EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JANUÁR 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2018. sz.

Jegyzőkönyv
Készült: 2018. január 25-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. Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előadó: NHSZ Tisza Kft. ügyvezetője
3/2018.(I.25.) sz. határozat
2. Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Kaszás Tiborné osztályvezető
4/2018.(I.25.) sz. határozat
3. Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működéséről
Előadó: Erdődi Anita intézményvezető
5/2018.(I.25.) sz. határozat
4. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állására benyújtott pályázatok
elbírálása
6/2018.(I.25.) sz. határozattól - 10/2018.(I.25.) sz. határozatig
5. Tájékoztató a Nemzeti Művelődési Intézet által foglalkoztatott dolgozók eddigi
munkájáról
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
11/2018.(I.25.) sz. határozat
6. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi részletes költségvetési tervezete
12/2018.(I.25.) sz. határozat
7. Polgármesteri jelentés
13/2018.(I.25.) sz. határozat
8. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
Előadó: Szilágyi Sándor Tiszacsege polgármestere
14/2018.(I.25.) sz. határozat
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9. Tájékozató Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Szekeres Ákos kuratórium elnöke
15/2018.(I.25.) sz. határozat
10. Tájékozató a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a
várható 2018. évi feladatokról
Előadó: Dr. Veres Margit kistérség elnöke
16/2018.(I.25.) sz. határozat
11. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvosok, fogorvos
17/2018.(I.25.) sz. határozat
12. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
18/2018.(I.25.) sz. határozat
13. Beszámoló a Gyepmesteri Telep működéséről
Előadó: Szalai Erika telepvezető
19/2018.(I.25.) sz. határozat
14. Döntés a Gyepmesteri Telep működésével kapcsolatban felmerült tartozás
elengedéséről
20/2018.(I.25.) sz. határozat
15. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állapotáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
21/2018.(I.25.) sz. határozat
16. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
1/2018.(I.25.) sz. rendelet
17. Kérdések, interpellációk
18. Egyebek
1. Közoktatási megállapodás felülvizsgálata a Telekházi Óvoda bezárása kapcsán
22/2018.(I.25.) sz. határozat
2. Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Általános Iskola és AMI
Igazgatójának kérelme használati szerződés módosítására
23/2018.(I.25.) sz. határozat
3. Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Általános Iskola és AMI
Igazgatójának kérelme az LMA-682 frsz-ú kisbusz üzembentartói jogának átadására
24/2018.(I.25.) sz. határozat
4. Pályázat benyújtása a „Természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés” c.
felhívásra
25/2018.(I.25.) sz. határozat
5. Major Imre kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
26/2018.(I.25.) sz. határozat
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6. Major Imre kérelme önkormányzati termőföld megvásárlására
27/2018.(I.25.) sz. határozat
7. Döntés az Egyek, Rákóczi u. 30. szám alatti megvételre felajánlott ingatlanról
28/2018.(I.25.) sz. határozat
8. Az Egyek, Béke u. 51. sz. alatti ingatlan előtt lévő aknatetővel kapcsolatos lakossági
bejelentés
29/2018.(I.25.) sz. határozat
9. Lelkeket keressetek kiadvány értékesítésével kapcsolatos döntés felülvizsgálata
30/2018.(I.25.) sz. határozat
31/2018.(I.25.) sz. határozat
10. Árajánlat Egyek nagyközség térségében létesítendő úszóműves kishajó és csónak
kikötő és kapcsolódó létesítmények pályázatának összeállításához szükséges
műszaki előkészítésre, tanácsadásra, valamint engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésére
32/2018.(I.25.) sz. határozat
11. Döntés az Egyek, Csokonai u. 41. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
33/2018.(I.25.) sz. határozat
12. Az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között megkötött megállapodás felülvizsgálata
34/2018.(I.25.) sz. határozat
13. Egyeki háziorvosok kérelme orvosi ügyeleti óradíj különbözetének kifizetésére
35/2018.(I.25.) sz. határozat
14. Ajánlattételi felhívás elfogadása az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz
elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem c. beruházás kapcsán
36/2018.(I.25.) sz. határozat
15. Bíráló Bizottság választása az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz
elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem c. beruházás kapcsán
37/2018.(I.25.) sz. határozat
16. Az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem c. közbeszerzési eljárás során meghívandó vállalkozásokról
való döntés
38/2018.(I.25.) sz. határozattól - 44/2018.(I.25.) sz. határozatig

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 Soltész Gábor és Tardi Kálmán képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Árajánlat Egyek nagyközség térségében létesítendő úszóműves kishajó és csónak
kikötő és kapcsolódó létesítmények pályázatának összeállításához szükséges műszaki
előkészítésre, tanácsadásra, valamint engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére
2. Döntés az Egyek, Csokonai u. 41. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlanról
3. Az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között megkötött megállapodás felülvizsgálata
4. Egyeki háziorvosok kérelme orvosi ügyeleti óradíj különbözetének kifizetésére
5. Ajánlattételi felhívás elfogadása az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz
elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem c. beruházás kapcsán
6. Bíráló Bizottság választása az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz
elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem c. beruházás kapcsán
7. Az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
I. ütem c. közbeszerzési eljárás során meghívandó vállalkozásokról való döntés
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja azzal, hogy a
messziről érkezett vendégek napirendjeit előre veszik, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a szemétszállítás helyzetéről
Előadó: NHSZ Tisza Kft. ügyvezetője
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti Vendel Zsoltot az NHSZ Tisza Kft. ügyvezetőjét. Elmondja, hogy a napirendet a
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2017-es gazdasági évben végzett hulladékszállítási
közszolgáltatásról szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkérdezi Vendel Zsolt ügyvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos beszámolót.
Vendel Zsolt ügyvezető:
Nem kíván kiegészítést tenni a beszámolóhoz, ha valakinek kérdése van, szívesen válaszol.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Megkérdezi, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítése meghatározott gyakorisággal,
vagy jelzésre történik?
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Vendel Zsolt ügyvezető:
Havonta egyszer ürítik, illetve, ha jelzés érkezik az ügyfélszolgálatra, hogy megtelt, akkor
kiürítik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Vendel Zsolt ügyvezetőt kéri, hogy röviden ismertesse, hogy milyen beadott pályázatokkal,
milyen fejlesztési célokat fogalmazott meg a cég, és ezek a fejlesztések Egyek lakosságát a
település lakosságát, hogy fogják érinteni.
Vendel Zsolt ügyvezető:
A legnagyobb beruházásuk a Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központban megvalósuló
mechanikai biológiai hulladékkezelés, illetve egy kezelőközpont létesítése. Ismerteti, hogy a
fejlesztések, hogy fogják érinteni Egyek település lakosságát.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy elfogadja a 2017-es gazdasági évben végzett hulladékszállítási
közszolgáltatásról szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Kaszás Tiborné osztályvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti Csiha Gábort a Balmazújvárosi Járási Hivatal vezetőjét. A beszámolót a Szociális
Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2017. évi foglalkoztatáspolitikájáról szóló beszámolót, valamint az Egyek
Nagyközség munkaügyi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkéri Csiha Gábor hivatalvezetőt, hogy egy pár szóban mutatkozzon be.
Csiha Gábor hivatalvezető:
Bemutatkozik, és ismerteti az eddigi munkásságát, illetve hogy 2017.01.01-től vezeti a
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Balmazújvárosi Járási Hivatalt. Összefoglalja a beszámolót. Röviden ismerteti Egyek
nagyközség munkaerőpiacának főbb jellemzőit.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy tudja, hogy a vagyonőr képző tanfolyamon végzettek közül már többen el tudtak
helyezkedni a primőr munkaerő piacon. A képzéseknek nem mindig, de csak van értelme és
gyümölcse, hogy egy pár embert sikerült visszaterelni a munka világába.
Soltész Gábor képviselő:
Ő a képzéssel kapcsolatban pesszimistább. A képzésre fordított pénzből csak kevés ér oda
címzetthez. Lesz 1-2 vagyonőr, aki el tud helyezkedni a primőr munkaerő piacon. A 3-4
hónapos OKJ-s képzéssel valamilyen szinten degradálják azokat, akik 2 évig jártak OKJ-s
képzésre. Több pénzt koncentrálna azokra a programokra, ahol kisebb számban, de nagyobb
eséllyel indulók vennének részt. Akár a vállalkozóvá válás útját vagy egyéb dolgokat segítené.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Itt a képességekkel is baj van sokszor. Nem lehet mindenkiből vállalkozót csinálni. A
munkaügyi központnak folyamatosan vannak kezdő vállalkozásokat indító támogatási
lehetőségeik.
Csiha Gábor hivatalvezető:
Itt nem felsőfokú végzettségről van szó. Azzal tisztában kell lenni, hogy nem ők határozzák
meg, hogy a GINOP program keretében lévő képzéseket, mire fordítják. Ezek UNIÓ-s pénzek,
amik célirányosan erre a fajta képzésre vagy támogatásra használhatóak fel.
Ecsedi János alpolgármester kiment az ülésről, jelen van 8 fő.

Elhangzott, hogy a vállalkozóvá válási támogatásra is kellene összpontosítani. Ha megnézik, a
beszámolóban ez pontosan szerepel, meg van hirdetve. A közfoglalkoztatás sem lehet egy
végcél, de jobbat most nem tudnak. Ez egyre abba az irányba megy, hogy ezt valahogy
csökkentsék.
Ecsedi János alpolgármester visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

Azzal teljesen egyetért, hogy egy gyorstalpalón nem lehet azt a szintet elérni, mint aki
megkap egy másfajta bizonyítványt. Úgy gondolja, hogy a lehetőségeikhez képest a legjobb
tudásuk szerint használták fel az UNIÓ által biztosított pénzeszközt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A szándék és a törekvés mindenképpen jó, azon lehetne vitatkozni, hogy hogy tudnák ezt
még jobbá tenni. Mi lenne az a szakma, amit itt oktatni kellene?
Tardi Kálmán képviselő:
Ahhoz, hogy előre tudjanak lépni, a megvalósításnál is jobban oda kell figyelni. Mert, ha a
közfoglalkoztatás terén is produktív munkát követelnének, és azért kapnák az 50-60 Ft-os
bért, akkor inkább elmenne a munkaügyi központ képzésre, ahol kap egy szakmát, és utána
nem 50-60 Ft-ért dolgozna, hanem pl. 150 000 Ft-ért. A beszámoló számadatait nézve Egyek
van a legrosszabb helyzetben, és szükség van a támogatásra. Bízik benne, hogy a Járási
Hivatal, ahogy eddig is a jövőben is megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy ne
Egyek legyen az utolsó a települések között.

