EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

2/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2018. február
13. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről
Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető
23/2018.(II.13.) sz. határozat
2. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
24/2018.(II.13.) sz. határozat
3. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
25/2018.(II.13.) sz. határozattól - 31/2018.(II.13.) sz. határozatig
4. Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
32/2018.(II.13.) sz. határozat
5. Beszámoló a Fonyódligeti üdülő 2017. évi üzemeltetéséről
Előadó: Kalmár Zoltán ügyvezető
33/2018.(II.13.) sz. határozat
34/2018.(II.13.) sz. határozat
6. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkaterve és 2017. évi
beszámolójának elfogadása
35/2018.(II.13.) sz. határozat
7. Egyebek
1. Előirányzat módosítás
36/2018.(II.13.) sz. határozat
2. Határozati javaslat a környezetvédelmi alap felhasználására
37/2018.(II.13.) sz. határozat
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3. Pályázat benyújtása a településen lévő zsidó sírkert rekonstrukciójára
38/2018.(II.13.) sz. határozat
4. Horusz 2000 Bt. kérelme
39/2018.(II.13.) sz. határozat
5. Javaslat II. világháborús kutatásra
40/2018.(II.13.) sz. határozat
6. Döntés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról
41/2018.(II.13.) sz. határozat
42/2018.(II.13.) sz. határozat
7. Döntés az Önkormányzat részére felajánlott Szabó Pál u. 51. sz. alatti ingatlanról
43/2018.(II.13.) sz. határozat
8. Major Imre termőföldvásárlásra vonatkozó kérelme
44/2018.(II.13.) sz. határozat
9. Balogh Gábor ingatlancserére vonatkozó kérelme
45/2018.(II.13.) sz. határozat
10. A Bocskai utca lakosainak kérelme
46/2018.(II.13.) sz. határozat

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból mind a 9 fő jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Kiss Sándor bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 9 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja
meg a bizottság.
1. Döntés az Önkormányzat részére felajánlott Szabó Pál u. 51. sz. alatti ingatlanról
2. Major Imre termőföldvásárlásra vonatkozó kérelme
3. Balogh Gábor ingatlancserére vonatkozó kérelme
Kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalását elfogadja azzal, hogy elsőként a temető
üzemeltetéséről szóló tájékoztatót tárgyalja meg a bizottság, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 9 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.
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Napirendek tárgyalása:
1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről
Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Hegyi Elemérné a tájékoztatóban jelezte, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Van-e
valakinek kérdése, hozzászólása a tájékoztatóhoz?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Összeírt egy pár kérdést, amit ma elküldött Hegyi Elemérné részére.
Hegyi Elemér:
Olyan kérdések vannak benne, amire szerinte az önkormányzatnál jobban tudnak válaszolni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy adjanak tájékoztatást a feltett kérdésekről a legközelebbi testületi ülésig, és ha
válaszoltak, akkor tárgyalják meg ezt a napirendet. Most azt javasolja, hogy halasszák el a
napirend tárgyalását.
Hegyi Elemér:
Kéri, hogy amit leírtak a tájékoztatóban, azt vegyék tudomásul.
Ecsedi János alpolgármester:
Amennyiben később tárgyalják a tájékoztatót, kéri, hogy legyen becsatolva egy pár
hulladékszállítással kapcsolatos számla, bizonyítandó, hogy az ott termelt szemét nem más
módon tűnt el.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A kérdések nem szabad, hogy vita tárgyát képezzék. Szerinte joguk van rá választ kapni.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Szerinte a tájékoztatót a Polgármester által kért kérdéssorral, és az Ecsedi János
alpolgármester által elmondottakkal bővítsék ki.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a következő testületi ülésen
tárgyalják újra a kibővített tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
23/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Tájékoztató a temető üzemeltetéséről c.
napirendet a következő ülésén tárgyalja újra a 2017. évre a működésükre
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valamint a köztemető területére vonatkozó adatok ismeretében. Valamint
kérjék fel az üzemeltetőt, hogy csatoljon be hulladékszállítással kapcsolatos
számlákat is.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hegyi Elemérné temető üzemeltető

2. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A napirendhez nem kíván semmit hozzáfűzni, az előterjesztésben részletesen le van írva, ha
kérdés van, válaszol.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
24/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet módosítását.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

3. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Elég nagy homályt érez a költségvetésnél, aminek az, az oka, hogy a bölcsőde beruházásnál
55 millió forint, a csapadék elvezető rendszernél 17,5 millió forint hiányzik. Ez 72,5 millió
forint összesen. Pluszforrásként 15% vagy 30% is elérhető, amit megpróbálnak megszerezni.
A belvizes pályázatot lehet, hogy így is meg tudnák oldani, de egy tájékoztatás szerint a plusz
30%-ot csak akkor adják, ha nyílt közbeszerzési eljárást folytatnak le. Ha ez így van, akkor
eredménytelennek kell nyilvánítani a lefolytatott közbeszerzési eljárást, és nyílt
közbeszerzési eljárást kell elkezdeniük. Arra még nem kaptak választ, hogy a Szöghatár Kft.
pályázhat-e a bölcsőde kivitelezésére.
Az Egyház is adna 55 millió forintot, de annak is ára van. Az Egyház a két óvoda tulajdonjogát
kérné érte. Ezt ő egy feltételhez kötné, hogy a szerződésbe tegyenek egy olyan opciós jogot,
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hogy ugyanennek az összegnek az inflációval növelt értékéért az önkormányzat bármikor
visszavásárolhatja ezt az épületet.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezetővel átnézték a költségvetést és 39 millió
forinttal fognak csökkeni a kiadások. A hiány 96 millió forintról 57 millió forintra fog
csökkenni az alábbi javaslatokkal.
A működési tartalékot 15 millió forintról 5 millió forintra csökkentik.
A fejlesztési tartalékot 5 millió forintról nullára csökkentik, és a fejlesztéseket megpróbálják a
közmunkaprogramban megoldani.
A temetkezési iroda raktárkészletének kialakítására 10 millió forint helyett 3 millió forintot
fordítanak.
Az orvosi ügyeletben Tiszacsegével együtt marad Egyek és 300 Ft emeléshez hozzájárulnak,
ami 1,8 millió forinttal megemeli a hiányt.
Az utak kátyúzására csak 7 millió forint körül összeget fordítanak. Annyit fordítanak rá,
amennyit az állam ad, és nem tesznek hozzá pluszforrást. Ez 11 millió forinttal csökkenti a
hiányt.
Karácsonyi díszkivilágításra a tervezett 1,7 millió forintot lenullázzák.
A rendezvények eszköz felszerelésére tervezett 3,1 millió forintot is lenullázták.
Viszont az utcai motoros rendezvényre az Egyeki Vigasságoknál betervezett plusz 3 millió
forintot.
Az állateledel bolt raktárkészletének kialakítására, pénztárgép vásárlására, egyéb dologi
kiadásaira tervezett összegből csökkentettek 3 millió forintot.
A temető területének bővítésre tervezett 6 millió forintot lecsökkentették 3 millió forintra.
Ez összesen 39 millió forintot jelent. Így a hiány 57 millió forint. Arra kell törekedniük, hogy
ez az összeg csökkenjen.
Úgy néz ki, hogy a végelszámolás alatt lévő Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
telephelyét meg fogják vásárolni. A vételárából Egyeknek 13,9% jár. Úgy tudja, hogy a
legnagyobb vételár 250 000 000 Ft + Áfa. Ebből Egyek Nagyközség Önkormányzatára
33 000 000 Ft esne. Most a Vízmű Zrt-nél kb. 140 000 000 Ft készpénzállomány van, ebből
Egyekre 18 000 000 Ft esne. A reális várakozás az, hogy a Vízmű Zrt-től a végelszámolásból az
önkormányzat kapjon 30 000 000 Ft-ot, ha a vevő ebben az évben a vételár felét fizeti ki. Az
előzetes becslések alapján a Kistérségtől 3 millió forint vissza fog érkezni. A tavalyi számok
alapján úgy gondolták, hogy a REKI-re 20 millió forint tervezése reális. A tavalyi
pénzmaradványt 6 millió forint környékére teszik. Ez összesen 80 millió forint.
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Ha elfogadják a költségvetést, akkor a REKI-re 57 millió forintot fognak tervezni. Úgy
gondolja, hogy a bejövő összegekkel az évet meg tudják csinálni.
Lényegesnek gondolja, hogy beszéljenek a Polgármesteri Hivatalban dolgozó
köztisztviselőkről. Mindenkinek emelkedett a munkabére, a minimálbér is emelkedett. A
Szöghatár Kft-nél is van emelkedés nemcsak a minimál béreseknek. A köztisztviselők
vonatkozásában elkezdődött egy jelenség. Szállingóznak a hírek, hogy a LIDL-ben a
legegyszerűbb eladó is nettó 200 000 Ft-ot visz haza. A kereskedelemben dolgozók közül
senki sem kap kevesebbet, mint bruttó 200 000 Ft. A köztisztviselők közül már van, aki
elment bolti eladónak, és van, aki gondolkodik rajta.
Éveken keresztül ellenezte az adókimunkálási jutalék adását a dolgozóknak, a 13. havi bértől
azért ódzkodott, mert nem biztos, hogy minden évben tudják adni. Javasolja, hogy ne
adjanak adókimunkálási jutalékot és 13. havi bért, hanem ezt a pénzt osszák el a dolgozók
között. Van még két üres álláshely, az arra tervezett bért ne zárolják, hanem adják oda.
Kövessék azt a célt, hogy a Polgármesteri Hivatalban a bruttó 230 000 Ft-ot keresse meg
mindenki.
Tardi Kálmán képviselő kiment az ülésről, jelen van 8 fő.

