárul-e a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tagságot, nincs vele szemben összeférhetetlenség és hozzájárul a
nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért Kalmár Zoltán ügyvezető Bíráló Bizottságba történő megválasztásával,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a 3 fős bizottság összetételével egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
380/2017. (XII.14.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
„Bölcsőde építése az Egyek, Óvoda u. 4. szám alatti ingatlanon” tárgyú
közbeszerzési eljárásához az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre:
- Bóta Barbara aljegyző
- Kalmár Zoltán ügyvezető
- Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Dr. Bákonyi László közbeszerzési szaktanácsadó
Bóta Barbara aljegyző

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 16:55 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Szalai Erika
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Tardi Kálmán
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
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Jegyzőkönyvvezető
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