6/50

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JANUÁR 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Csiha Gábor hivatalvezető:
Nyilván segíteni azon lehet, aki maga is akarja. Most a szemléletváltásban próbálnak
segíteni. Az is nagy segítség volt, hogy be tudták vinni őket az iskolapadba.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja az Szociális
Bizottság javaslata szerint, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy
az
Egyek
Nagyközség
Önkormányzatának
2017.
évi
foglalkoztatáspolitikájáról szóló beszámolót, valamint az Egyek Nagyközség
munkaügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja az előterjesztésben
foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
3. Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működéséről
Előadó: Erdődi Anita intézményvezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Zöldkereszt
Védőnői és Szolgáltató Bt. 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkérdezi Erdődi Anita intézményvezetőt, hogy kívánja-e az írásos tájékoztatót
kiegészíteni?
Erdődi Anita intézményvezető:
Szerinte szembetűnő, hogy a tavalyi évhez képest mennyivel kevesebb a gyermekek száma,
de ez nem is annyira szomorú, mert talán azoknak a gyerekeknek a száma hiányzik, akik
lehet, hogy nem is jó helyre, vagy nem jó családba születtek volna, vagy nem várt
terhességből születtek volna.
Soltész Gábor képviselő:
Maximálisan egyetért Erdődi Anita intézményvezetővel. Azt gondolja, hogy a minőség sokkal
fontosabb, mint a mennyiség.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkérdezi, hogy a tetvesedés ellen lehetne-e többet tenni? Ha az önkormányzat részéről
tudnak segítséget nyújtani a tetvesség visszaszorítása érdekében, akkor szeretné ezt a
segítséget megadni. Erre a célra rendelkezésre tudja bocsátani a rendkívüli krízissegély
támogatást, és megveszik azokat az eszközöket, ami segít ilyenkor.
Erdődi Anita intézményvezető:
Az ÁNTSZ felajánlotta az iskolának és az óvodának, hogy ha lenne egy ember, akit be lehet
tanítani, akkor Ipacsné Lengyel Erzsébet betanítaná neki a vizsgálatot, hogy gyorsabb legyen
a felismeréses szakasz. Másrészt köszöni a segítséget, kaptak az óvodából és az iskolából is
tetűirtót, ők is vesznek, de az a baj, hogy sok helyen ez kevés. Az egész házat le kellene szórni
és egy x fős csapatnak ki kellene mennie, aki ki kitakarítja az egész házat 3-4 hetente. Az a
baj, hogy a lakást nem fogja kitakarítani senki.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor törődjenek bele, hogy élnek a településen olyanok, akiknél a tetvesség egy
megoldhatatlan probléma, és egy helyre járnak, mert egy óvoda és egy iskola van.
Törődjenek bele, hogy a gyerekek néha tetvesen mennek haza?
Erdődi Anita intézményvezető:
Ha Polgármester úr tud rá megoldást, akkor szívesen áll rendelkezésre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem ő a szakember.
Erdődi Anita intézményvezető:
A magasabb szakember, egy járványügyi előadó sem tud mást, mert ha tudna, akkor
valószínűleg Magyarországon már nem lenne tetvesség.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy gondolja, hogy az iskola és az óvoda pedagógusai tudják, hogy ki az a 20 gyerek, akiknél
ez akut probléma. Őket nem lehetne kiemelten vizsgálni? Nem kell az idejáró 600 gyereket
napról-napra átvizsgálni, de ezt a 20 gyereket csak vizsgálni kellene a többi gyerek
védelmében. Azt gondolja, hogy elég sok embert fizetnek ahhoz, hogy jobban odafigyeljenek
erre a problémára.
Erdődi Anita intézményvezető:
Most az egyik szülő magától kérte, hogy minden hétfőn nézzék meg a gyereket, és úgy
menjen utána óvodába. Ez nagy eredmény.
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy menjenek ki a lakásokra is. Szerinte szülők is alávetik magukat ezeknek a
kezeléseknek. Elmondják nekik, hogy mit kell tenniük, és előbb-utóbb kinyílik a szemük.
Soltész Gábor képviselő:
Lehet, hogy egy már felérte ésszel, de még van 999, és lehet, hogy ha odamennek, akkor
abból baj lenne.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Zöldkereszt Védőnői és Szolgáltató Bt. 2017. évi működéséről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szalai Erika képviselő kiment az ülésre, jelen van 8 fő.

4. A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állására benyújtott pályázatok
elbírálása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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 megállapította, hogy Gábor
Istvánné Művelődési ház és könyvtár vezetői (magasabb vezető) állásra benyújtott pályázata
a pályázati kiírásnak megfelel, bírálatra alkalmasnak tartja.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság megállapította, hogy Molnár
Julianna Művelődési ház és könyvtár vezetői (magasabb vezető) állásra benyújtott pályázata
a pályázati kiírásnak megfelel, bírálatra alkalmasnak tartja.
Bódi István képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal ugyanazt javasolja, mint a Pénzügyi Bizottság.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A bizottsági üléseken meghallgatták a jelölteket. Kívánják-e a jelölteket újra meghallgatni?
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem kívánja újra meghallgatni a jelölteket.
Szalai Erika képviselő visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Képviselő-testület személyi kérdést illetően titkos szavazással szokott dönteni. A titkos
szavazás elrendeléséről szükséges egy szavazás. A titkos szavazás elrendelését követően
szükséges egy újabb szavazás arról, hogy a szavazólapra felkerüljenek a jelöltek, amit különkülön név szerint kell megtenni. A jelöltek szavazólapra kerülését követően az Ügyrendi
Bizottság bonyolítja a titkos szavazást. A jelölt megválasztásához 5 igen szavazat szükséges.
Amennyiben ez megtörténik, akkor a megbízatása megadatik 5 évre, és kell majd egy döntés
az illetményéről. Amennyiben nem kapja meg egyik jelölt sem az 5 igen szavazatot, akkor a
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pályázat eredménytelenül zárul, újra ki kell írni a pályázatot, és újra le kell bonyolítani a
pályázati eljárást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkérdezi a jelölteket, hogy szeretnék-e kiegészíteni a pályázatukat?
Gábor Istvánné pályázó:
Nem kívánja kiegészíteni a pályázatát.
Molnár Julianna pályázó:
Amennyiben még lenne kérdés, szívesen válaszol.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Mind két jelölttől kérdezi, hogy továbbra is ilyen nagy létszámú közfoglalkoztatottal
szeretnének a könyvtárban és művelődési házban dolgozni, vagy racionalizálni óhajtják ezt a
dolgot?
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Kevesebb létszámot kérnek, de mindig felduzzad a végére. A rendezvények idején viszont
szükség van ennyi emberre, közben nem.
Molnár Julianna pályázó:
Mindenképpen csapatban kell gondolkodni, és azokat az embereket, akik többféle helyen
meg tudják állni a helyüket, azokat kell foglalkoztatni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés nincs, kéri, hogy aki titkos szavazással kíván dönteni a benyújtott
pályázatok elbírálásával kapcsolatban, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy „Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetői állására benyújtott
pályázatok elbírálása ” c. napirend kapcsán titkos szavazást rendel el.
Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Gábor Istvánné neve felkerüljön a szavazólapra,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (I.25.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetője (magasabb vezető)
megbízásához Gábor Istvánné neve kerüljön fel a szavazólapra.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ügyrendi Bizottság
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Molnár Julianna neve felkerüljön a szavazólapra,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház vezetője (magasabb vezető)
megbízásához Molnár Julianna neve kerüljön fel a szavazólapra.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ügyrendi Bizottság
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Felkéri az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
Az Ügyrendi Bizottság lezárta az urnát és lebonyolította a titkos szavazást. (A titkos szavazásról
külön jegyzőkönyv készült, mely e jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.)
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Szalai Erika képviselő:
A titkos szavazás lebonyolítása után az Ügyrendi Bizottság a következő eredményt állapította
meg. A Képviselő-testület létszáma 9 fő, jelen van és a választáson részt vett 9 fő. Az urnában
a felbontást követően 9 szavazólap volt, melyből 8 érvényes és 1 érvénytelen volt. Gábor
Istvánné 4 igen szavazatot és Molnár Julianna is 4 igen szavazatot kapott, így a választás
eredménytelen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel a választás eredménytelennek bizonyult, javasolja, hogy a jelenlegi vezetővel, Gábor
Istvánnéval hosszabbítson az önkormányzat szerződést 2018. december 31-ig.
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház működésével kapcsolatban elhangzottak
kritikák és jó dolgok is. A Képviselő-testület egy egész napirendet kíván szentelni az
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intézmény működésének optimalizálásával kapcsolatban, hogy egy olyan működési
struktúrát alakítsanak ki, ami jobban követi a kor követelményeit. Javasolja, hogy a fő
napirendek közé vegyék fel a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház működésének
felülvizsgálatát a március végi testületi ülésen. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2018. március 29. napján tartandó ülésének fő napirendjei közé
felveszi a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház működésének
felülvizsgálata c. napirendet.
Határidő: 2018. március 29.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért Gábor Istvánné vezetői szerződésének 2018. december 31-ig történő
meghosszabbításával, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Gábor Istvánné könyvtárvezető megbízását 2018. december 31-ig
meghosszabbítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
5. Tájékoztató a Nemzeti Művelődési Intézet által foglalkoztatott dolgozók eddigi
munkájáról
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
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 9 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a Nemzeti Művelődési Intézet által
foglalkoztatott dolgozók eddigi munkájáról szóló tájékoztatót.
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Tardi Kálmán képviselő:
Meggyőződhettek róla, hogy szükség van erre a munkára, és nem csak a helyi, hanem a
megyei, kistérségi munkában is komoly feladatot látnak el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Próbálja szervezni az Egyedülállók Egymást segítők Klubja működését a településen.
Megköszöni, hogy segítségére voltak a klub rendezvényeinek megszervezésében.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Nemzeti Művelődési Intézet által foglalkoztatott dolgozók eddigi
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi részletes 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 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi költségvetési
tervezetét a január, február hónapra eső munkabérek összegével korrigálva azzal, hogy a
tűzoltóság költségvetését a települési önkormányzatok rendkívüli támogatása függvényében
vizsgálják felül.
Soltész Gábor képviselő:
Számára továbbra is megdöbbentő, hogy azokat a társtelepüléseket, ahol ugyanolyan
minőségű tűzvédelmet lát el ez a tűzoltóság, mennyire nem érdekli, hogy ez az intézmény,
hogy van fenntartva, miből működik. Itt addig van tűzoltóság, míg lesz REKI. A Debreceni
repülőtéren 40 tűzoltót várnak és nem ennyi fizetésért. El fognak menni a képzett tűzoltók
és a végén itt maradnak tűzvédelem és katasztrófavédelem nélkül.
El kell érni, hogy a társtelepülések fejkvóta alapján kiszámolt támogatási összeggel járuljanak
hozzá a tűzoltóság működéséhez.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elsősorban a finanszírozási rendszer, a jogszabályi környezet állította elő ezt a helyzetet,
másodsorban pedig a Polgármester kollégák is lehetnének szolidárisabbak. Újszentmargita
Polgármestere teljesen elzárkózik mindentől, de Tiszacsege Polgármestere azt mondta, hogy
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ha nagyon szorul a hurok, akkor segít, de ő is arra számít, hogy az idén is megkapják a REKIből ezt a támogatást. Ezért támogatja ő is ezt az előterjesztést.
Elhangzott, hogy vannak létszámproblémák. Kéri, hogy próbáljanak embereket bevonzani és
részükre képzést biztosítani. Az önkormányzat, ha tudja, akkor ezt támogatni fogja.
Szanyi Zoltán tű. elnök:
Elmondja, hogy jelenleg is szervezés alatt áll egy 40 órás képzés. Minimum 10 főt kell hozzá
összeszedni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A módosított költségvetésben maradt a helyettesítés. A bizottsági ülésen nem arról volt szó,
hogy ha létszámfejlesztés lesz, akkor valószínű, hogy nem kell a helyettesítést tervezni? A
költségvetést a REKI-től tették függővé. Tavaly 16 431 000 Ft-ot adott át a tűzoltóságnak
Egyek Nagyközség Önkormányzata, most ez 22 611 650 Ft, úgyhogy már csökkentve van.
Számára ebből nem derül, ki hogy a költségvetési rendelet tervezetben mennyit fog átadni
Egyek. Tavaly a REKI-nél nem volt probléma, hogy nem az egész összeget tervezték be, a két
önkormányzatnak nyilatkoznia kellett, hogy nem fog támogatást igényelni, és mindet Egyek
igényli, és adja át a tűzoltóságnak. Kéri, hogy legyen róla döntés, hogy működési célú
támogatásként mennyit tervezzenek 2018. évi költségvetésben.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Megkérdezi, hogy a társtelepülések részéről ígérvény van-e?
Szanyi Zoltán tű. elnök:
Újszentmargita 1 millió forintot ígért, Tiszacsege Polgármesterével nem is tudtak tárgyalni,
mert nem érték el. A költségvetést kvóta alapján készítették el, hogy ezzel számoljanak, ha
nem tetszik nekik, akkor bedobják a törölközőt, és majd meglátják, hogy a
Katasztrófavédelem mit szól hozzá, kell ide ez a tűzoltóság vagy nem. Úgy gondolja, hogy a
kormány mindent meg fog tenni azért, hogy működjenek a tűzoltóságok.
Vitéz Zsolt képviselő kiment az ülésről, jelen van 8 fő.

Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy az önkormányzati tűzoltóság kérje meg a két önkormányzatot, hogy be
kívánnak számolni a tűzoltóság működéséről a Képviselő-testület előtt. A működés
anomáliáiról csak a polgármesterek tudnak, és nem biztos, hogy a képviselők is úgy állnak
hozzá minden kérdéshez, mint a polgármesterek. Képviselőként azt tartaná elfogadható
alternatívának, ha a két társtelepülés bevállalná, amit a tűzoltóság a költségvetésben leír, és
időarányosan átadnák a pénzt.
Ecsedi János alpolgármester:
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt kérdezi, hogy az elmúlt 5 évben milyen
nagyságrendű támogatást adott át az önkormányzat a tűzoltóságnak?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezt most nem tudja megmondani. A tavalyi évben 11 431 000 Ft-ot kellett volna átadni.
Előtte 8 millió forintra emlékszik. Az biztos, hogy fokozatosan emelkedett.
Ecsedi János alpolgármester:
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Racionálisan kellene gondolkodni, hogy meddig bírja el az önkormányzat, hogy így emelik az
átadandó összeget. Most konkréten 18 millió forint, és a két önkormányzat helyett is
Egyeknek kell kifizetni, és akkor már 23 millió forintnál tartanak. Számára az is furcsa, hogy
előzetes egyeztetés nélkül, önhatalmúlag létszámnövelést fog végrehajtani a tűzoltóság.
Hiányolja, hogy a vezetés nem törekszik a személyi jellegű kiadások racionalizálására,
egyszerűbbnek tartják benyújtani az önkormányzatnak, hogy fizessen. Keresni kellene a
költségcsökkentő lehetőséget. Jól fontolják meg, hogy ilyen ütemben tudják-e emelni a
tűzoltóság költségvetését.
Vitéz Zsolt képviselő visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
A bizottsági ülésen is megfogalmazódott, hogy a támogatás tükrében visszatérnek tűzoltóság
költségvetésére. A bizottság nem létszámemelésre tett javaslatot, hanem arra, hogy a
benyújtott táblázatot a két hónap korrekcióval elfogadják, és bíznak benne, hogy a plusz két
fő álláshely bérét is megnyerik.
Tardi Kálmán képviselő:
Azzal nem lehet a tűzoltóság vezetőségét megvádolni, hogy önhatalmúlag létszámot
emeltek. Ő is részt vett egy megbeszélésen, ahol jelen volt Szanyi Zoltán tű. elnök, Lőrincz
Zoltán tű. parancsnok és Polgármester úr. Ezt az alternatívát, mint lehetőséget felvázolták,
és Polgármester azt mondta, hogy hozzák be a Képviselő-testület elé, és majd meglátják, mi
sül ki belőle.
Azt nem tartja szerencsésnek, hogy évekre vissza akarják citálni egy szervezet támogatását,
mert joggal megfogalmazódhat képviselőkben is, települési polgárokban is, hogy egy civil
szervezetnek is nézzék már meg évekre vetítve, hogy milyen támogatásokat, és
önkormányzati önrészeket kapott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezen nem is nekik kellene gondolkodni, ha az állam azt mondja, hogy az egyeki tűzoltóságnak
van létjogosultsága, akkor ezt fel kellene vállalni. Egyek nem önfenntartó önkormányzat,
nincs annyi iparűzési adó, hogy abból tudnának gazdálkodni és mindent fizetni.
Szanyi Zoltán tű. elnök:
Ha a két főt nem fogadják el, akkor a helyettesítés 800 000 Ft-ról 1 600 000 Ft-ra fog változni.
Azért szeretnék a 14 főt, mert 12 fővel nem lehet ellátni a szolgálatot, mert van pihenőidő,
táppénz, szabadság stb. Ha megszűnik a közmunkaprogram, akkor lesz 14 fő, akivel ezt a
feladatot épphogy el lehet látni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Még egyszer hangsúlyozza, hogy az önkormányzat ezt nem fogadta el.
Szanyi Zoltán tű. elnök:
Megértette. Két ember bruttó bére kb. 5 000 000 Ft. Ennyivel kellene ebben az évben
kevesebb támogatást adni. Akkor már nincs olyan nagy különbség a tavalyi és az idei
támogatás között.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Február 15-én lesz egy költségvetési rendelet tervezet, és biztos, hogy lesz benne egy 80
millió forintos hiány. Akkor úgy is el kell gondolkodni rajta.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri Szanyi Zoltán a tűzoltóság elnökét, hogy mind két önkormányzatnál tartson beszámolót
a tűzoltósággal kapcsolatban.
Úgy gondolja, hogy eleget beszéltek a napirendről, kéri, hogy szavazzanak. Szerinte, ha van
plusz 2 létszám, akkor ne legyen 800 000 Ft-os helyettesítési pénz. Javasolja, hogy azt vegyék
ki belőle.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ha nem tudják megoldani e nélkül, akkor miért vegyék ki? Szerinte nem ezen a 800 000 Ft-on
múlik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki elfogadja a tűzoltóság költségvetési tervezetét, ahogy azt a pénzügyi bizottság
javasolja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi költségvetési tervezetét
elfogadja a január, február hónapra eső munkabérek összegével korrigálva
azzal, hogy a tűzoltóság költségvetését a települési önkormányzatok
rendkívüli támogatása függvényében felülvizsgálja.
Az önkormányzatokra eső támogatás összege lakosságszám arányosan legyen
tervezve.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke
7. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A szennyvíztisztító teleppel illetve a szennyvízhálózat bővítésével kapcsolatban megtörtént a
munkaterület átadása tervezésre. Gyakorlatilag ebben az évben nem fog történni semmi.
Jövő tavasszal kezdődnek a munkálatok és 2020 nyarán fogják az utolsó útjavítási
munkálatokat elvégezni.
Soltész Gábor képviselő:
A Petőfi u. egy szakaszán hiányzik a szennyvíz. Ezt bele tudják tenni?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Papíron nem találták nyomát annak, hogy ott lenni kellene szennyvízvezetéknek. Ebben a
tervben most a Petőfi út Csokonai út és a Damjanich út közötti szakasza is be van tervezve.
Ott egyébként roppant rossz útviszonyok vannak. 400 000 Ft + áfa összegben adott
árajánlatot Dudits Pál ennek az utcának a javítására, és úgy gondolta, hogy a tavalyi tartalék
arányos részéből ezt megrendeli. Kéri a képviselőket, hogy ha nem értenek vele egyet, akkor
szóljanak.
A Képviselő-testület az orvosi ügyeletben dolgozó orvosoknak megszavazott 900 Ft emelést.
Szilágyi Sándor polgármester ebből kifarolt és csak 300 Ft-ot akar nekik fizetni. Tegnap
délelőtt Tiszacsegén voltak, és jelen volt a Debreceni Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. HR
menedzsere és a cég tulajdonosa. Kérte tőlük, hogy dolgozzanak ki háromféle árajánlatra
variációt. Egyik variáció, hogy marad minden, ahogy eddig volt Tiszacsegei központtal, csak
ők működtetik az orvosi ügyeletet. A másik verzió az, hogy külön válnak a települések, és
csak Tiszacsegére adjanak árajánlatot, és Tiszacsegére Balmazújvárosról mennek ki. Ebben az
esetben Egyek Tiszafüredhez csatlakozna. A harmadik verzió szerint marad minden így,
ahogy van, csak nem 3 fővel, hanem 2 fővel oldanák meg az orvosi ügyeleti feladatokat.
Majd a 3 variáció ismeretében hoznak valamiféle döntést.
Körülbelül 7 éve nem talál megoldást a Hajdú-Bihar Megye végét jelző tábla és a Patkós
csárda közötti útszakasz javítására. Ott folyamatosan nagyon rossz útviszonyok vannak.
Legalább 10 levelet írt ez ügyben, de nincs rá megoldás. Kedden felhívták a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumból és szóban tájékoztatták, hogy 9 millió forintot fognak erre a célra
adni a közútkezelőnek, hogy ez a probléma meg legyen oldva.
Domán Anikó részére időközben az önkormányzat átutalta a maga részét és a biztosító is a
saját részét. Anikó ügyvéd előtt lemondott minden követeléséről, ebből az ügyből jogvita
nem származhat.
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
13/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8. Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról
Előadó: Szilágyi Sándor Tiszacsege polgármestere
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
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A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek-Tiszacsege-Újszentmargita
Önkormányzatai által működtetett Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi szakmai működéséről és
pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámolót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek-Tiszacsege-Újszentmargita Önkormányzatai által
működtetett Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi szakmai működéséről és pénzügyi
finanszírozásáról szóló beszámolót azzal, hogy az önkormányzat ne fizesse meg utólag az
1 064 757 Ft kiegészítő hozzájárulás összegét. Ez az összeg kerüljön beépítésre a Központi
Orvosi Ügyelet 2018. évi költségvetésébe.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ma egyeztetett a beszámolóban szereplő kimutatás készítőjével. Ők azt mondják, hogy az
önkormányzat 5 327 000 Ft-ot utalt át. Az önkormányzat 6 728 000 Ft-ot utalt át, csak nem
tájékoztatták, hogy ebből 1 000 450 Ft még a 2016. évnek volt a rendezése, mert mindig
utólag kapja meg az önkormányzat az elszámolást. Kérte, hogy ha lehet, akkor ezen
változtassanak, ne utólag küldjék, hogy mennyibe kerül az előző év. Ezt a határozatba bele
lehetne foglalni. Ők már most látják a 2017. év elszámolását, még 1 064 000 Ft-ot kell fizetni
a 6 728 000 Ft-on kívül. Rendben, hogy ezt majd 2018-ban fizetik, és be is építik a
költségvetésbe.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Benne van a határozatban, hogy utólag ne fizessék meg a hozzájárulást.
Tardi Kálmán képviselő:
Azt írják bele, hogy a tárgyévben el kívánnak számolni az orvosi ügyelet működésével.
Soltész Gábor képviselő:
Az egész rendszer működése átláthatatlan. Az ügyeletvezető díjazásának 40 000 Ft-ról
80 000 Ft-ra történő emeléséről sem tudott senki. Havonta 40 000 Ft-ot tesz hozzá Egyek
ehhez az egy döntéshez, plusz a járulékait. A szakmai beszámolóban soha nem látják, hogy
fel lennének tárva a gondok, vagy milyen intézkedések születtek azért, hogy ezek az esetek
ne forduljanak elő.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A beszámolót javasolja elfogadni a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint kiegészítve Szekeres
Zsuzsanna közgazdasági irodavezető által megfogalmazottakkal, törekedjenek arra, hogy
éven belül el tudjanak számolni. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítéssel elfogadja a
beszámolót kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Egyek-Tiszacsege-Újszentmargita Önkormányzatai által működtetett
Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi szakmai működéséről és pénzügyi
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finanszírozásáról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az önkormányzat nem
fizeti meg utólag az 1 064 757 Ft kiegészítő hozzájárulás összegét. Ez az összeg
kerüljön beépítésre a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi költségvetésébe.
Képviselő-testület kéri, hogy törekedjenek arra, hogy a költségekkel adott éven
belül el tudjanak számolni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9. Tájékozató Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Szekeres Ákos kuratórium elnöke
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 9 igen szavazattal tudomásul
vételre javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
10. Tájékozató a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a
várható 2018. évi feladatokról
Előadó: Dr. Veres Margit kistérség elnöke
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 9 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a kistérségi együttműködés helyzetéről
az elmúlt év munkájáról és a várható 2018. évi feladatokról szóló tájékoztatót.
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Bóta Barbara aljegyző:
Ennél a napirendnél kérdezte Hajduné Holló Katalin képviselő, hogy mi lesz azokkal az
emberekkel, akiket eddig a Kistérségi Társulás keretein belül szociálisan gondoztak és már
márciustól nem kívánja ezt a szolgáltatást ellátni az intézmény. Március 1-től a Baptisták át
fogják venni az összes ellátottat és mindenkit, akinek meg van a végzettsége.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a
várható 2018. évi feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvosok, fogorvos
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek
-

