EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. FEBRUÁR 15. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2018. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. február 15-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. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkaterve és 2017. évi
beszámolójának elfogadása
Előadó: Gábor Istvánné könyvtárvezető
45/2018.(II.15.) sz. határozat
2. Polgármesteri jelentés
46/2018.(II.15.) sz. határozat
3. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
2/2018.(II.15.) sz. rendelet
4. Tájékoztató a bölcsőde közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
47/2018.(II.15.) sz. határozat
5. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
48/2018.(II.15.) sz. határozat
3/2018.(II.15.) sz. rendelet
6. Különféle díjtételek módosítása
49/2018.(II.15.) sz. határozat
7. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság
50/2018.(II.15.) sz. határozat
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8. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
4/2018.(II.15.) sz. rendelet
9. Beszámoló a Fonyódligeti üdülő 2017. évi üzemeltetéséről
Előadó: Kalmár Zoltán ügyvezető
51/2018.(II.15.) sz. határozat
52/2018.(II.15.) sz. határozat
10. Kérdések, interpellációk
11. Egyebek
1. A Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
53/2018.(II.15.) sz. határozat
2. Előirányzat módosítás
54/2018.(II.15.) sz. határozat
3. Határozati javaslat a környezetvédelmi alap felhasználására
55/2018.(II.15.) sz. határozat
4. Pályázat benyújtása a településen lévő zsidó sírkert rekonstrukciójára
56/2018.(II.15.) sz. határozat
5. Horusz 2000 Bt. kérelme
57/2018.(II.15.) sz. határozat
6. Döntés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról
58/2018.(II.15.) sz. határozat
59/2018.(II.15.) sz. határozat
7. A Bocskai utca lakosainak kérelme
60/2018.(II.15.) sz. határozat
8. Döntés az Önkormányzat részére felajánlott Szabó Pál u. 51. sz. alatti ingatlanról
61/2018.(II.15.) sz. határozat
9. Major Imre termőföldvásárlásra vonatkozó kérelme
62/2018.(II.15.) sz. határozat
10. Balogh Gábor ingatlancserére vonatkozó kérelme
63/2018.(II.15.) sz. határozat
11. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott adóigazgatási feladatokat ellátó
köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről 8/2001.(II.15.) sz. rendelet
módosítása
5/2018.(II.15.) sz. rendelet
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 Vitéz Zsolt és Bódi István képviselőket, a
jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1.
2.
3.
4.

Döntés az Önkormányzat részére felajánlott Szabó Pál u. 51. sz. alatti ingatlanról
Major Imre termőföldvásárlásra vonatkozó kérelme
Balogh Gábor ingatlancserére vonatkozó kérelme
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott adóigazgatási feladatokat ellátó
köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről 8/2001.(II.15.) sz. rendelet módosítása

Az alábbiakat javasolja napirendről levenni és a következő testületi ülésen tárgyalni:
-

Tájékoztató a temető üzemeltetéséről (6. napirend)
Javaslat II. világháborús kutatásra (Egyebek 6. napirend)

Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Gábor Istvánné könyvtárvezető kéri, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018.
évi munkaterve és 2017. évi beszámolójának elfogadása c. napirendet tárgyalja meg
elsőként a Képviselő-testület.
Napirendek tárgyalása:
1. Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkaterve és 2017. évi
beszámolójának elfogadása
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 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
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2017. évi munkájáról szóló
beszámolót valamint a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi
munkatervét elfogadja 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
2. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kihívta a Mezei-Vill Kft. képviseletében Mezei Jánost és bejárták a közvilágítással
kapcsolatban felmerült plusz igényt. Kérte, hogy egyenként adjon rá árajánlatot. Ez eddig
nem érkezett be.
A gyepmesteri telep új megállapodásainak tervezete 5 híján kiküldésre került. A lényeg,
hogy lakosonként 50 Ft-ot kérnek rendelkezésre állási díjként, aminek fejébe a települések
kvótákat kapnak.
A mentőállomáson megtörtént a báli bevételből vásárolt egészségügyi eszközök ünnepélyes
átadása. A bálon 900 000 Ft-ot sikerült összeszedni, amit az Országos Mentőszolgálat
alapítványa 300 000 Ft-al megtámogatott. Így összesen 1 200 000 Ft-ért tudtak két eszközt
vásárolni.
A hétvégén volt a gazdabál, amit Fiatal László az idén is szépen megszervezett.
A temetkezéssel kapcsolatba járnak a tanfolyamra, és a záró vizsga jövő hét szombaton lesz.
Elkészültek a Tisza part tervei, az első vázlatot meg lehet tekinteni.
Az orvosi ügyeletre érkeztek árajánlatok Debrecen illetve Tiszafüred részéről. A Debreceni
orvosi ügyelet lényegesen többe kerülne az önkormányzatnak, az orvosok viszont
kevesebbet keresnének. A Tiszafüredi árajánlat a másik két település számára kedvezőtlen,
Egyek számára viszont kedvező. Tiszafüreden éves vonatkozásban 2,9 millió forinttal
kevesebből jönnének ki, mint Tiszacsegén. Tiszacsege Polgármestere azt ígérte, hogy ha nem
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változtatnak a jelenlegi felálláson, akkor a tűzoltósággal való együttműködési megállapodást
a Képviselő-testület elé terjeszti, és szólt is, hogy erre az évre tervezzenek be az egyeki
tűzoltóság számára 10 millió forintot. Ha Tiszacsege aláírja az együttműködési
megállapodást, de Újszentmargita nem, akkor bírósághoz kell fordulniuk, és kérni, hogy a jog
erejével bírósági úton hozzanak létre közöttük egy megállapodást az Egyek Önkormányzati
Tűzoltóság működtetésével kapcsolatban. Összességében azt javasolja, hogy maradjanak a
Tiszacsegei Orvosi Ügyeletben. Ennek megfelelően fog szerepelni az orvosi ügyelettel
kapcsolatos előterjesztés a költségvetés tárgyalásánál is.
Soltész Gábor képviselő:
Többször megígérte már Szilágyi Sándor polgármester a tűzoltóság finanszírozását, de nem
adott egy forintot sem. Nem minden a pénz. Az egyeki háziorvosok kifejezték, hogy nem
kívánnak ebben az ügyeletben dolgozni, és nem anyagi problémák miatt. A legfontosabb
dolguk az, hogy legyen 3 háziorvos a településen. A következő ülésen az orvosi ügyelet
kérdését kéri felvenni külön napirendre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az együttműködési megállapodásnak kötelező ereje van, ha aláírja. Az gondolja, hogy a
háziorvosok egyik problémája a pénz, a másik problémájuk, hogy amikor nem akartak
ügyelni, akkorra senki nem oldotta meg a helyettesítést. Ha emelnek az ügyeleti díjon meg
tudják oldani a helyettesítést, mert lesz orvos, aki jelentkezik. Soltész Gábor képviselő
elmondja, hogy ez nem anyagi kérdés. Egyek Nagyközség Önkormányzata számára ez
elsősorban anyagi kérdés. Az orvosi ügyelet 2,9 millió forintját és a tűzoltóság 10 millió
forintját tekintve, jobb, ha maradnak a Tiszacsegei ügyeletben. A helyettesítést pedig
szervezze meg Tiszacsege, mert ezt vállalta, az ügyeletvezető ezért kapja a bérét.
Elfogadja, és ő maga is felajánlotta, hogy a következő testületi ülésen az orvosi ügyelet
kérdését önálló napirendként tárgyalják. Az írásban érkezett ajánlatot ki tudja küldeni
mindenkinek. A Tiszafüredi ajánlat szóban hangzott el. Lakosonként 130 Ft/hó, összegért
vállalnák az itteni feladatokat. Ez 8,5 millió forintra jön ki éves szinten.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több 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
46/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet
módosítását.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2/2018.(II.15.) sz. rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1. §.
A költségvetési rendelet 3.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése az alábbi:
Bevételek mindösszesen: 4 142 399 077 Ft
Kiadások mindösszesen: 4 142 399 077 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Tárgyévi költségvetési hiány:

3 965 115 723Ft
4 124 348 722Ft
159 232 999 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek költségvetési maradványa (várható): 128 165 565 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 10 495 990 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 117 669 575
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek:
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Hitelek bevételei: 49 117 789 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 7 554 365 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 41 563 424 Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 901 207 330 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 008 317 887 Ft
Költségvetési hiány: 107 110 557 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 117 606 547 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 10 495 990 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 107 110 557 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 2 939 980 875 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 992 103 317 Ft
Költségvetési hiány: 52 122 442 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 10 559 018 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 49 117 789 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 7 554 365 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 41 563 424 Ft
1. Költségvetési bevételek
2. §

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

II. A költségvetési kiadások
3.§

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

(1)

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

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási
előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:








1 018 813 877 Ft

Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Finanszírozási kiadások:

579 747 801 Ft
87 125 983 Ft
216 422 334 Ft
17 795 890 Ft
99 600 336 Ft
18 121 533 Ft

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

2 999 657 682 Ft
2 951 082 903 Ft
39 195 661 Ft
1 824 753 Ft
7 554 365 Ft

(4)Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadási előirányzatait kiemelt előirányzat
szerinti bontásban feladatonként a 3.1, 3.1)a, 3.1)b.,3.2., 3.2)a,,3.3.,3.3)a.. számú
melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai kiemelt előirányzatonként a
4. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
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(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként,
felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

4.§
A költségvetési rendelet 6.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Tartalékok
Az önkormányzat a 11. számú melléklet szerint tartalékot nem állapít meg.

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

(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Egyek, 2017.február 15.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Dr. Miluczky Attila
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2017. február 15.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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4. Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta.
Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet
tervezetet azzal, hogy a Hunyadi út járdakészítésének pályázatához szükséges 2 647 000 Ft
önerő kerüljön bele a rendelet tervezetbe. Valamint javasolja a bizottság a Polgármesteri
Hivatalban dolgozók bérének emelését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet tervezetet azzal, hogy a
Hunyadi út járdakészítésének pályázatához szükséges 2 647 000 Ft önerő kerüljön bele a
rendelet tervezetbe.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki 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.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Kalmár Zoltánt az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy írjon ki pályázatot építőipari szakember felvételére versenyképes bérért.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kerüljön tervezésre plusz 1 826 437 Ft a
Központi 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.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek plusz 3 000 000 Ft betervezését utcai motoros rendezvényre.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal 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 11 017 000 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

