EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JANUÁR 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2018. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. január 3-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi
ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. Közmunkapályázattal kapcsolatos döntések
1/2018.(I.03.) sz. határozat
2. A Lelkeket keressetek kiadvány forgalmazásáról döntés
2/2018.(I.03.) sz. határozat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Az ülés összehívását a
közmunka pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala indokolta, illetve szeretné, ha tudnák,
hogy mi az elképzelése a Lelkeket keressetek kiadvánnyal kapcsolatban. Megállapítja, hogy az
ülés szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 6
képviselő jelen van. Hajduné Holló Katalin, Szalai Erika és Vitéz Zsolt képviselők igazoltan vannak
távol.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Bódi István és Kiss Sándor 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 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy az alábbi napirendeket tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Közmunkapályázattal kapcsolatos döntések
2. A Lelkeket keressetek kiadvány forgalmazásáról döntés
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Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1. Közmunkapályázattal kapcsolatos döntések
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Átadja a szót Bóta Barbara aljegyző részére.
Bóta Barbara aljegyző:
A korábbi évekhez hasonlóan most is járási mintaprojektekre fog pályázni az önkormányzat.
A mintaprojektekhez az elbírálásra való benyújtásakor csatolni kell egy testületi határozatot,
amiben az önkormányzat arról dönt, hogy támogatja a pályázat benyújtását, illetve
amennyiben szükséges a közbeszerzési eljárások megindítását. A korábbi évekhez képest
most egy újabb célra a mezőgazdasági földutak karbantartására is pályázni fognak, illetve a
tervezett létszám a tavalyi évhez képest jelentősen módosult. Tavaly a közvetlen költségekre
fordítható összeg 105 millió forint volt, most összesen 57 858 477 Ft. Az önkormányzati
önerő is jelentősen lecsökkent, tavaly több mint 15 millió forint volt, most 5 millió forint.
Tájékoztatásként már most elmondták, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban
jelentős létszámcsökkentésre kell számítani, mert nem lesz rá pénz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ragaszkodott hozzá, hogy ha van rá mód, akkor úgy állítsák össze a pályázatokat, hogy zúzott
követ tudjanak vásárolni. A lényeg, hogy az útépítés továbbra is folytatódhat, mert az önerőt
tudják erre fordítani.
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki támogatja az előterjesztést, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I.03.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2018. évi alábbi mintaprojektek vonatkozásában támogatja a kérelem
benyújtását és pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását:
-

Mezőgazdasági földutak karbantartása
Helyi sajátosságokra épülő projekt
Belterületi közúthálózat karbantartása
Belvízelvezetés
Bio- és megújuló energiafelhasználás
Illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása
Mezőgazdasági program
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására és benyújtására.
Határidő: 2018.01.31
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy év végén a REKI-re kapott az önkormányzat 5,3 millió forintot, a
belterületi járdás pályázatra nyertek 14,99 millió forintot. Kapott az önkormányzat 99 millió
forintot a külterületi mezőgazdasági útra, illetve kormányhatározatban nevesítve van, hogy
Egyek területén új mentőállomás fog épülni, és ennek az előkészületéhez kb. 8,5 millió forintot
már odaítélt a kormány.
2. A Lelkeket keressetek kiadvány forgalmazásáról döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kiadvány összesen 2 000 példányban készült el. Kb. 750 Ft/db a nyomtatási költsége. A
kiadvány abból az alkalomból készült, hogy a plébánia 250 éves, a templom pedig a rekatolizáció
után 200 éves. A kiadvány utolsó 10 oldalát ő írta. A kiadványt érdemesnek tartja arra, hogy a
településen népszerűsítsék. Javasolja, hogy 1 000 példányt önköltségi áron vegyenek át a
Plébánostól, és aki az Egyeki Hírmondót előfizeti, annak adják oda a kiadványt ingyenesen, aki
nem olvassa az Egyeki Hírmondót, annak 500 Ft-ért kínálják fel. Önköltségi áron ez az 1 000 db
750 000 Ft körül van.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy jónak látják-e, hogy az Egyeki Hírmondó olvasóinak
ezzel a kiadvánnyal kívánjanak boldog újévet? A tavalyi előfizetéshez megkapják grátiszként.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tehát az Egyeki Hírmondó előfizetői megkapnák ingyen az előfizetés mellé, és ami marad, azt
árusítaná az önkormányzat?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen, azt pedig 500 Ft-ért gondolja eladni az érdeklődőknek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ő óvatosan tervezne ebből bevételt. Az Egyek könyvből is nagyon sok van még, azt sem tudják
eladni.
Soltész Gábor képviselő:
Szerinte az Egyeki Hírmondó előfizetőinek fél áron kellene adni a kiadványt.
Tardi Kálmán képviselő:
Szerinte a könyv kulturális értéke a településnek, mert felöleli a település életének egy jelentős
időszakát. Támogatja a Polgármester javaslatát, az Egyeki Hírmondó előfizetői kapjanak ingyen
egy példányt belőle, a fennmaradót pedig értékesítsék.
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Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy az Egyeki Hírmondó új előfizetőinek is juttassák el ingyenesen a kiadványt, hátha
ez motiváció lesz a lap előfizetésére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a kiadványból 1 000 példányt
750 000 Ft-os önköltségi áron vegyen át az önkormányzat, és az Egyeki Hírmondó 2017. évi
előfizetői, és a 2018. év új előfizetői számára külön kiadványként ingyenesen juttassák el, illetve
a fennmaradó példányokat 500 Ft-os áron felkínálják értékesítésre a lakosságnak,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (I.03.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Lelkeket keressetek – Jubileumi visszaemlékezések Egyek katolikus évszázadaira
című kiadványból 1 000 példányt 700 000 Ft-os önköltségi áron átvesz az Egyeki
Szent József Plébániától.
A kiadványt az Egyeki Hírmondó 2017. évi és a 2018. évi előfizetői számára külön
kiadványként ingyenesen juttatja el, a fennmaradó példányokat pedig bruttó 500
Ft/db áron felkínálja értékesítésre a lakosság részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Kalmár Zoltán ügyvezető
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 14:45 órakor bezárta.
K. m. f.
______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Kiss Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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