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A rendelet tervezet arra alkalmas, hogy tárgyalja a Képviselő-testület, és a Polgármester úr
által előterjesztett módosító javaslatokkal elfogadásra is alkalmas. Amennyiben kérdés van,
megpróbál rá válaszolni.
Visszatér a köztisztviselők béremelésére. Azért, hogy a tömeges elvándorlás ne induljon meg,
valamit tenni kellene. Ezt nem pluszforrással, hanem átcsoportosítással próbálnák
megoldani. 17 köztisztviselőből 15 keres minimálbért, illetve van, aki nagyon közel áll hozzá
két évvel a nyugdíj előtt. Először úgy gondolták, hogy hármójuknak, vezetőknek nem
számolnak az 50 000 Ft-os emeléssel. De valamit be kell áldozni. Ez lenne az üdülési
támogatás félhavi része, nem pedig a jutalom, ahogy a Polgármester mondta. Jutalmat most
minden dolgozónak tartalmaz a költségvetési rendelet tervezet. Illetve üdülési támogatást a
köztisztviselőknek, a Polgármesternek és az Alpolgármesternek. Ha az érdekeltségei alapot is
bevonják ebbe a körbe és bérrendezés lesz, akkor valószínű, hogy ők hárman a vezetők is
fognak részesülni valamilyen szintű bérrendezésben. A bizottság és a Képviselő-testület
feladata a bérkeret biztosítása a költségvetési rendelet elfogadásával. Az érdekeltségi alap
bevonásához rendeletet kell módosítani.
Illetve, ha a köztisztviselők elmennek, ami még így is fennáll, szerinte könnyebben találnak
munkára alkalmas munkavállalót, ha picit több a fizetés, mint a minimálbér.
Tardi Kálmán képviselő visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ebben az évben még nem volt olyan hét, hogy ne kelljen azzal foglalkozni, hogy ki fog a
Polgármesteri Hivatalból elmenni. A létszámot tekintve a Polgármesteri Hivatal igen rossz
helyzetben van. Az elvek megfogalmazódtak, amennyiben a bizottság egyet tud vele érteni,
hogy szükség van bérrendezésre. Úgy gondolja, hogy már csak a technika tekintetében kell
egységre jutni. Az üdülési támogatás és üres állás helyek tekintetében szeretnék ezt az
átcsoportosítást nem a 13. havi juttatás terhére. Az adókimunkálási jutalék tekintetében
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lehetne egy olyan kompromisszumot kötni, hogy nem megszűnne, hanem bérfejlesztésre
lehetne fordítani. Ahogy már elhangzott havi plusz 50 000 Ft-ra gondoltak dolgozónként.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Örül, hogy a Polgármester eljutott erre a pontra, viszont aggodalommal tölti el, hogy még
csak a Polgármesteri Hivatalban gondolkodnak e tekintetében. Ugyanis szóba került a
Szöghatár Kft., mint lehetséges kivitelező a bölcsőde tekintetében, és tudják, hogy a Kft-nél
szakember hiány van. A szakmunkásokra is ki kellene terjeszteni ezt a dolgot, viszont nem
látja, hogy a Kft-nek tervezett összegből ez megoldható-e. A Polgármesteri Hivatalnál nem
zárolnak ugyan, és nem kerül törlésre semmi, de nem is kell hozzátenni. A Kft-nél szükség
lenne plusz szakemberek felvételére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tavaly a Szöghatár Kft-nek 32 millió forintot adta át, most 45 millió forint van betervezve.
Ebből 2 milliót vissza kell fizetnie, tehát a valóságban ez 43 millió forint. Ennek fedezni kell a
minimálbért és a béremeléseket. A Kft. működésből él, lehet azt mondani, hogy vállaljanak
be munkát, és aki részt vesz benne, lehet belőle pénze. A konyhán tudnak a rendezvényeket
csinálni, amiből tudnak pénzt keresni. Nem látja azt, hogy az a 45 millió forint, amit
átadnának, ne teremtené meg annak az alapját, hogy a Kft-nél is jók legyenek a dolgok.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
A Kft-nél most valóban nem szakmunkásokkal dolgoznak, ami a gyorsaságban és
hozzáállásban is meglátszik, bár az eddig elvégzett munka elfogadhatónak tűnik számára.
Nem attól fél, hogy miből lesznek az emberek kifizetve, hanem attól, hogy nem lesz
szakember, aki egy nagyobb munkát, mint pl. a bölcsőde építése meg tudna csinálni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha van olyan szakember, akit érdemes lenne foglalkoztatni, azt 8+4 havi bérköltség
támogatással pályázat útján lehetne foglalkoztatni. Aki itt van, és jól végzi a munkáját,
becsüljék meg még jobban, méltányos fizetést próbáljanak adni. Ha van olyan szakember,
akit ide tudnak hozni, akkor hozzák ide.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem szabad hagyni, hogy a jól bevált emberek elmenjenek, kompromisszumot kell találni, ha
fáj is. Örül, hogy a köztisztviselők bére valamilyen szinten a helyére kerül.
Abban az esetben, ha a szakmunkásokat nem közmunkás minimálbéren alkalmazzák, hanem
attól magasabb díjon, az érdekeltségi viszonyok másabbak lennének. Ha feltuningolnák a
Szöghatár Kft-ét, ha adott esetben nagyobb önállóságot adnának a Kft. vezetésének, meg
tudnák volna csinálni az ÖNO-t, vagy meg tudnák csinálni a bölcsődét, vagy
vállalkozhatnának a környező településeken a brigádjukkal. Ha jó vezetés van és van piac,
adott esetben a Kft. tudna pénzt pumpálni az önkormányzatba. E felé menjenek el.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Egyetért Tardi Kálmán bizottsági taggal, de az alapproblémája az, hogy hogyan tudnának egy
ütőképes brigádot csinálni, honnan kellene embereket venni?
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről, jelen van 8 fő.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte a kulcspozícióban lévő embereket 8+4 havi bérköltség támogatással pályázat útján
foglalkoztassák, és akkor oda tudják nekik adni a 180 500 Ft-ot, amit most a pályázat
lehetővé tesz. Ezeknek az embereknek ez egy előrelépés lesz.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ide nem 180 000 forintos ember kell. A Kft-hez olyan elismert szakember kell, aki a
vezetőségi instrukciókat megkapva, önállóan tud dolgozni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Amíg nem látják tisztán, hogy bizonyos munkakörökben lehet közmunkásokat alkalmazni,
bizonyos munkakörökben nem, addig szerinte nem tudják rendbe tenni ezt a dolgot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Legyen egy olyan javaslat a bizottság részéről, hogy a Szöghatár Kft. igazgatója adjon fel
hirdetést főállású kőműves felvételére versenyképes bérért.
Bóta Barbara aljegyző:
Azt is vizsgálják meg, hogy kiket lehet GINOP pályázat keretében foglalkoztatni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja még, mivel a számítások után az körvonalazódik, hogy nincs megtakarítás az
Egyházi fenntartásba adást nézve, az 5 millió forintot az Egyháznak ne adják át.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Addig ne vonjanak vissza semmit, míg meg nem kérték és kapják a tájékoztatót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja még, hogy azok az önkormányzati dolgozók részére, akikről úgy gondolják, hogy
kulcspozícióban vannak, adjanak be 8+4-es GINOP pályázatot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy erről szavazzanak. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal
illetve az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. tekintetében törekedjenek arra, hogy a
kulcspozícióban foglalkoztatott közmunkásokat a GINOP pályázat keretében nyújtható 8+4
havi bérköltség támogatás igénybevételével foglalkoztassák tovább, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
25/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Polgármesteri Hivatal és az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. tekintetében törekedjenek arra, hogy a
kulcspozícióban foglalkoztatott közmunkásokat a GINOP pályázat keretében
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nyújtható 8+4 havi bérköltség támogatás igénybevételével foglalkoztassák
tovább.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Aki támogatja, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője pályázatot írjon ki
építőipari szakember felvételére versenyképes bérért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
26/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Kalmár Zoltánt az Egyeki Szöghatár
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy írjon ki pályázatot építőipari szakember
felvételére versenyképes bérért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kalmár Zoltán ügyvezető