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal 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.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal 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.
Mivel Polgármester úr az ülés elején megerősítette, hogy a következő héten már nem kíván
testületi ülést tartani, és a költségvetést rendbe kellene tenni, és úgy elfogadni, hogy az
mindenki számára kielégítő legyen, további tételek zárolását javasolja.
Nagy Csaba könyvvizsgáló:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a REKI költségvetési előirányzatként való tervezése
az Államháztartási törvény előírásai szerint nem megalapozott. Az ilyen jellegű
előirányzatokra kötelezettség nem vállalható. Kötelezettség csak akkor vállalható, ha a
pénzügyi kifizetés időpontjában a kifizetés fedezete biztosított. A zárolás biztosítaná, hogy
ez az összeg ne kerüljön kötelezettség vállalásra és kifizetésre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt Nagy Csaba könyvvizsgáló minden évben elmondja. Ennek ellenére a tehetősebb
önkormányzatokon kívül az összes önkormányzat ezt a technikát gyakorolja. Nagy Csaba
könyvvizsgálót kérdezi, hogy milyen megoldást javasol, ha a REKI-t nem?
Nagy Csaba könyvvizsgáló:
Csökkenteni kell a kiadásokat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szerinte Nagy Csaba könyvvizsgálónak kellene előterjeszteni, hogy mit és hol csökkentsenek
57 millió forint értékben. Ez garantáltan emberek elküldésével járna, de akit nem
küldenének el, az elmenne magától, mert nem tudnák emelni a béreket, nem tudnának
fejlesztéseket finanszírozni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
57 millió forint zárolására ő sem tud most javaslatot tenni, de javasolja, hogy szűkítsék a rést
zárolással legalább annyira, mint tavaly. További tétel törlését nem javasolja. Az előző
években is volt lehetőség zárolt tételek feloldására.
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Javasolja az önkormányzati, kormányzati funkción üdülési támogatásra és 13. havi bérre
plusz járulékaira tervezett összeg zárolását.
Javasolja az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete támogatási összegének, az 1,2 millió
forintnak a zárolását, ugyanis ezt az összeget már az előző évben felhasználták.
Javasolja a testvérvárosi kapcsolatokra tervezett 1 millió forint zárolását, amit évek óta nem
használnak fel.
Javasolja a lengyel illetve a magyar gyerekek táboroztatásra tervezett 1 millió forint
zárolását. Ez az összeg sem került az előző években felhasználásra, mert nem valósultak meg
a táborozások.
Javasolja a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyének a megtakarítás 5%-a, maximum 5 millió
forint átadott pénzeszköz zárolását 5 millió forint összegben, ugyanis a CAMINUS bérleti díja
is működési kiadás részét képezi. Gyakorlatilag az 5 millió forintból fizetik a bérleti díjat.
Javasolja a motoros találkozóra említett 3 millió forintot 2 millió forintra csökkenteni.
Egyeztetések után kiderült, hogy ez a találkozó 2 millió forintból megvalósítható.
Javasolja az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. esetében olyan összeg zárolását, amennyi
összeget 2017-es évben egyszerűsített foglalkoztatásra fizettek ki.
Javasolja a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében fél álláshely bérének és
járulékainak azon részét zárolásra, ami a táppénz feletti összeg, illetve javasol júliustól
minden plusz tételt zárolni az intézmény tekintetében. Ez a finanszírozás fölötti
önkormányzat által átadott pénz zárolását jelenti. Ha szükség van rá, akkor feloldják, vagy
gondoskodnak róla.
A javaslatai között szerepel a plusz 1,8 millió forint zárolása az orvosi ügyelet tekintetében,
de ezt, majd a jövő héten meglátják. Illetve, ha itt Tiszafüred mellett döntenének, akkor az
eddigiekhez képest még 2,9 millió forintot zárolhatnának.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Úgy, hogy plusz 1,8 millió forint, és mínusz 2,9 millió forint, ha az orvosok beleegyeznek.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja a gyepmesteri telep tekintetében egy fél munkabér zárolását ugyanazzal a
technikával, mint a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Háznál említette.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Meggyőződése, hogy a javasolt zárolások közül a REKI-ben nem nagyon tudnak
érvényesíteni semmit. Az önkormányzati dolgozók vonatkozásában a 13. havi bér zárolásával
egyetért, a többi javaslatot most nem tudja támogatni. A Szöghatár Kft-nél hajlik a zárolásra,
úgy hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén megszavazott 45 millió forintot megemelhetnék plusz
10 millió forinttal és azt a 10 millió forintot zárolhatnák. A 45 millió forintból nem gondolja,
hogy le kellene venni, mert az országban lévő nagyarányú béremelkedést a Kft.
ügyvezetőjének is nyomon kell követnie, és az ott dolgozók bére is emelkedik. A Pénzügyi
Bizottság ülésén az hangzott el, hogy erősíteni kell a Kft-ét szakemberekkel, hogy tudjon
vállalkozni.
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Bóta Barbara aljegyzőt kérdezi, hogy megérkezett-e a válasz arra, hogy a Kft vállalhatja-e a
bölcsődét?
Bóta Barbara aljegyző:
Igen, de ebben az esetben 6 céget kell meghívni az eljárásba, és a Kft. lehet a 6. cég.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy akkor indítsák el ezt az eljárást.
Bóta Barbara aljegyző:
Időközben az első eljárás eredményeképpen előkészítették azt a kérelmet, amiben 33 millió
forintot kérnek plusz támogatásként a kincstártól. Ezt a kérelmet benyújtsák vagy ne?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Vegyék fel ezt egy külön napirendi pontként, és beszéljenek erről a testülettel.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Amennyiben a költségvetést érinti ez a téma, akkor legfeljebb visszatérnek rá, mert a
különbözetet, vagy amennyi összegre még szükség van, azt be kellene fejlesztési célú
hitelként tervezni a költségvetésbe. Csak ehhez tudni kell a számokat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A 2018. évi költségvetés tárgyalását meg is szakíthatják, és tárgyalhatják a bölcsőde
közbeszerzési eljárását. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a bölcsőde közbeszerzési eljárásával
kapcsolatos napirendi pontot soron kívül tárgyalják, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a napirend
módosítására vonatkozó javaslatot.
5. Tájékoztató a bölcsőde közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A mostani költségvetés szerint kb. 55 millió forint hiányzik a bölcsőde megépítéséhez. TOPos pályázaton hirdették meg, hogy az önkormányzatok 100%-os támogatási intenzitással
pályázhatnak bölcsőde építésére. Úgy tudja, hogy bölcsődékre 150 millió forintig lehetett
pályázni. Az önkormányzat 110 millió forint pályázati pénzt kapott. A meghívott 6 cégből 2
cég adott ajánlatot. A legkedvezőbb árajánlatot az Universal Bau 96 Bt. adta, a második
legjobb ajánlatot a Globál Sport Kft. adta. A legkedvezőbb árajánlat is 55 millió forinttal több
a rendelkezésre álló pénznél.
Azt gondolja, hogy a bölcsődét mindenképpen meg kell építeni, mert kell a településnek és a
törvény is erre kötelezi az önkormányzatot, hogy jövő év január 1-től önálló bölcsődét
működtessen.
Az 55 millió forint összeszedésére az egyik lehetőség, hogy támogatási igényt adnak be a
Magyar Államkincstárhoz, és az irányító hatóság 30% plusztámogatást megítélhet az
önkormányzat számára. Az erről való döntés is időt vesz igénybe, illetve ha megkapják a
30%-ot, még mindig hiányzik 22 millió forint.
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A másik lehetőség, hogy eredménytelennek nyilvánítják a közbeszerzési eljárást, új eljárást