Dr. Gaál Gyula Péter háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről
Dr. Fábián Ferenc háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről
Dr. Juhász Péter háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről

Dr. Hámori Lajos fogorvos tájékoztatója még nem állt rendelkezésre a Szociális Bizottság
ülésén.
Soltész Gábor képviselő:
Mind 3 beszámoló úgy, ahogy van szégyen. Fábián doktor tájékoztatója még úgy, ahogy
elmegy. Egyik tájékoztató sem alkalmas arra, hogy napirendre kerüljön.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A tájékoztatók a község egészségügyi helyzetéről nem adnak felvilágosítást. Javasolja, hogy
külön szavazzanak az elfogadásukról. Fábián doktor tájékoztatóját tudomásulvételre
javasolja, a többit küldjék vissza azzal, hogy egészítsék ki, és ne a közutak állapotáról, ne a
műszaki dolgokról szóljon tájékoztató, hanem a község egészségügyi helyzetéről.
Háziorvosként Fogalmazzanak meg olyan javaslatokat a lakosság részére, amit továbbítani
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tudnak az Egyeki Hírmondóba, illetve fogalmazzanak meg olyan figyelemfelhívó
ténymegállapításokat, amiből a település egészségügyi helyzetének javulása várható.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki Dr. Hámori Lajos tájékoztatóját tudomásul veszi,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 9 nem szavazattal szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki Dr. Juhász Péter tájékoztatóját tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 8 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki Dr. Gaál Péter tájékoztatóját tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 8 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy Dr. Hámori Lajos, Dr. Juhász Péter és Dr. Gaál Péter tájékoztatóját nem
fogadta el a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki Dr. Fábián Ferenc tájékoztatóját tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Dr. Fábián Ferenc háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi
helyzetéről tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
12. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet mind 3 bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 2017. évi
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tevékenységéről szóló beszámolót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
13. Beszámoló a Gyepmesteri Telep működéséről
Előadó: Szalai Erika telepvezető
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 Gyepmesteri Telep működéséről szóló
beszámolót.
Soltész Gábor képviselő:
Az elején bírálta ezt az egészet és sokmilliós működési hiányt vizionált, de ez nem így van.
Várható, hogy a kintlévőségeket befizetik?
Szalai Erika képviselő, telepvezető:
Azoktól a településektől, akiknek tartozása van, nem fogadna be több kutyát, míg ki nem
fizetik a tartozásukat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Biztos benne, hogy Nyíradony és Tiszacsege önkormányzatra rendezi a számlát, ha jelzik
nekik.
Vitéz Zsolt képviselő:
Szabó Tünde 119 000 Ft-os tartozásával kapcsolatban kér tájékoztatást.