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A Polgármester által ismertetett elképzelésekről egyben vagy tételenként kell szavazni?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Bizottsági ülésen még lehet egyben szavazni. Ha valamiben nincs egyetértés, arról lehet,
külön kell szavazni, de a testületi ülésen már minden javaslatról egyenként kell szavazni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A Polgármester javaslatai között van két plusz tétel, ami növeli a hiányt. Javasolja, hogy erről
a két tételről külön szavazzanak, a hiányt csökkentő tételekről pedig egyben.
Kéri, hogy aki támogatja az 1 800 000 Ft plusz betervezését a Központi Orvosi Ügyelet
fenntartásához, illetve az orvosok, asszisztensek, gépkocsivezetők ügyeleti díjának
kiegészítéséhez, kézfelnyújtással jelezze.

A bizottság 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
27/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kerüljön tervezésre plusz 1 826 437 Ft a Központi
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Orvosi Ügyeletben dolgozó orvosok ügyeleti óradíjának 300 Ft-al történő, az
asszisztensek ügyeleti óradíjának 150 Ft-al történő valamint a gépkocsivezetők
ügyeleti óradíjának 130 Ft-al történő emeléséhez.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

Hajduné Holló Katalin képviselő:
Következő az utcai motoros verseny. Kéri, hogy aki támogatja plusz 3 millió forint
betervezését utcai motoros versenyre, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
28/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek plusz 3 000 000 Ft betervezését utcai motoros
rendezvényre.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a működési tartalék 15 millió forintról 5 millió forintra történő
csökkentését, az 5 millió forint fejlesztési tartalék törlését, a temetkezési iroda
raktárkészletének kialakítására tervezett 10 millió forint 3 millió forintra történő
csökkentését, az utak kátyúzására tervezett összeg 11 017 000 forinttal történő
csökkentését, a karácsonyi díszkivilágításra a tervezett 1 714 000 Ft törlését, a rendezvények
eszköz felszerelésére tervezett 3 121 000 Ft törlését, az állateledel bolt raktárkészletének
kialakítására, pénztárgép vásárlására, egyéb dologi kiadásaira tervezett összeg 3 millió
forinttal történő csökkentését, és a temető területének bővítésre tervezett 6 millió forint 3
millió forintra történő csökkentését, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
29/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek
-

a működési tartalék 15 millió forintról 5 millió forintra történő
csökkentését,
az 5 millió forint fejlesztési tartalék törlését,
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-