indítanak és az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft-ét is meghívják az eljárásba, mert ők talán
tudnának alacsonyabb összegű ajánlatot adni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja, hogy most a költségvetés tekintetében a hiányzó 55 millió forintot tervezzék be
fejlesztési célú hitel terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 55 millió forintot fejlesztési célú
hitelként tervezzenek be a költségvetésbe, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Bölcsőde építése az Egyek, Óvoda u. 4. szám alatti ingatlanon” tárgyú
beruházás megvalósításhoz kerüljön tervezésre a 2018. évi költségvetésben
55 000 000 Ft fejlesztési célú hitelként.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
A szünetet követően a Képviselő-testület folytatja Egyek Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének elfogadása c. napirend tárgyalását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hajduné Holló Katalin képviselő módosító indítványokat fogalmazott meg. Megkérdezi, hogy
van-e még valakinek a költségvetéssel kapcsolatban javaslata.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Egy javaslatot kihagyott. Hárommillió forint zárolását javasolja a kistérségnek tervezett
összegből.
Tardi Kálmán képviselő:
Kétmillió forint zárolását javasolja a kistérségnek tervezett összegből.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Elfogadja Tardi Kálmán képviselő javaslatát, és kétmillió forint zárolását javasolja.
Ecsedi János alpolgármester:
Semmiképp nem javasolja az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 1 200 000 Ft összegű
működési támogatásának zárolását, mivel ez olyan kockázatot hordoz magában, hogy a
szervezet a továbbiakban nem fog a jelenlegi szinten működni. Javasolja, hogy csak a
Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el a Képviselő-testület.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az SBSE az 1 200 000 Ft működési támogatást már tavaly megkapta a 2018. évi támogatás
terhére. Tehát ez az összeg már az Egyeki Sportbarátok Sportegyesületénél van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azért adták át az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete részére tavaly a 2018. évi működési
költségét, hogy a 2017. évben bevállalt fejlesztésekhez az önerejük meg legyen. Az
egyesületnek nincs olyan bevétele, amiből a működési költségeiken felül a pályázatokhoz az
önerőt ki tudná termelni. A másik dolog, hogy az SBSE által beadott fejlesztési pályázatok
nem az SBSE hanem az önkormányzat vagyonát gyarapítják.
Tardi Kálmán képviselő:
Nem azt mondja, hogy ne adják oda az idén a támogatást az SBSE részére, de akkor
legközelebb már ne jöjjön ilyen kéréssel, hogy a következő évi támogatás terhére adják oda,
mert nem tudják oda adni. Támogassák a sportot, de van egy határ, és nem feltétlen jó, ha
fölé mennek.
A korábbi évekhez hasonlóan, most is javasol zárolást. Az SBSE részére a koncepciókor
öntözésre önerőként 3,1 millió forintot is beírtak. Javasolja, hogy ezt az összeget zárolják, és
minimalizálják ezt az 50 millió forintot.
Ecsedi János alpolgármester:
A különböző átadott ingatlanokhoz kapcsolódóan közel 1,5 millió forint közüzemi számlát
fizetett ki az SBSE az elmúlt évben. A 3,1 millió forint zárolásával kapcsolatban elmondja,
hogy ha a beruházással nem tudnak június 30-ig elszámolni, akkor közel 9 millió forintot kell
vissza utalnia.
Tardi Kálmán képviselő:
Van egy beruházás, ahol szintén inog 110 millió forint támogatás lehívása, és van egy kisebb
volumenű beruházás. Van egy kötelezően ellátandó feladat a bölcsődei feladatok ellátása,
és van egy extra feladat, hogy nem slaggal locsolják a sportpályát, hanem kiépített öntöző
rendszerrel. Súlyozni kell a dolgokat, és ott kell faragni a dolgokat, ahol kevésbé fáj. Adott
esetben maradhat a 3,1 millió forint, de beszéljék át, és kollektívan döntsenek, hogy mi fáj
kevésbé a falunak.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság elnökeként kéri, hogy tartsák magukat a költségvetéshez, rövid
javaslatok hangozzanak el és szavazás legyen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az SZMSZ szerint először a módosító javaslatokról kell szavazni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Igen, és mivel a költségvetési rendeletet érintő módosító javaslatokról van szó, minden
egyes tételről külön-külön kell dönteni.
Soltész Gábor képviselő:
Hajduné Holló Katalin képviselő javaslata szerint a következő tételt kellene zárolni.
Közmunkások egyszerűsített foglalkoztatása 14 millió forint. Megkérdezi, hogy mit takar ez a
tétel?
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
Ez úgy hangzott el összeg nélkül, hogy a közmunkások egyszerűsített foglalkoztatására
kifizetett összeg erejéig a Szöghatár Kft. költségvetéséből zároljanak. A kérdés, hogy mennyi
ez az összeg?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Erről a képviselők is tudnak, csak magasabb lett az összeg, mint az induláskor. Vannak, olyan
közfoglalkoztatottak, akiknek munkaidőn kívül foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak, és
így plusz pénzhez jutnak. Itt kb. 100 emberről van szó.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Ebben a Szöghatár Kft. dolgozói és a konyha dolgozói is benne vannak.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Igen tudnak róla, de azért jegyezte fel ezt a tételt, mert ez úgy hangzott el annak idején,
hogy a kulcspozícióban lévő embereknek biztosítanak lehetőséget erre a kiegészítésre. A
létszám már 100 fölött van, ez olyan szinten szállt el a tudomásukon kívül, hogy közel 14
millió forintra rúg. Szerinte ez ilyen formában tarthatatlan.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az emberek nem akarnak 54 000 Ft-ért komolyabb felelősséget vállalni. Ezért is mondták a
Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy ez sem jó irány és nem viszik tovább az alkalmi
foglalkoztatást, hanem a kulcspozícióban lévőknek megpályázzák a 8+4 havi pályázati
rendszeren keresztül a támogatást. Ez azt jelenti, hogy a 180 500 Ft garantált bérminimumot
fogják kapni. Ezt 8 hónapon keresztül támogatja a munkaügyi központ, 4 hónapon keresztül
pedig önerőből kell kifizetniük. A végeredmény magasabb lesz, mint ez az összeg, de azt
gondolja, hogy a dolgozóknak és összességében is jobb lesz.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Mivel a Pénzügyi Bizottság javaslatai között a Polgármester úr által felvázolt opció már
szerepel, illetve szerepel benne, hogy a Szöghatár Kft. írjon ki pályázatot építőipari
szakember felvételére, ezért merte javasolni, hogy ez a tétel zárolásra kerüljön, mert a 8+4es konstrukcióban az utolsó 4 hónapra kell majd a finanszírozást biztosítani, és akkor
feloldásra kerülhet, amire szükségük van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A garantált minimálbér emelkedett 20 000 forinttal, és akiknek nem emelkedett arányosan
azok is kapnak 20 000 forint körüli összeget. Emelkedik a bér a járulék. Nem érzi
eltúlzottnak, amit Kalmár Zoltán ügyvezető kér.
Tardi Kálmán képviselő:
Mindent tud támogatni, csak lássák a fedezetét, és a fedezetre a könyvvizsgáló is azt
mondja, hogy rendben van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Szöghatár Kft-nek emelhetik a költségvetését és abból zárolhatnak. Most a 45 millió
forintból nem nagyon akar zárolni. Vagy, ha zárolnak belőle, akkor annak tudatában, hogy
időarányosan ennek az összegnek megfelelően fogja oda juttatni, hogy a zárolás ne okozzon
gondot a Kft. működésében.
Hajduné Holló Katalin képviselőt kéri, hogy egyenként ismertesse a javaslatait.
16/48