22/50

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JANUÁR 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Szalai Erika képviselő:
Szabó Tünde tavaly márciusban kérte, hogy vegyék be megőrzésre Karak nevű a kutyáját a
telepre. A kutyát bevették, de hónapokig nem érdeklődtek a kutya felől. A költségeket
kiszámlázta a kutya tartási könyvében szereplő lakcímre, és jelezte, hogy a kutya időközben
megbetegedett és elpusztult. A költségeket többszöri kérésre sem voltak hajlandóak
megfizetni. Szabó Tünde volt férje a számlán lévő összeg láttán pereskedéssel fenyegette
meg, hogy a kutya nem volt jól kezelve. A férj közben Dr. Hegedüs Béla állatorvost is
megkereste, aki elmondta neki, hogy ez nem a gyepmesteri telep hibája, ez egy ilyen telepen
bármikor előfordulhat, mert a fertőzések és a paraziták száma takarítás mellett is
milliószoros. Azt volt a reakció, hogy nincs kutya, nincs pénz. Felkereste Polgármester urat és
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőnek is írt egy levelet, mert ő nem menne perre
egy ilyen kutya ügyében, illetve féltené a telep további adatait, ha bíróságra és egyéb más
szervekhez kerülne a dolog.
Polgármester úr ki akar dolgozni egy olyan új megállapodást a hó végére, amelyben a
megállapodás módosulna egy fix összeggel, és ezen túlmenően lennének a kérhető díjak.
Tizennyolc településsel kötöttek megállapodást, illetve több település is jelezte csatlakozási
szándékát. Ő beletenné a megállapodásba, hogy az önkormányzatoktól titoktartást kér, hogy
ne adjanak ki információt arról a szervezeteknek, hogy tőlük a kutyákat hová viszik, mert egy
pár telefon után összeteszik, hogy ha egy ilyen megállapodással minden önkormányzat ennyi
kutyát Egyekre hoz, azt nem adják mind örökbe, és utána jönnek a kellemetlen telefonok.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A gyepmesteri telepnek nincs olyan kötelezettsége, hogy minden kutyát örökbe kell adniuk.
Az a törekvésük, hogy maximális legyen az újra gazdásítás aránya, de ez nem menhely,
hanem gyepmesteri telep. Ennek ellenére azt kérte, hogy a telep 20-30%-a mindig üres
legyen, mert bárhonnan vihetnek be kutyát és nem mondhatják azt, hogy nincs hely. Ezt
egyébként tartják is.
Szalai Erika képviselő:
Utalva a Karak nevű kutya ügyére javasolt egy plusz dokumentumot beépíteni az SZMSZ-be,
melyben egy ilyen kutyatartás ki van védve az esetleges problémák alól, mert több ember
viszi el hozzájuk megőrzésre a kutyát.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az önkormányzathoz már meg is érkezett ennek az állatvédő egyesületnek a megkeresése,
amit egyelőre nem értékel veszélyesnek, általános adatokat kérnek benne.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Amennyiben a 119 000 Ft eltörléséről döntene a Képviselő-testület, akkor fel kellene venni
napirendre, mert 100 000 Ft fölött testületi döntés szükséges, alatta Polgármester saját
hatáskörben dönthet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. Szalai Erika képviselő utalt rá, hogy módosítani
fogja a megállapodást. Van olyan önkormányzat, aki csak azért köt szerződést, hogy fel tudja
mutatni a kormányhivatal felé és nem veszi igénybe a szolgáltatást. Neki ezzel nincs baja, ha
fizetnek érte. Azok között a települések között, akikkel eddig szerződésben álltak,
lakosságszám arányosan szétosztja azokat a költségeket, amit eddig Egyek vállalt. Ha valaki
kifizet 80 000 Ft-ot 10 kutya után, akkor az bevihet abban az évben 10 kutyát, viszont ha nem
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visz be egyet sem, a rendelkezésre állásért, akkor is itt kell maradnia annak a pénznek. Aki
ezt elfogadja azzal szerződést kötnek, aki nem fogadja el, attól egyelőre elbúcsúznak.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Gyepmesteri Telep működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy vegyék napirendre a Gyepmesteri Telep működésével kapcsolatban felmerült
tartozás elengedéséről történő döntést. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a napirend módosítására vonatkozó
javaslatot.

14. Döntés a Gyepmesteri Telep működésével kapcsolatban felmerült tartozás
elengedéséről

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel Szabó Tünde igénybe vette a szolgáltatást fizetnie kellene érte, ugyanakkor a kutya a
Gyepmesteri Telepen kapta el a fertőzést, amitől elpusztult. A Gyepmesteri Telepek
velejárója a parvovírus előfordulása, amiben a kutyák elhullnak. Szerinte ők nem
követelhetnek az önkormányzattól semmit és az önkormányzat követelése sem érne célt.
Ezért javasolja, hogy ezt a követelést tekintsék behajthatatlannak.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki támogatja, hogy a 119 126 Ft-ot behajthatatlannak
minősítsék, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Szabó Tünde (3381 Pély, Fő u. 31.) Egyeki Gyepmesteri Telep
szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban keletkezett 119 126 Ft
összegű tartozását behajthatatlannak minősíti, mivel a tulajdonát képező eb
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elhullott.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
15. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állapotáról
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 javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének
kérelmét és a „Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állapotáról” szóló
előterjesztést a 2018. évi munkatervben szereplő két alkalommal 2018. május 31-én, és
2018. november 29-én tárgyalja 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
21/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének kérelmét támogatja
és a „Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állapotáról”
szóló előterjesztést a 2018. évi munkatervben szereplő két alkalommal 2018.
május 31-én, és 2018. november 29-én tárgyalja meg.
Határidő: 2018. május 31. és 2018. november 29.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Kalmár Zoltán ügyvezető
16. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) sz. 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-testület elé a
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települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
6/2014.(II.05.) sz. önkormányzati rendelet módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület elé a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) sz. önkormányzati rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottságok javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(I.25.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában és a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1)Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Egyek Nagyközség Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Tisza-tavi
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás útján látja el. A Társulás a szolgáltatást az NHSZ
Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.)
továbbiakban: közszolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.”
2.§
A Rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
13.§(1) Az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a
közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez
szükséges adatok kezelése.
(2) A Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok
körébe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és
az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az
érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez
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kapcsolódik.
(3) A Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a
közszolgáltatást igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az
egyéb adatokat a Közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.
(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül
szükségesek.
(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a
természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az
adatokat kezeli.
(6) A Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az
ügyfélszolgálati feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja.
(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől
annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy
díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.
3. §
Ez a rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.
Egyek, 2018. 01. 25.

_____________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. 01. 25.
____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
17. Kérdések, interpellációk
Szalai Erika képviselő:
Tájékoztatásul elmondja, hogy Hajdú-Murvai Veronika Grillázs tortái bekerültek a helyi
értéktárba. Veronikától várnak még egy szakmai javaslattételt, amellyel a megyére
közvetítik, és akkor megyei érték is lenne itt helyből.
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Volt egy Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett fotópályázat, amire jelentkezett.
A beküldött fotója különdíjas lett. Azt írták, hogy senki nem küldött hungarikumként puli
kutyát.
Bódi István képviselő:
Megkérdezi, hogy a Rózsás hogy áll.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hanula Ferenc műszaki vezető elmondása szerint az első tartály engedélye meg van, és év
közben szeretnék az összes tartály újra üzembe helyezni.
Vitéz Zsolt képviselő kiment az ülésről, jelen van 8 képviselő.

Vitéz Zsolt képviselő visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

18. Egyebek
1. Közoktatási megállapodás felülvizsgálata a Telekházi Óvoda bezárása kapcsán
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 tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a
közoktatási megállapodás felülvizsgálatát a Telekházi Óvoda bezárása kapcsán.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal 3 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérjenek tájékoztatást a Szent János Katolikus
Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartójától, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyétől az intézmény átadásával
kapcsolatban keletkezett megtakarítás kapcsán.
Bizottsági ülésen felmerült, hogy sértődés lehet, illetve titkos adatok, meg nem fog
tájékoztatást adni a fenntartó. Mivel a közoktatási megállapodás 14. pontjában
kötelezettséget vállalt az egyház, hogy kérésre adatot szolgáltat, ebből semmi sértődés nem
lehet. Amit megtakarítás vonatkozásában javasol a bizottság, arra irányul, hogy az egyház
mutassa ki, hogy milyen megtakarítás keletkezik az átadás kapcsán, ugyanis Szekeres
Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel végzett számítások alapján az jött ki, hogy semmiféle
megtakarítás nem keletkezik. Mivel nincs megtakarítás, annak nincs 5%-a, maximum 5 millió
forint. Hiányzik a Kft-nél, a tűzoltóknál, a költségvetés tervezésekor gondban vannak, és
minden évben átadnak 5 millió forintot úgy, hogy nincs is megtakarítás.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Ügyrendi Bizottság javaslatát el tudja fogadni, a Pénzügyi Bizottság javaslatával nem ért
egyet, mert azt, hogy az önkormányzatnak mennyi megtakarítása van, azt az oktatási
intézmény nem tudja kimutatni. Azt kellene megvizsgálni, hogy mennyibe kerül az egyházi
fenntartás, és mennyibe kerül a KLIK általi fenntartás. Szerinte az önkormányzatnak az
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egyházi fenntartás 2 600 000 Ft-ba kerül évente. A 2010-ben 10 évre vállalt évi 5 millió
forintból 2 600 000 Ft-ot fizetnek a CAMINUS Zrt-nek. Az egyház 2 400 000 Ft-ot kap meg az
oktatási intézmény támogatásaként. Ha a könyvtár működtetésére átadnak évente 7 millió
forintot, most a tűzoltóságnak oda adnak 23 millió forintot, és lassan a sportra is többet
adnak, mint 2 400 000 Ft, az oktatási tevékenységet mindenféle feltétel nélkül tudja ekkora
összeggel támogatni, és ennek nyomán nem nagyon kíván vizsgálódni. Azért sem kíván külön
elszámolásokat kérni, mert látja, hogy az egyház jó gazda módjára bánik az intézményekkel.
A visszaadott Telekházi óvoda felújítására is 8 millió Ft-ot költöttek, és nem kérik vissza. Az
egyház a 3 központi épületet és a kis tornatermet több 100 millió forintért felújíttatta. Ez
mind Egyek Nagyközség Önkormányzatának a vagyonát gyarapítja, és ezért az egyház
ellenszolgáltatást nem kért. Erre a témára sajnálja az energiát és nem is tartja
helyénvalónak.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az átadott pénz az 5 000 000 Ft, csak kétfelé utalják. Egy része megy az egyháznak egy része
pedig a működési kiadásuk csökkentéseként a CAMINUS Zrt. részére bérleti díj címszó alatt.
A vizsgálódást tekintve tudja, hogy van egy közoktatási megállapodás, ami két fél részéről
köttetett, mind két fél kötelezettségeket vállalt benne, és a megállapodásnak minimum 6
pontja nem teljesül. Amikor 2012-ben átkerült az önkormányzat fenntartásából az
intézmény, 2013 januárjában Polgármester úr javaslatára a Képviselő-testület kért egy
beszámolót a közoktatási megállapodásban foglaltak teljesüléséről. Mi változott az óta?
Akkor fontos volt, hogy a megállapodásban foglaltak teljesüljenek, most meg ne is
foglalkozzanak vele, mert már most nem teljesülnek. Akkor teljesültek. Most nem lehet
megnézni, hogy teljesülnek-e?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Akkor új helyzetbe kerültek, és az ember az első évben nagyobb körültekintéssel követi a
szerződést, és mindent. Nincs ellene, kérhetik a szerződésnek a felülvizsgálatát, de nem
tudja, hogy Hajduné Holló Katalin képviselő milyen eredményt vár tőle. Van 4-5 olyan pont,
amit az egyház pluszban teljesít. Amikor önkéntesen elindítja a településen az alapfokú
művészeti oktatást, az angolt, ő az egyházi fenntartó részéről a jóhiszeműséget és a
jóindulatot érzi. Ha a Képviselő-testület szeretné ezeket a pontokat felülvizsgálni, akkor
kérhetnek egy ugyanolyan beszámolót. Őt az akkori beszámoló megnyugtatta, nem is kért
utána több beszámolót, és az óta is töretlenül látja a jóhiszeműséget, és neki ez elég.
Bódi István képviselő:
Hajduné Holló Katalin képviselő szerint nem teljesülnek ezek a pontok. Már a Telekházi
óvoda bezárásából kiindulva lassan ott tartanak, hogy az óvodát adják vissza az
önkormányzat fenntartásába. Az semmi, hogy az egyház mennyit rakott le e mellé. Szerinte
megtakarítás is van. Azóta van talán valamilyen fokú bérmegbecsülés a dolgozóknak, mióta
nincs az önkormányzat fenntartásban az oktatási és nevelési intézmény. Az intézmény
gazdaságilag teljesen biztos lábakon áll, abszolút nincs veszélyben.
Kiss Sándor képviselő:
A Bódi István képviselő által elmondott eredményeket nem vitatja, csak azt érzi, hogy
tényleg van egy fajta félelem. Nem hiszi, hogy ekkora feszültséget kellene keltenie az
adatszolgáltatásra irányuló kérelemnek.