-

-

a temetkezési iroda raktárkészletének kialakítására tervezett 10 millió
forint 3 millió forintra történő csökkentését,
az utak kátyúzására tervezett összeg 11 017 000ó forinttal történő
csökkentését. Erre a célra csak az állam által biztosított összeget
fordítsák,
a karácsonyi díszkivilágításra a tervezett 1 714 000 Ft törlését,
a rendezvények eszköz felszerelésére tervezett 3 121 000 Ft törlését
az állateledel bolt raktárkészletének kialakítására, pénztárgép
vásárlására, egyéb dologi kiadásaira tervezett összeg 3 millió forinttal
történő csökkentését
a temető területének bővítésre tervezett 6 millió forint 3 millió forintra
történő csökkentését

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A köztisztviselők esetében inkább a kolléganők, jegyző és irodavezető által elmondott
változatot támogatja, mint a Polgármesterét.
Kéri, hogy aki a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelője tekintetében a különböző
személyi jellegű juttatások, (üdülési támogatás 1/2 része és 2 fő üres állás helyekre tervezett
összeg) és az ahhoz kapcsolódó járulékok bérfejlesztésre történő átcsoportosítását,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
30/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelője
tekintetében a különböző személyi jellegű juttatások (üdülési támogatás 1/2
része és 2 fő üres állás helyekre tervezett összeg) és az ahhoz kapcsolódó
járulékok bérfejlesztésre történő átcsoportosítását.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
rendelet tervezetet elfogadja azzal, hogy 57 194 536 Ft kerüljön tervezésre a települési
önkormányzatok rendkívüli támogatására, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
31/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletet azzal, hogy 57 194 536 Ft
kerüljön tervezésre a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök
Vadász Béla bizottsági tag és Vitéz Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről, jelen van 7 fő.

4. Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az anyagba a régi díjtételek vannak becsatolva. Mivel a díjtételek emelésére javaslat nem
érkezett, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az anyagban szereplő díjtételeket ne emeljék,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
32/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
- a 384/2014.(IX.25.) sz. határozatban megállapított Önkormányzat
tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját
- a 46/2015.(II.12.) sz. határozatban megállapított piaci és vásári helypénz
díjszabását és a mérlegelési díjakat
- 12/2017.(II.12.) sz. rendelettel módosított közterületek használatáról és a
közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11) sz. rendeletben megállapított
közterület-használati díjakat ne módosítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
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5. Beszámoló a Fonyódligeti üdülő 2017. évi üzemeltetéséről
Előadó: Kalmár Zoltán ügyvezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megkérdezi Kalmár Zoltán ügyvezetőt, kívánja-e a beszámolót kiegészíteni?
Kalmár Zoltán ügyvezető:
A beszámolót nem kívánja kiegészíteni. A beszámolóban szerepel a társönkormányzatok által
fizetendő összeg. Jó lenne, ha ezt az összeget minél hamarabb kifizetnék, mert az állami
tulajdonú cég, semmiben nem nyilatkozik, és pénzt sem akar adni, és közel 1 millió forinttal
tartoznak.
Vadász Béla bizottsági tag és Vitéz Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

Ecsedi János alpolgármester:
Attól függetlenül, hogy jó a kihasználtság, neki a beszámolóból nem jött le, mi az a 100%-os
mérték, ha minden nap minden helység ki van használva. Ez azért fontos, mert 3-6 épületet
lefoglaltak csak péntektől-vasárnapig. A hatékonyság előremozdítására célszerű lenne
időszakokat megjelölni. Pl. hétfőtől-vasárnapig, vagy szerdától-szerdáig, mert ha mindenki
vasárnap foglalja le, akkor kevesebb lesz pl. a hétfő, kedd, szerda.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezt lehet, hogy az árképzéssel kellene kialakítani.
Ecsedi János alpolgármester:
Ismerteti milyen fejlesztésekre lenne igény az üdülőben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az a baj, hogy a fejlesztések az ingatlan értékét növelik, és a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság, ami mögött a Magyar Állam van 12%-ban tulajdonosa. Mind 3
önkormányzatnak érvényes döntése van róla, hogy ezt meg akarja venni. Az SZGYF a kérést
továbbította a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felé, akik azt a tájékoztatást adták, hogy
tavasszal felértékeltetik az ingatlant, és augusztusban vagy szeptemberben egy elektronikus
árverésen keresztül meg tudják venni, de az elmúlt két évben nem tudtak elintézni semmit,
ez továbbra is a Magyar Állam tulajdonában van, és az SZGYF nevű szervezet soha nem fizeti
meg a rájuk eső költségeket.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről, jelen van 8 fő.