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. FEBRUÁR 15. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A javaslatok elfogadásához 5 igen szavazat szükséges, mivel minden egyes tétel
rendeletmódosító javaslat.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Első javaslat, az önkormányzati, kormányzati funkción üdülési támogatásra és 13. havi bérre
és járulékaira tervezett összeg zárolása.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen 2 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem
kapta meg a szükséges szavazatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete részére működési célra tervezett 1 200 000 Ft vagy
3,1 millió forint önerőre tervezett összeg zárolása.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 1,2 millió forintos
működési költségét zárolják, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen 2 nem szavazattal 6 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem
kapta meg a szükséges szavazatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, aki egyetért azzal, hogy az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete által megpályázott
pályázatok megvalósításához szükséges 3 187 000 Ft önerőt zárolják, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen 2 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem
kapta meg a szükséges szavazatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Következő javaslat a testvérvárosi kapcsolatokra tervezett 1 millió forint zárolása.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a testvérvárosi kapcsolatok ápolására tervezett 1 millió forint zárolásával
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat
nem kapta meg a szükséges szavazatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A következő javaslat a lengyel és magyar gyerekek táboroztatása tervezett 1 millió forint
zárolása.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amennyiben az iskola megszervezi, hogy a jól tanuló, jó magatartású gyerekek menjenek a
Balatonra, akkor ezt majd feloldják.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja az egyháznak átadott 5 millió forint zárolását, mivel nincs megtakarítás.
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy várják meg a kért tájékoztatót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Visszavonja a javaslatot.
A Pénzügyi Bizottság motoros találkozóra plusz 3 millió forintot javasolt. Ezt 2 millió forintra
javasolja csökkenteni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mindig vannak váratlan költségek. Kell, hogy legyen tartalék ebben a rendezvényben is. Itt
olyan tételek is fel fognak merülni, amit nem kalkuláltak bele a rendezvény szervezésébe.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Munkaterv szerint a rendezvényekre van tervezve 3 354 000 Ft a motoros találkozón kívül.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Szerinte 1 millió forintot törölhetnek a motoros versenyből.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel a rendezvényekre még van 3 millió forint, így támogatja, hogy a motoros verseny
költségeit 1 millió forinttal csökkentsék.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Akkor ezt az 1 millió forintot nem zárolásra, hanem törlésre javasolja.
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy inkább a rendezvények költségeit emeljék meg 2 millió forinttal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a rendezvények költségeit 2 millió forinttal megemeljék,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellet elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja, hogy a Kistérségnek átadandó pénzeszközből 3 millió forintot zároljanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Kistérségnek átadandó pénzeszközből 3 millió forintot
zároljanak, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja, hogy a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében fél álláshely bére
és járulékai kerüljenek zárolásra, kivéve a táppénz hozzájárulásokat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében a javasolt
zárolással, kézelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az orvosi ügyeletre és a gyepmesteri telepre vonatkozó javaslatát visszavonja.
Javasolja, hogy az egyszerűsített foglalkozásra fordított pénzeszközből 10 millió forintot
zároljanak a Szöghatár Kft-nél.
Tardi Kálmán képviselő:
Sok valós munkát kiváltottak, és kevés ember egész évi béréről van szó. Annak érdekében,
hogy legyen mozgástér, javasolja, hogy csak a felét zárolják.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja, hogy 7 millió forintot zároljanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 7 millió forintot zároljanak a Szöghatár Kft-nél.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Következnek a bizottsági javaslatok. Az Egyeki Polgármesteri Hivatal és 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Kalmár Zoltánt az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy írjon ki pályázatot építőipari szakember
felvételére versenyképes bérért.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek, hogy kerüljön tervezésre plusz 1 826 437 Ft a
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Központi 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a működési tartalék 15 millió forintról 5 millió
forintra történő csökkentését.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy 4 millió forintra csökkentsék a működési tartalékot, a fejlesztési tartalékra
pedig hagyjanak 1 millió forintot, hogy ne kelljen rendkívüli ülést tartani, ha valami gond
van. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a működési tartalékot 15 millió forintról 4 millió
forintra csökkentsék, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért az 5 millió forint fejlesztési tartalék 1 millió forintra történő
csökkentésével, kézfelemeléssel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja a bizottság a temetkezési iroda raktárkészletének kialakítására tervezett 10 millió
forint 3 millió forintra történő csökkentését.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja a bizottság az utak kátyúzására tervezett összeg 11 017 000 forinttal történő
zárolását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja a bizottság a karácsonyi díszkivilágításra a tervezett 1 714 000 Ft törlését.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja a bizottság a rendezvények eszköz felszerelésére tervezett 3 121 000 Ft törlését.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja a bizottság az állateledel bolt raktárkészletének kialakítására, pénztárgép
vásárlására, egyéb dologi kiadásaira tervezett összeg 3 millió forinttal történő csökkentését.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja a bizottság a temető területének bővítésre tervezett 6 millió forint 3 millió forintra
történő csökkentését.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A bizottság 9 igen szavazattal 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.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az utolsó javaslat összege módosult, így nem tudja, hogy mennyi összeg kerüljön tervezésre
a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a hiányzó összeget a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására
javasolja betervezni, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Volt még egy javaslat, hogy a Hunyadi út járdakészítésének pályázatához szükséges
2 647 000 Ft önerő kerüljön bele a rendelet tervezetbe.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Fejlesztési célú hitelként kerülne tervezésre ez a 2 647 000 Ft-os összeg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Hunyadi út járdakészítésének pályázatához szükséges
2 647 000 Ft önerő fejlesztési célú hitelként kerüljön tervezésre, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ennél a napirendnél került kiküldésre a határozati javaslat, ahol a költségvetési évet követő
3 évre vonatkozóan a saját bevételekről valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó fizetési kötelezettséget kell bemutatni. A határozati javaslat ki lett küldve, de a
költségvetési napirendnél egyik bizottság sem tárgyalta.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a kitekintő határozatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § értelmében a következők szerint fogadja el az önkormányzat saját
bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Saját bevételek:
Sorszám