29/50

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JANUÁR 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az adatszolgáltatásra a bizottság kérése teljesíthetetlen. Amit a bizottság kér, azt nem az
egyháztól kell kérni. Kérhetnek adatszolgáltatás, de a kérést úgy kell megfogalmazni, hogy
teljesíthető legyen. Fogalmazzák meg úgy, hogy szeretnék látni az egyházi intézmény teljes
mérlegét a kiadás és a bevételi oldalát. Az egyház ezt tudja teljesíteni. Azt gondolja, hogy
ebbe joguk is van beletekinteni. De az egyház nem tudhatja, hogy mennyi az önkormányzat
megtakarítása.
Vitéz Zsolt képviselő távozott az ülésre, jelen van 8 fő.

Hajduné Holló Katalin képviselő:
Mivel ezt a pont az egyház javaslatára került bele a közoktatási megállapodásba, biztos ki
tudják mutatni, ha nem, akkor vélelmezi, hogy elhiszik az önkormányzatnak a számításai
alapján, hogy nem keletkezett megtakarítás, és nem veszik zokon, ha nem kerül átutalásra a
maximum 5 millió forint, ami a CAMINUS-al van csökkentve.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tehát kérjenek beszámolót a közoktatási megállapodásban foglalt pontok teljesítésérő?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Igen, kérjenek egy beszámolót a közoktatási megállapodásban foglalt pontok teljesüléséről,
és abban benne van az is, amit a Pénzügyi Bizottság kér. A közoktatási megállapodás
tartalmazza az átadott pénzeszközre vonatkozó pontot is. Ha erről kérnek beszámolót, akkor
arról is fognak írni valamit.
Tardi Kálmán képviselő:
Ha azt mondja Hajduné Holló Katalin képviselő, hogy a közoktatási megállapodás 5 pontja is
problémás, akkor aktualizálják. Nem akar egy forintot sem elvenni az egyháztól, de egy
megállapodás az naprakész legyen.
Szalai Erika képviselő:
Ügyrendi bejelentést tesz. Az SZMSZ szerint a Képviselő-testület ülése közben 2 óránként
szünetet kell tartani, és letelt a 2 óra.
Soltész Gábor képviselő:
Valamint 20 óra van, és az SZMSZ szerint a Képviselő-testület a soros üléseit 14 órától 20
óráig tartja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy folytassák a testületi ülést, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal a Képviselő-testületi ülés folytatása mellett döntött.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki szünetet kíván tartani, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen 6 nem szavazattal szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy szünet tartása nélkül folytatják tovább a napirend tárgyalását.
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Soltész Gábor képviselő:
Azért adták át az intézményt, mert teherként nyomta agyon az önkormányzatot az a költség,
amit az iskola és az óvoda fenntartására oda kellett tenni. Évente 100 millió forintról
beszéltek. Ő egy forint átadását sem tartja helyesnek, akkor sem, ha a KLIK működtetné, sem
így, hogy felekezeti formában működik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Fő tér beruházásból nem lett volna semmi, ha az egyház annak idején nem áll az
önkormányzat mellé, mert a bank nem adott hitelt. Annak idején valóban 95 millió forint
körüli összeget adtak az óvodához és az iskolához. Egyrészt az anyagi dolog motiválta,
másrészt szellemileg is egyetért azzal, hogy az egyház legyen a fenntartó. Az egyház
felújította a telekház óvodát, majd kiürítette, ezt ő is hibának tartja. Valóban 5 millió forint
van a közoktatási megállapodásban, de a CAMINUS-t akkor is ki kellene fizetni, ha a KLIK
üzemeltetné. 2022-ben már nem lesz téma a CAMINUS-os szerződés, mert le fog járni, de
2022-ben a közoktatási megállapodás is le fog járni, és azt gondolja, hogy akkor kell ezeket a
pontokat újratárgyalni. Ezt most nem fogja támogatni, mert helytelennek tartja.
Kiss Sándor képviselő:
Érdeklődött hasonló témában egyházi fenntartású intézménynél. Ott hosszú időn keresztül
majdnem minden hónapban kellett beszámolót készíteniük, és támadásnak voltak kitéve. Ott
is nagyon sok fejlesztés valósult meg egyházi önerőből. Úgy fogalmaztak, hogy a jó kapcsolat
érdekében, és mivel a vállalt szerződésben foglalt adatokat kellett szolgáltatni, ez nem
okozott feszültséget, megtették. Őt ebben ez motiválja, nem a felekezeti hovatartozás. Ő
sem vitatja a pénz jogosultságát, látni, hogy fejlesztenek.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A közoktatási megállapodás alapján kellene működtetniük az intézményt. Ha nem merik
megkérdezni, hogy így működik-e, akkor miről lehet itt beszélni?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A javaslat úgy hangzott, hogy kérjenek tájékoztatást a közoktatási megállapodásban foglalt
pontok teljesüléséről. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy tájékoztatást kér a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és az Egyek
Nagyközség Önkormányzata között megkötött közoktatási megállapodásban
foglalt pontok teljesüléséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Kirilla Pál igazgató
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 0 igen 3 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy az Ügyrendi Bizottság javaslata nem kapta meg a szükséges szavazatot.
2. Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Általános Iskola és AMI
Igazgatójának kérelme használati szerződés módosítására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga u.
4.) és az Egyek Nagyközség Önkormányzata között létrejött Használati szerződést módosítsa,
mivel a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 4067 Telekháza Gagarin u. 1. szám alatti telephelyén megszűnt a
feladatellátás.
A Használati Szerződésben a fenti ingatlanra vonatkozó részek kerüljenek módosításra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga u. 4.) és az
Egyek Nagyközség Önkormányzata között létrejött Használati szerződést
módosítja, mivel a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4067 Telekháza Gagarin u. 1.
szám alatti telephelyén megszűnt a feladatellátás.
A Használati Szerződésben a fenti ingatlanra vonatkozó részek kerüljenek
módosításra.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Általános Iskola és AMI
Igazgatójának kérelme az LMA-682 frsz-ú kisbusz üzembentartói jogának átadására
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 utólag hagyja jóvá, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata
(4069 Egyek, Fő u. 3.) a Citroen Jumpy típusú LMA-682 frsz-ú gépjármű üzemben tartási
jogát a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola és AMI
(4069 Egyek, Fő u. 3.) részére átadja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy utólag jóváhagyja, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek,
Fő u. 3.) a Citroen Jumpy típusú LMA-682 frsz-ú gépjármű üzemben tartási
jogát a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános
Iskola és AMI (4069 Egyek, Fő u. 3.) részére átadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4. Pályázat benyújtása a „Természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés” c.
felhívásra
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a Hortobágyi Leader Közhasznú
Egyesület által meghirdetett „Természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés”című
VP6-19.2.1.-45-2-17 kódszámú felhívásra. A projekt költségvetése 16 666 667 Ft, melyből
6 666 667 Ft önrészt Egyek Nagyközség Önkormányzata biztosítson fejlesztési célú hitel
terhére.
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A fejlesztés megvalósítási helye: Hrsz.: 0221, 0220, 0214/1
A Képviselő-testület bízza meg a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
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
25/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület által meghirdetett „Természeti
és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztés”című VP6-19.2.1.-45-2-17
kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be. A projekt költségvetése 16 666 667
Ft, melyből 6 666 667 Ft önrészt Egyek Nagyközség Önkormányzata
biztosítson fejlesztési célú hitel terhére.
A fejlesztés megvalósítási helye: Hrsz.: 0221, 0220, 0214/1
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. február 5.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
5. Major Imre kérelme önkormányzati földterület bérbevételére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 0940/54 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó 4 000 m2-es területet
továbbra is adja bérbe Major Imre (4069 Egyek, Domb u. 12.) részére 28 000 Ft/év összegért
5 év időtartamra a bérleti szerződések közzétételére vonatkozó szabályok betartásával.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy határozzák meg, mikortól adják bérbe.
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy január 26-tól adják bérbe.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát a január 26-i
bérbeadással támogatja, kézelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 0940/54 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó 4 000 m2-es területet továbbra is
bérbe adja Major Imre (4069 Egyek, Domb u. 12.) részére 28 000 Ft/év
összegért 2018. január 26-tól 5 év időtartamra a bérleti szerződések
közzétételére vonatkozó szabályok betartásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
6. Major Imre kérelme önkormányzati termőföld megvásárlására
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 019/4 hrsz-ú 2877 m2 termőföld-szántó megnevezésű
ingatlant Major Imre (4069 Egyek, Domb u. 12.) részére értékesítse a termőföld eladásának
közzétételére vonatkozó szabályok betartásával.
Képviselő-testület a vételárat a Major Imre által ajánlott 200 000 Ft helyett 400 000 Ft-ban
határozza meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 019/4 hrsz-ú 2877 m2 termőföld-szántó megnevezésű ingatlant Major
Imre (4069 Egyek, Domb u. 12.) részére értékesíti a termőföld eladásának
közzétételére vonatkozó szabályok betartásával.
Képviselő-testület a vételárat a Major Imre által ajánlott 200 000 Ft helyett
400 000 Ft-ban határozza meg.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
7. Döntés az Egyek, Rákóczi u. 30. 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 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Rákóczi u. 30. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt
ne vásárolja meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Rákóczi u. 30. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt nem
vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8. Az Egyek, Béke u. 51. sz. alatti ingatlan előtt lévő aknatetővel kapcsolatos lakossági
bejelentésről
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 kérjék fel az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-ét az Egyek, Béke u.
51. sz. alatti ingatlan előtt lévő közmű-csatornafedél javítására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
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29/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy felkéri az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-ét az Egyek, Béke u. 51. sz. alatti
ingatlan előtt lévő közmű-csatornafedél javítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Kalmár Zoltán ügyvezető
9. Lelkeket keressetek kiadvány értékesítésével kapcsolatos döntés felülvizsgálata
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Lelkeket keressetek – Jubileumi visszaemlékezések Egyek
katolikus évszázadaira című kiadványt a 20 legnagyobb iparűzési adót fizető részére juttassák el
ingyenesen.