Ki fogják küldeni a vagyonértékelőt és fejlesztéseknek is kérni fogják a 12 %-át. Tehát kifizetik
a fejlesztést, amihez a szervezet nem járul hozzá, utána pedig kérni fogja a fejlesztés 12%ának a megfizetését. Ezért jobb, ha nem csinálnak semmit, mert duplán meg kell fizetni a
fejlesztés árát. Egyelőre csak a feltétlenül indokolt karbantartási munkálatokat kell elvégezni,
illetve ingóságok vásárlásával továbbra is egyetért, mert az, az önkormányzat könyvelésében
szerepel, arra nem tarthatnak igényt.
Ecsedi János alpolgármester:
Az adás-vételt követően le vonják a rájuk eső részt.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
A fejlesztéseket követelésként nyilván kell tartani, és le kell vonni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő lassan lép, nyakatekerten gondolkodik, életképtelen
megoldásaik vannak. Ha ez ilyen egyszerű lenne, ahogy elmondják, akkor most is kifizetnék a
rájuk eső 587 069 Ft-ot.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha kiírnák az elektronikus árverést, már az is egy előrelépés lenne, legalább meg tudnák
venni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Továbbra is azt javasolja, hogy nagy összegű fejlesztést ne tervezzenek erre az évre. Most
fogadták el a költségvetést, látták a hiányt, nem ebben az évben kell erre nagy összeget
költeniük.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Üzemeltetéssel kapcsolatban lenne egy felvetése. Az önkormányzatnak van egy olyan
döntése, hogy különböző szervezetek dolgozói 50%-os kedvezménnyel jogosultak a
Fonyódligeti üdülő igénybevételére. A foglalások alkalmával 2-3 épületet is lefoglalnak.
Akarnak e tekintetben korlátot bevezetni, hogy 1 ember kedvezményesen hány épületet
foglalhat le? Ha van javaslat lesz korlátozás, ha nem, akkor nem lesz korlátozás.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

Tardi Kálmán bizottsági tag:
A kedvezményezettek körének bővítését nem tervezi. Egy embernek, ha nagy családja van,
akkor bérelhet 2 házat kedvezménnyel, de az nem életszerű, hogy egy ember 4-5 lakást
kibéreljen.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szerinte itt nem az a kérdés, hogy családtag megy vagy nem, mert elmehet egy baráti
társaság is. Itt az épület száma a lényeg.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az önkormányzat nem jótékonysági intézmény, hogy egy több fős baráti társaságnak 50%-ért
odaadja a lehetőséget. Ezt nem támogatja.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem az a lényeg, hogy ki megy. Meg van a kedvezményezettek köre. Egy foglaló hány
ingatlant foglalhat le kedvezményesen? Akarják szabályozni, vagy nem?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy egy kedvezményezett maximum 2 házat foglalhasson le kedvezményesen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A kedvezményt a teljes egyeki lakosságra ki kellene terjeszteni.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha a teljes lakosságra kiterjesztik a kedvezményt, akkor 20-30%-al emeljék meg az árképzést.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte először próbálják meg a maximum 2 házat, és majd meglátják jövőre, hogy emeli a
bevételt vagy nem. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy egy kedvezményezett maximum 2
házat foglalhasson le 50% kedvezménnyel, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
33/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Fonyódligeti üdülő kedvezményes
igénybevételére jogosultak maximum 2 db házat foglalhassanak le 50%
kedvezménnyel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kalmár Zoltán ügyvezető
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Fonyódligeti üdülő 2017. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
34/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Fonyódligeti üdülő 2017. évi
üzemeltetéséről szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Kalmár Zoltán ügyvezető

6. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkaterve és 2017. évi
beszámolójának elfogadása
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Egy új törvény miatt vált szükségessé. Van egy sablon, ami alapján bekérik a beszámolót és a
munkatervet. Ebben az évben most február 28-ig kell jóváhagyni.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Neki szemet szúrt az óriási közfoglalkoztatott létszám.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Jócskán nőtt a feladatuk is ezért van szükség erre a létszámra.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Annyi embert adjanak egy területre, hogy tartalmas munkával tudják megtölteni a
munkaidejét. A közmunkaprogramban is illene 5-6 órát produktív munkával eltölteni. Ahol
nem tudnak munkát adni, oda nem küldjenek közunkást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egy vagy két testületi üléssel ezelőtt már elmondta, hogy a közmunkaprogramban mi a
rendezőelv. A könyvtárban olyan emberek is vannak, akik az orvosi igazolás szerint csak
korlátozásokkal alkalmasak munkavégzésre.
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
A beszámolóban van egy javítani való. A 2017. évben az utolsó oldalon a dologi és egyéb
kiadást át kell írni. A dologi kiadás összege 3 447 000 Ft, az egyéb kiadás összege pedig
64 000 Ft-ra fog módosulni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi munkájáról szóló
beszámolót, valamint a 2018. évi munkatervét elfogadja azzal, hogy a beszámolóban
kerüljön pontosításra 2017. évre vonatkozóan a dologi kiadás, valamint az egyéb kiadás
összege, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
35/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolj a Képviselő-testületnek a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
2017. évi munkájáról szóló beszámolót valamint a Tárkányi Béla Könyvtár és
Művelődési Ház 2018. évi munkatervét azzal, hogy a beszámolóban kerüljön
pontosításra a Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása c. táblázatban a
2017. évre vonatkozóan a dologi kiadás, valamint az egyéb kiadás összege az
alábbiak szerint:
- Dologi kiadás: 3 447 000 Ft
- Egyéb kiadás: 64 000 Ft
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető
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7. Egyebek
1. Előirányzat módosítás
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az előterjesztésben szereplő előirányzat módosításokat utólag kellene jóváhagyni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel az előirányzat módosításokat már megtörtént dolgok, és be vannak építve a 2017. évi
költségvetési rendeletbe, javasolja, hogy fogadják el. Kéri, hogy aki az előirányzat módosítást
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
36/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy utólag hagyja jóvá az alábbi előirányzat
módosításokat:
a.)Az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége (011130) Kormányzati funkción a dologi kiadások
tekintetében tervezett előirányzat csökken 228 788 forint előirányzattal, Az
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)
Kormányzati funkción a beruházási kiadások tekintetében tervezett
előirányzat növekszik ugyanezen összeggel.
b.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határozott,
hogy a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) Kormányzati funkción az
Önkormányzati önerő keretein belül a dologi kiadások előirányzatáról
1 930 465 forint átcsoportosításra kerül ugyanezen kormányzati funkció a
beruházási kiadások előirányzatára.
c.) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
(013350) Kormányzati funkción a beruházási kiadások tekintetében tervezett
előirányzat csökken 385 588 forint előirányzattal, ugyanezen, kormányzati
funkción a felújítási kiadások tekintetében tervezett előirányzat növekszik 385
588 forint előirányzattal.
d.) Egyeki Polgármesteri Hivatal tekintetében az Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
(011130) Kormányzati funkción a beruházási kiadások tekintetében tervezett
előirányzat növekszik 441 404 forint kiadási előirányzattal, ugyanezen,
kormányzati funkción a dologi kiadások előirányzata csökken 290 500 forint
előirányzattal. Valamint Egyek Nagyközség Önkormányzata tekintetében az
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége (011130) Kormányzati funkción a dologi kiadások tekintetében
tervezett előirányzat csökken 150 904 forint előirányzattal.