Bevételi jogcím

1.

Helyi adók, települési adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak,
hozambevételek

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

5.
6.

2019

2020

2021

67 855 000

67 855 000

67 855 000

5 887 000

5 887 000

5 887 000

73 742 000

73 742 000

73 742 000

Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jogok
értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Tartós részesedések értékesítése,
privatizációból származó bevételek
Garancia- és kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen
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Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek
Sorszám
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Megnevezés
„Egyek bel és külterületi
csapadékelvezető rendszer
rekonstrukciója” fejlesztési célú
(tényleges)
Egyek horgászturizmushoz
kapcsolódó pihenőpark és sétaút
kialakítása önerő fedezete fejlesztési
célú hitel
(tényleges)
Gyepmesteri telep építése Egyeken
önerő finanszírozása fejlesztési célú
hitel
(tényleges)
Alacsony vételáru ingatlanok
megvásárlása fejlesztési célú hitel
(tényleges)
Műfüves labdarugó pálya pályázati
tervdokumentáció elkészítésének
finanszírozása fejlesztési célú hitel
(tényleges)
Betonelem előregyártó csarnok
pályázathoz kapcsolódó építési,
kivitelezési terv elkészítése, valamint
a pályázathoz kapcsolódó árazott
költségvetés, építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésének
finanszírozása fejlesztési célú hitel
(tényleges)
Zúzott kő vásárlás fejlesztési célú
hitel
(tényleges)
Önkormányzati tulajdonú ingatlan
fűtéskorszerűsítése és
Egészségcentrummá történő
átalakítása
(tényleges)
Műfüves labdarugó pálya kialakítása
Egyeken (tényleges)