Javasolja továbbá a bizottság, hogy a lakosság részére a kiadványt ne bruttó 500 Ft/db áron,
hanem bruttó 2 000 Ft/db áron kínálják fel értékesítésre.
Kéri, hogy külön szavazzanak a javaslatokról. Azt támogatja, hogy a 20 legnagyobb iparűzési adót
fizető részére adják oda ajándékba, de 2 000 Ft-os értékesítésnek túl sok értelme nincs, mert
úgy sem veszik meg ennyiért.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki támogatja, hogy a kiadványt a 20 legnagyobb
iparűzési adót fizető részére juttassák el ingyenesen, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Lelkeket keressetek – Jubileumi visszaemlékezések Egyek katolikus évszázadaira
című kiadványt a 20 legnagyobb iparűzési adót fizető részére ingyenesen juttatja
el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a kiadványt ne bruttó 500 Ft/db áron, hanem 2 000 Ft/db
áron kínálják fel a lakosság részére, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Lelkeket keressetek – Jubileumi visszaemlékezések Egyek katolikus évszázadaira
című kiadványt a lakosság részére nem bruttó 500 Ft/db áron, hanem bruttó 2
000 Ft/db áron kínálja fel értékesítésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

10. Árajánlat Egyek nagyközség térségében létesítendő úszóműves kishajó és csónak
kikötő és kapcsolódó létesítmények pályázatának összeállításához szükséges
műszaki előkészítésre, tanácsadásra, valamint engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek nagyközség térségében úszóműves csónak- és
kisgéphajó- kikötő, és kapcsolódó létesítmények pályázatának összeállításához szükséges
műszaki előkészítés, tanácsadás, valamint engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére
bízza meg dr. Keresztúri Ferenc egyéni vállalkozót (3535 Miskolc, Eper u. 26.) bruttó 940 000
Ft összegben az árajánlatában foglaltak szerint a 2018. évi költségvetés terhére.
A Képviselő-testület a kikötő létesítési és használatba vételi engedélyezési eljárás díjaira
biztosítson 509 000 Ft összeget a 2018. évi költségvetés terhére.
Szalai Erika képviselő kiment az ülésről jelen van 7 fő.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2018. (I.25.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek nagyközség térségében úszóműves csónak- és kisgéphajókikötő, és kapcsolódó létesítmények pályázatának összeállításához szükséges
műszaki előkészítés, tanácsadás, valamint engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésére megbízza dr. Keresztúri Ferenc egyéni vállalkozót (3535 Miskolc,
Eper u. 26.) bruttó 940 000 Ft összegben az árajánlatában foglaltak szerint a
2018. évi költségvetés terhére.
A Képviselő-testület a kikötő létesítési és használatba vételi engedélyezési
eljárás díjaira biztosít 509 000 Ft összeget a 2018. évi költségvetés terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
11. Döntés az Egyek, Csokonai u. 41. 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 8 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Csokonai u. 41. sz. alatti megvételre felajánlott
ingatlant forráshiány miatt ne vásárolja meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Csokonai u. 41. sz. alatti megvételre felajánlott ingatlant
forráshiány miatt nem vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
12. Az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között megkötött megállapodás felülvizsgálata
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendet a bizottságok nem tárgyalták.

39/50

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JANUÁR 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A megállapodás felülvizsgálatára a jogszabály január 31-ét írja elő. Az elmúlt években sem
szorult korrekcióra, és most sincs javaslat a módosításra. Ha egyéb módosításra lesz szükség
jogszabály miatt, akkor visszahozzák.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a megállapodást továbbra
is hatályban tartsák, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata és az Egyeki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
80. § (2) bekezdésének végrehajtására kötött megállapodást továbbra is
hatályban tartja a mellékelt tartalommal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szalai Erika képviselő visszajött az ülésen, jelen van 8 fő.

13. Egyeki háziorvosok kérelme orvosi ügyeleti óradíj különbözetének kifizetésére
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Képviselő-testület 900 Ft-os emelésről döntött. Erről értesítve lettek az orvosok. Ezt az
emelést Szilágyi Sándor Tiszacsege polgármestere javasolta és erőltette. Majd meggondolta
magát, és úgy döntött, hogy nem ad 900 Ft-ot óránként csak 300 Ft-ot, és nem is hajlandó
velük szerződést kötni. Az orvosok e miatt bementek hozzá, és azt javasolta nekik is és
Szilágyi Sándor polgármesternek is, hogy 3 hónapra kössenek szerződést, és majd meglátják,
hogy alakul. Lehet, hogy 3 hónap után, törekszenek majd egy másik szolgáltatóval történő
együttműködésre. A Debreceni Nonprofit Kft. tulajdonosa elmondta, hogy ha vele
megállapodást tudnak kötni, akkor a megállapodástól számított kb. 2 hónap múlva el is tudja
kezdeni a szolgáltatást. Viszont a Képviselő-testületnek van egy érvényes döntése, amiről az
orvosok tájékoztatva lettek. Ők most 600 Ft-al kevesebbet kapnak Tiszacsegén, mint amiről
tájékoztatták őket, és kérik, hogy a 600 Ft-os különbözetet kiszámlázhassák az Egyeki
önkormányzatnak. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetőt kérdezi, hogy
számlázhatnak-e az orvosok az önkormányzatnak 600 Ft-ot óránként különbözetként?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem, ahhoz szerződést kell velük kötni. Nincs jogalapja, hogy számlát nyújtsanak be.
Tardi Kálmán képviselő:
Szilágyi Sándor polgármestert tájékoztassák, hogy az egyeki orvosoknak 3 hónapra kifizetik
az emelt díjat, és kössön velük így szerződést.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Ezt elmondta Szilágyi Sándor polgármesternek, aki azt válaszolta, hogy nem tesz különbséget
a saját települése és az egyeki orvosok között.
Soltész Gábor képviselő:
Ezt a közösséget 3 település alkotja. Már az sincs rendjén, hogy Újszentmargita
Polgármestere nem volt jelen az ülésen. Hoztak akkor egy Képviselő-testületi határozatot,
amire az volt a válasz, hogy Tiszacsege Képviselő-testülete hasonló határozatot hoz, és
amennyiben a két önkormányzatnak is meg van ugyanaz a döntése, akkor 2:1 arányban
Újszentmargita köteles vállalni ennek a költségnek a ráeső részét. Mivel Tiszacsege
Önkormányzata nem hozta meg ugyanezt a döntést Egyek döntése csak iránymutatás az
órabérek rendezésére tett lépésben, de nem perdöntő. Ez a döntés ettől kezdve Egyekre
nézve nem kötelező érvényű.
Hajduné Holló Katalin képviselő kiment az ülésről. jelen van 7 fő.