17/24

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

2. Határozati javaslat a környezetvédelmi alap felhasználására
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 2017. év december 31-ig képződött környezetvédelmi alap felhasználásáról szól a
határozati javaslat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló határozati javaslatot elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
37/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy engedélyezze a 2017. évben képződött 2 178 400 forint összegű
környezetvédelmi alap felhasználását a 2018. évi költségvetésben tervezett alábbi
kiadásokra:
a.)
b.)
c.)
d.)

Környezetvédelmi pályázati támogatás:
Egyek Nagyközség belterületén található közkifolyók vízdíja:
Ohat ivóvíz biztosításával kapcsolatos áramdíj:
Tisza-tavi régió hulladéklerakóit rekultiváló egycélú
önkormányzati Társulásnak fizetendő hozzájárulás:

500 000 Ft
920 000 Ft
698 400 Ft
60 000 Ft

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A költségvetés tárgyalásakor kellett volna elmondania, hogy buszvásárlásra be van tervezve
10 millió forint, amit azért nem tett szóvá, mert nem csökkenti a költségvetési hiányt. Erre
hitelfelvétel van betervezve, de szerinte nem most jött el az ideje a buszvásárlásnak. Viszont
benne maradt a költségvetésben, hogy a temetkezési szolgáltatás végzéséhez 10 millió forint
hitelt fognak felvenni, és vásárolnak egy halott szállításra alkalmas gépjárművet, aminek kb.
ennyi az ára. Ennek a járműnek biztosítani kell egy garázst, és a temetkezésben dolgozóknak
egy fekete-fehér öltözőt.
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3. Pályázat benyújtása a településen lévő zsidó sírkert rekonstrukciójára
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Látják, hogy milyen a zsidó temető állapota. Annak ellenére, hogy a Szöghatár Kft. a kerítést
korábban már kétszer is megigazította, most dől kifele. Mivel most már van kotróút a
kerítést meg lehet úgy igazítani, hogy stabilan álljon. Ennek a költségvetése kb. 3-4 millió
forint. Most van pályázati lehetőség, és dolgoznak rajta, hogy beadják. A támogatás
intenzitása 100%, 10 éven keresztül vállalni kell a fenntartási költségeket.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
38/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által
meghirdetett „Az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország
területén található/fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó
sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség
megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb
társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék
kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére” című,
felhívásra pályázatot nyújtson be. A projekt támogatási intenzitása 100%.
Egyek Nagyközség Önkormányzata vállalja minimum 10 éven keresztül a
támogatásból felújított temető fenntartását, gondozását.
A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. április.13.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző

4. Horusz 2000 Bt. kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A Horusz 2000 Bt. kérelme eszközbérleti díjra.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Erre az önkormányzatnak nincs pénze.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tavaly azt mondta, hogy ha lejár az 5 év, akkor szűkítsék ezeket a támogatásokat, de a
sebészet nagyon népszerű a településen. A 100 ezer Ft-ot eddig is adták havonta. Végül is
nem kér többet, ugyanazt kéri.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Be van tervezve, a költségvetést már nem befolyásolja. A szemésznek van még 55 ezer forint
bérleti díj tervezve havonta.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Horusz 2000 Bt. kérelmét támogatja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
39/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Egészségház sebészeti szakrendelésének
(Horusz 2000 Bt. 4032 Debrecen, Babits Mihály u. 65.) eszközbérleti díjára
továbbra is havi bruttó 100.000,- Ft összeget biztosítson.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