Ismerteti, hogy a Polgármester által említett cégnél dolgozó orvosok milyen összegekért
ügyelnek.
Hajduné Holló Katalin képviselő visszajött az ülésre, jelen van 8 fő.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hajlik rá, hogy bírálják felül a korábbi döntésüket. Tájékoztatják az orvosokat, hogy nem
működik a dolog. Úgy tudja, hogy a szerződést Tiszacsegével még nem írták alá. Január 1 és
25 között szerinte az óradíj különbözetüket ki kell fizetniük, mivel tájékoztatva lettek, hogy
ezt Egyek Nagyközség Önkormányzata vállalja. De akkor erről már holnap értesíteni kell őket,
ha az átmeneti díjat 3 hónapra sem biztosítják, mert ő azt mondta, hogy 3 hónapra kössenek
szerződést, mert bízik benne, hogy április 1-től sikerül új utakon járni.
Soltész Gábor képviselő:
A szakdolgozók fizetésének emelését is vállalták. Nem furcsa, hogy a 3 egyeki orvos több
pénzért ügyel január 1 és január 25 között?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A szakdolgozók nem lettek kiértesítve, csak a 3 orvos.
Soltész Gábor képviselő:
Szerinte az emelést nem kellene kifizetni, mert nincs rá jogalapjuk, nincs szerződésük.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy zárják le a napirendet. Kérdés, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatban tartják-e a
saját döntésüket, vagy igazodnak Tiszacsegéhez. Ha Tiszacsegéhez akarnak igazodni, akkor is
olyan döntést hozhatnak maximum, hogy a decemberben hozott döntés csak január 31-ig
érvényes. Ügyvéd úr és Nagy Csaba könyvvizsgáló keresse meg a módját, hogy a
decemberben odaígért pénzt január 31-ig az orvosok megkapják.
Tardi Kálmán képviselő:
Szilágyi Polgármester hozta a Képviselő-testületet ebbe a kellemetlen helyzetbe, oldja meg ő
a szerződést, és az orvosok közti problémát is, hogy bizonyos időre, bizonyos orvosok több
pénzt kapnak.
Soltész Gábor képviselő:
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Ha a Tiszacsegei háziorvosok is kéréssel fordulnak Egyek Nagyközség Önkormányzatához,
hogy fizessék ki a különbözetet, akkor nekik is ki kell fizetniük, mert a döntés nemcsak az
egyeki háziorvosokra, hanem rájuk is vonatkozik, illetve az Újszentmargitaiakra is.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A decemberi határozatot vissza kellene vonni, és egy másik határozatot hozni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mondják azt, hogy mivel a többi önkormányzat nem hozta meg az egyeki önkormányzat
döntésével harmonizáló döntést, ezért a decemberben meghozott döntést a mai nappal
hatályon kívül helyezik. Az orvosok az ebből fakadó problémákat rendezzék a
gesztortelepülés, Tiszacsege Város Önkormányzatával, de a köztes időszakra Egyek
Nagyközség Önkormányzata az orvosi ügyeletnek az egyeki háziorvosok tekintetében január
31-ig hajlandó kifizetni ezt az összeget. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Központi Orvosi Ügyeletben dolgozó ügyeletes háziorvosok, és egyéb
munkatársak ügyeleti óradíjának emelésére vonatkozó 384/2017. (XII.21.) sz.
határozatát hatályon kívül helyezi, mivel Tiszacsege Város Önkormányzata és
Újszentmargita Község Önkormányzata nem hozta meg az Egyek Nagyközség
Önkormányzata döntésével harmonizáló döntést.
A Képviselő-testület kéri a háziorvosokat, hogy az ebből fakadó problémákat
rendezzék a gesztortelepülés, Tiszacsege Város Önkormányzatával.
Egyek Nagyközség Önkormányzata a köztes időszakra 2018.01.02-től 2018.
január 31-ig az orvosi ügyelet gesztor önkormányzata számára hajlandó
megfizetni az egyeki háziorvosok tekintetében az óránként 900 Ft-os
különbözetet.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
14. Ajánlattételi felhívás elfogadása az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz
elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem c. beruházás kapcsán
Bóta Barbara aljegyző:
Az ajánlattételi felhívás a mai nap folyamán készült el. A felhívás szerint 2018.10.31-re kell
készen lennie a beruházással a kivitelezőnek. Ha minden jól halad, a kivitelezés április körül
kezdődhet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Kéri, hogy aki az ajánlattételi felhívást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2018. (I.25.) számú határozata:
„Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem”
tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./
a Kbt. 115 § (1) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást
indít „Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I.
ütem” tárgyában,
2./
„Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I.
ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési
dokumentumokat jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
15. Bíráló Bizottság választása az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz
elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem c. beruházás kapcsán
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Bóta Barbara aljegyzőt kérdezi, a bizottság tagjaira mi a javaslat?
Bóta Barbara aljegyző:
A Képviselő-testület tagjai továbbra sem lehetnek benne a bíráló bizottságban. Egyébként is
jelenleg hárman vannak jelen, akiket meg tudnak nyilatkoztatni a tagság vállalásáról, az
összeférhetetlenségről, és nyílt ülésen történő tárgyalásról. Szekeres Zsuzsanna
közgazdasági irodavezető, Kalmár Zoltán ügyvezető és ő.
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.
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A Képviselő-testület 8 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 8 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 8 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a 3 fős bizottság összetételével egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2018. (I.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásához az alábbi összetételű
Bíráló Bizottságot hozza létre:
- Bóta Barbara aljegyző
- Kalmár Zoltán ügyvezető
- Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

44/50

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JANUÁR 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
16. Az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem c. közbeszerzési eljárás során meghívandó vállalkozásokról
való döntés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő 5 cégre tett javaslatot, amit átadott Bóta Barbara aljegyzőnek.
Bóta Barbara aljegyző:
Az ülés kezdetén kiosztásra kerültek a cégek adatai. A Duba-Sped Kft., a Morotva-Víz-Energia
Kft., a Józsa Kft., a „GLOBAL SPORT” Kft. és a ZEMPLÉNKŐ Kft. kerülne meghívásra az eredeti
javaslat szerint az eljárásba. Illetve Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető tud még
egy siófoki céget, aki alkalmas lenne ennek a munkának az elvégzésére. A cég neve VABECO
Kft.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nem zárkózik el a VABECO Kft. elől, de ő az általa javasolt 5 céget ismeri, és azt gondolja, hogy
velük nem lesz gond a közbeszerzési eljárásnál. Kéri, hogy Szekeres Zsuzsanna közgazdasági
irodavezető garantálja, és álljon értük jót, mert volt olyan eset, amikor a Tardi Kálmán képviselő
javaslatára meghívott cég miatt egy beruházáson 320 millió forintot bukott az önkormányzat.
Kéri, hogy úgy tegyenek javaslatot, hogy annak súlya van.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem tud érte felelősséget vállalni és nem is akar. Kéri, hogy a Képviselő-testület döntsön a
belátása szerint.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Kéri, hogy a VABECO Kft-ét is tegyék fel szavazásra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyenként teszi fel szavazásra a cégeket. Kéri, hogy aki Duba-Sped Kft. meghívásával
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2018. (I.25.) számú határozata:
1. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz
elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és
közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 115.§ (2) bek. alapján az alábbi
gazdasági szereplő részére küldi meg:
Duba-Sped Kft. 4069 Egyek, Nefelejcs u. 11
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2. Képviselő-testület megállapítja, hogy jelen közbeszerzési eljárás
keretében a Kbt. 115.§ (2) bek. –ben foglaltaknak megfelelően a
teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek
kerül megküldésre az ajánlattételi felhívás. Az ajánlattételre felhívandó
gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az
egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-,
kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva járt el az
ajánlatkérő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Morotva-Víz-Energia Kft. meghívásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2018. (I.25.) számú határozata:
1. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem tárgyú közbeszerzési eljáráshoz a határozat
mellékletét
képező
ajánlattételi
felhívást
és
közbeszerzési
dokumentumokat a Kbt. 115.§ (2) bek. alapján az alábbi gazdasági szereplő
részére küldi meg:
Morotva-Víz-Energia Kft. 4100 Berettyóújfalu, Babits Mihály u. 12.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében
a Kbt. 115.§ (2) bek. –ben foglaltaknak megfelelően a teljesítésre képes,
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek kerül megküldésre az
ajánlattételi felhívás. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők
kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások
részvételét biztosítva járt el az ajánlatkérő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a Józsa Kft. meghívásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2018. (I.25.) számú határozata:
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1. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem tárgyú közbeszerzési eljáráshoz a határozat
mellékletét
képező
ajánlattételi
felhívást
és
közbeszerzési
dokumentumokat a Kbt. 115.§ (2) bek. alapján az alábbi gazdasági szereplő
részére küldi meg:
Józsa Kft. 5350 Tiszafüred, Igari út 61.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében
a Kbt. 115.§ (2) bek. –ben foglaltaknak megfelelően a teljesítésre képes,
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek kerül megküldésre az
ajánlattételi felhívás. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők
kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások
részvételét biztosítva járt el az ajánlatkérő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a „GLOBAL SPORT” Kft. meghívásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2018. (I.25.) számú határozata:
1. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem tárgyú közbeszerzési eljáráshoz a határozat
mellékletét
képező
ajánlattételi
felhívást
és
közbeszerzési
dokumentumokat a Kbt. 115.§ (2) bek. alapján az alábbi gazdasági szereplő
részére küldi meg:
„GLOBAL SPORT” Kft. 4030 Debrecen, Tömös u. 17.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében
a Kbt. 115.§ (2) bek. –ben foglaltaknak megfelelően a teljesítésre képes,
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek kerül megküldésre az
ajánlattételi felhívás. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők
kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások
részvételét biztosítva járt el az ajánlatkérő.
Határidő: folyamatos

47/50

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JANUÁR 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Felelős: Polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a ZEMPLÉNKŐ Kft. meghívásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2018. (I.25.) számú határozata:
1. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem tárgyú közbeszerzési eljáráshoz a határozat
mellékletét
képező
ajánlattételi
felhívást
és
közbeszerzési
dokumentumokat a Kbt. 115.§ (2) bek. alapján az alábbi gazdasági szereplő
részére küldi meg:
ZEMPLÉNKŐ Kft. 4914 Olcsvaapáti, Dózsa Gy. utca 31.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében
a Kbt. 115.§ (2) bek. –ben foglaltaknak megfelelően a teljesítésre képes,
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek kerül megküldésre az
ajánlattételi felhívás. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők
kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások
részvételét biztosítva járt el az ajánlatkérő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a VABEKO Kft. meghívásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2018. (I.25.) számú határozata:
1. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem tárgyú közbeszerzési eljáráshoz a határozat
mellékletét
képező
ajánlattételi
felhívást
és
közbeszerzési
dokumentumokat a Kbt. 115.§ (2) bek. alapján az alábbi gazdasági szereplő
részére küldi meg:
VABEKO Kft. 8600 Siófok, Fő u. 260.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében
a Kbt. 115.§ (2) bek. –ben foglaltaknak megfelelően a teljesítésre képes,
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szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek kerül megküldésre az
ajánlattételi felhívás. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők
kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások
részvételét biztosítva járt el az ajánlatkérő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ecsedi János alpolgármester javasolja a Terra 21 Kft. meghívását az eljárásba. Kéri, hogy aki a
Terra 21. Kft. meghívásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2018. (I.25.) számú határozata:
1. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem tárgyú közbeszerzési eljáráshoz a határozat
mellékletét
képező
ajánlattételi
felhívást
és
közbeszerzési
dokumentumokat a Kbt. 115.§ (2) bek. alapján az alábbi gazdasági szereplő
részére küldi meg:
Terra 21 Kft. 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 34.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében
a Kbt. 115.§ (2) bek. –ben foglaltaknak megfelelően a teljesítésre képes,
szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek kerül megküldésre az
ajánlattételi felhívás. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők
kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások
részvételét biztosítva járt el az ajánlatkérő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Szalai Erika képviselő:
Kéri, hogy vegyék le a zárt ülés napirendjéről a Beszámolót a Gyepmesteri Telep működéséről.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Gyepmesteri Telep működéséről szóló beszámolót levegyék
a zárt ülés napirendjéről, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a napirend módosítására vonatkozó javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel a zárt ülésen csak ezt az egy napirendet tárgyalták volna, így nem szükséges a zárt ülés
elrendelése.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 21:15 órakor bezárta.
K. m. f.
___________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

___________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

___________________
Soltész Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

___________________
Tardi Kálmán
Jegyzőkönyv hitelesítő
___________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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