5. Javaslat II. világháborús kutatásra
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Összesen 600 ezer forintot kérnek. A múlt ismerete szerinte megéri ezt az összeget. György
Istvánnak adott segítséget, hogy kutasson a témában, de még nem kérte be az eredményeit,
mert nem fizetne azért a munkáért, amit ők már elvégeztek. Nem vetné el a
kezdeményezést, várják meg, hogy György István mire jutott a debreceni hadtörténésszel.
Ha az információk rendelkezésre állnak, a következő testületi ülésen döntsenek a kérdésben.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerinte, ha a következő testületi ülésen olyan határozatot hoznak, hogy nem tudnak csak
300 ezer forintot adni, akkor is ugyanúgy kutatni fognak, mintha 600 ezer forintot adnának.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Aki egyetért azzal, hogy a következő ülésen térjenek vissza a napirendre, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
40/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság úgy határozott,
hogy a Javaslat II. világháborús kutatásra c. napirend tárgyalására a következő
ülésén tér vissza.
Határidő: 2018. március 27.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

6. Döntés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Menyhárt Imre az Egyek, Dankó P. u. 10. szám alatti ingatlant szeretné az önkormányzatnak
ajándékozni, csak nem az övé az ingatlan. A tulajdoni lapon bőven van bejegyzés is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy keressék meg az ingatlan tulajdonosait.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy keressék meg tulajdonosokat az
ingatlan felajánlásával kapcsolatban, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
41/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Dankó P. u. 10. szám alatti ingatlan
tulajdonosait keressék meg az ingatlan felajánlásával kapcsolatban, mivel az
ingatlan felajánlójának nincs tulajdonrésze az ingatlanban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az Egyek, Blaha L. u. 3. szám alatti ingatlant Mága Dezsőné ajánlotta fel, és csereingatlant
kér helyette. Elidegenítési tilalom és rengeteg bejegyzés van az ingatlanon. Ismerteti a
tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Aki egyetért, hogy a kérelmet utasítsák el, mivel nem tudnak csereingatlant biztosítani,
kézfelnyújtással jelezze.
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A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
42/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Mága Dezsőné ingatlan cserére vonatkozó
kérelmét utasítsa el, mivel az önkormányzat a felajánlott ingatlanért cserébe
nem tud önkormányzati lakást biztosítani.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

7. Döntés az Önkormányzat részére felajánlott Szabó Pál u. 51. sz. alatti ingatlanról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A kérelmet Buliska Ibolya nyújtotta be. Az ingatlantért 3,5 millió forintot kér.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Aki egyetért azzal, hogy forráshiány miatt nem vásárolják meg az ingatlant, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
43/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Szabó Pál u. 51. sz. alatti ingatlant
forráshiány miatt ne vásárolják meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

8. Major Imre termőföldvásárlásra vonatkozó kérelme
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti Major Imre kérelmét.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Megnézte a területet, és a 300 000 Ft tisztességes ár érte.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 019/4 hrsz-ú ingatlant 300 000 Ft-ért értékesítsék Major
Imre részére, kézfelnyújtással jelezze.
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A bizottság 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
44/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Major Imre (4069 Egyek, Domb u. 12.) kérelmét
támogassa és a 019/4 hrsz-ú 2877 m2 termőföld-szántó megnevezésű
ingatlant részére 300 000 Ft vételárért értékesítse a termőföld eladásának
közzétételére vonatkozó szabályok betartásával.
Képviselő-testület a 27/2018.(I.25.) sz. határozatát helyezze hatályon kívül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző

9. Balogh Gábor ingatlancserére vonatkozó kérelme
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti Balogh Gábor kérelmét. Az egyenértékűséget majd meg kell állapítani.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megnézte, egyenértékű a két terület.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja támogatni a kérelmet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja Balogh Gábor ingatlancserére vonatkozó kérelmét, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
45/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa Balogh Gábor (4067 Telekháza, Teleki
u. 46/B.) kérelmét és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő EgyekTelekháza, Pillangó u. 35. szám alatti (Hrsz.: 2740) 1067 m2 területű ingatlant
(üres telek) cserélje el a Balogh Gábor tulajdonában lévő Egyek-Telekháza
Pillangó u. 47. szám alatti (Hrsz.: 2734) 1071 m2 területű ingatlanra (üres
telek).
A cserére a területek egyenértékűségének megállapítása mellett kerüljön sor.
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Balogh Gábor vállalja a cserével kapcsolatosan felmerülő költségek viselését.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

10. A Bocskai utca lakosainak kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A behajtani tilos táblát kérik kiegészítő táblával ellátni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a Bocskai utca lakosainak kérelmet, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
46/2018.(II.13.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Bocskai utca lakosainak kérelmét és
a Bocskai utca Ősz út felőli végén lévő behajtani tilos közúti jelzőtáblához
kiegészítő jelzőtáblát helyeztessen el. A kiegészítő tábla a kerékpárral és
segédmotoros kerékpárral történő behajtást engedélyezze.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Bagi Zoltán kistérségi útellenőr

Mivel több napirend nincs a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való
részvételt, és az ülést 18:00 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Kiss Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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