2019

2020

2021

796 000

796 000

796 000

1 984 630

1 984 630

1 984 630

1 436 000

1 436 000

1 436 000

980 000

980 000

980 000

30 480

30 480

30 480

135 255

135 255

135 255

950 000

950 000

950 000

262 000

262 000

262 000

980 000

980 000

980 000

1 000 000

1 000 000

10.

Gépjármű vásárlás
(várható)

1 000 000

11.

Busz vásárlás
(várható)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12.

Kegytárgybolt kialakítása
(várható)

889 000

889 000

889 000

264 700

264 700

264 700

2 750 000

2 750 000

2 750 000

13.

14.

Egyek, Hunyadi u. járda felújítás
(önerő)
(várható)
„Bölcsődei ellátás infrastrukturális
fejlesztése Egyeken” című projekt
(önerő)
(várható)
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15.

Kikötő építés pályázati önerő
biztosítása
(várható)
Kötelezettségek összesen:

666 667

666 667

666 667

11 110 032

11 110 032

11 110 032

Határidő: 2018. március 19.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Bóta Barbara Aljegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a 2018. évi költségvetési rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 3/2018.(II.15.) sz. rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontja alapján Egyek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére és
bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:
a.) költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény)
b.) önkormányzat hivatala
költségvetésére, költségvetésének módosítására.
A költségvetés címrendje
2. §.
(1)
(2)

A képviselő testület a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a költségvetés
címrendjét.
A (2) bekezdéshez nem tartozó önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások
és bevételek szintén külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §.

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése az alábbi:
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Bevételek mindösszesen: 2 935 921 799 Ft
Kiadások mindösszesen: 2 935 921 799 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:
Költségvetési bevételek összesen: 2 696 413 594 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 917 317 453 Ft
Költségvetési hiány: 220 903 859 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány (várható): 146 304 538 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 11 049 984 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 135 254 554 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 93 203 667 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 7 554 365 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 85 649 302 Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 484 337 732 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 493 362 773 Ft
Költségvetési hiány: 9 025 041 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 101 675 022 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 11 049 981 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 90 625 041 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (10. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 2 293 675 862 Ft
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Költségvetési kiadások összesen: 2 423 954 680 Ft
Költségvetési hiány: 130 278 818 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 44 629 516 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 93 203 667 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 7 554 365 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 85 649 302 Ft
I. Költségvetési bevételek

4. §
(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi
forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési
Ház költségvetési szerv bevételeit kormányzati funkciónként a 2/1, 2/2, 2/3. számú melléklet
mutatja.
(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2/4. számú melléklet mutatja.
II. A költségvetési kiadások
5.§

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve működési, fenntartási kiadási előirányzatait
a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:








Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi jellegű kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Finanszírozási kiadások:

505 412 754 Ft
203 575 708 Ft
33 270 848 Ft
153 182 766 Ft
11 298 000 Ft
88 035 451 Ft
11 049 984 Ft
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(3) Az (2) bekezdésben megállapított működési kiadások önkormányzati és költségvetési
szervei kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Felhalmozási kiadások összesen:
 Beruházások
 Felújítások
 Finanszírozási kiadások

2 423 512 378 Ft
2 380 765 690 Ft
35 192 323 Ft
7 554 365 Ft

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként,
felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint a 6.
számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatai mérlegrendszerben a 7. számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet mutatja.
(9) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3., 3/1., 3/2. és 3/3. számú melléklete
tartalmazza.
(10) A közvetett támogatások kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási
előirányzatát a 12. számú melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 13. számú melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. számú melléklet tartalmazza
Tartalékok
6.§

(1) Az önkormányzat az alábbi tartalékokat állapítja meg, a 11. számú melléklet szerint:
Általános tartalék 4 000 000 Ft, előre nem látható működési kiadások, valamint a
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fejlesztési célú tartalékok 7 996 667 Ft.
Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos
rendelkezések
7.§
A Képviselő-testület az előirányzatok feletti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az általános tartalék előirányzatának felhasználásról a Polgármester dönt.
Az általános működési tartalék felhasználásáról a Polgármester utólag, a soron
következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
b) A költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás Képviselő-testületi
döntés alapján történhet.
c) A költségvetési intézmények vezetői a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel
saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a Képviselőtestületet negyedévente tájékoztatják. Az egyéb bevételek miatt előirányzat
módosításokat és kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az
intézmények vezetői a Képviselő-testületnél kezdeményezhetik.
d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem
igénylő támogatások összegét és az a.)-c.) pontok szerinti módosításokat,
átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
8. §.
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, könyvvitelét meghatározó
szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével
elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli
hiányosságokért a felelősség a jegyzőt terheli.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, a
költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.
A 2018. évi költségvetési rendelet tartalmaz zárolt kiadási előirányzatokat. A zárolt
előirányzatok feloldása képviselő-testületi határozat értelmében lehetséges.
Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon értékesítésére az önkormányzat
vagyonrendeletében meghatározottak az irányadók.
Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon ingyenes átruházása, követelésről történő
lemondása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Ha az önkormányzat javára vagyonról lemondanak, elfogadása értékhatár nélkül a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés
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(9)
(10)

értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az
említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően a (8) bekezdésben foglaltak
szerint kell közzétenni.
A (8) bekezdésben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármester feladata.
Azon felhalmozási kiadások tekintetében, amelyeknek fedezeteként a 2017. évi
költségvetésben fejlesztési célú támogatás került meghatározásra, pályázat
lebonyolításával kapcsolatos kötelezettségvállalásra csak abban az esetben kerülhet
sor, ha a pályázat pozitív elbírálásban részesült a támogató hatóság részéről.
Pénzellátás, támogatások folyósítása
9. §

(1)

(2)

Az önkormányzati intézmények előirányzat felhasználása a közgazdasági iroda által
készített és a polgármester által jóváhagyott likviditás menedzselési terv alapján
történik.
A helyi önszerveződő közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított
előirányzat felhasználására, elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások
alapján kerülhet sor.
A 2017. évi hiány finanszírozásának módja és a költségvetési maradványokhoz
kapcsolódó elvek
10. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az önkormányzat gazdálkodása során működési hiány nem keletkezhet.
A költségvetési maradvány elszámolásának alapja a hatályos jogszabályok alapján
módosított előirányzat.
A költségvetési maradványt az önkormányzat hivatalának gazdasági irodája az éves
beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja.
A költségvetési maradvány felhasználásáról a 2017. évi zárszámadás tárgyalásakor a
Képviselő-testület dönt.
Pénz- tőke és hitelműveletek
11.§

1) Egyek Nagyközség Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervek
költségvetési elszámolási számláit a 3A Takarékszövetkezet Egyeki Fiókjánál vezeti.
2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél
rövidlejáratú kamatozó betétként történő lekötéséről – a gazdálkodás zavartalan
biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.
3) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére
a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási
beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.
4) A költségvetésben tervezett fejlesztési célú hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Magyarország gazdasági stabilitásáról
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szóló 2011. év CXCIV. törvény figyelembe vételével köthet érvényesen.
Köztisztviselők illetményalapja, közalkalmazottak juttatása
12. §.

(1)
(2)

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2008. január 1-től 38 650
Ft-ban állapította meg, ez az illetményalap az irányadó a 2018. évben is.
A Képviselő-testület a köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét
10%-os mértékben állapítja meg.
Tartozásokkal kapcsolatos eljárás
13. §.

(1)

(2)

(3)

Az önkormányzat képviselő testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez
önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli
tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának
mértéke eléri az éves eredeti előirányzat 10 %-át, vagy 100 millió forintot.
Az (1) bekezdés fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a
polgármester útján a Képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.
Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül a költségvetési szervnél a
polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.
Hatályba léptető és záró rendelkezések
14. §.

(1)

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Egyek Nagyközség
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól
szóló 31/2017.(XII.14.) számú Önkormányzati rendelet.

(2)

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31)
Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(3)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Egyek, 2018. február 15.
Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 15.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet
címrendjéről
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (1) bekezdéséhez az önkormányzat és
költségvetési szervei bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
2/1. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez az Egyek Nagyközség
Önkormányzata bevételei 2018. évre
2/2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez a Polgármesteri Hivatal
bevételei 2018. évre
2/3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (2) bekezdéséhez a Tárkányi Béla Könyvtár
és Művelődési Ház bevételei 2018. évre
2/4. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §. (3) bekezdéséhez a Feladatalapú állami
támogatások jogcímenkénti bontásban 2018. évre
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat és
költségvetési szerveinek 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
3/1. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §. (9) bekezdéséhez az Egyek Nagyközség
Önkormányzata kiadásai 2018. évre
3/2. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §. (9) bekezdéséhez a Polgármesteri Hivatal
kiadásai 2017. évre
3/3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. §. (9) bekezdéséhez a Tárkányi Béla Könyvtár
és Művelődési Ház kiadásai 2018. évre
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat
költségvetési szervei 2018. évi előirányzott – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint
létszáma
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdéséhez az önkormányzat felújítási
kiadásai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdéséhez a többéves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban
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7. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (7) bekezdéséhez, az önkormányzat 3 évre
épülő működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásait tartalmazó pénzügyi mérleg
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (8) bekezdéséhez, az önkormányzat 2018. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (10) bekezdéséhez, az önkormányzat által
adott közvetett támogatások (kedvezmények)
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (11) bekezdéséhez, az önkormányzat
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016. év tényleges, 2017. év
várható és 2018. év terv előirányzata mérleg rendszerben
11. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. §-ához, a 2018. évre tervezett tartalékokat
tartalmazza
12. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (12) bekezdéséhez, a 2018. évben az
önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektjeit tartalmazza
13. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (13) bekezdéséhez, az önkormányzat saját
bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához
14. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (14) bekezdéséhez, az önkormányzat saját
bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához
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Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma
1.
2.
3.

Cím neve
Egyek Nagyközség Önkormányzata
Egyeki Polgármesteri Hivatal
Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
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5. Különféle díjtételek módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 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.
Soltész Gábor képviselő:
Minden kategóriában 3%-os emelést javasol. Az elmúlt évben már 2,4% volt az infláció. Ha
jól emlékszik ez a Képviselő-testület nem nyúlt a bérleti díjakhoz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Még az előző sem. Ő kb. folyamatosan javasolja, hogy ne emeljék a bérleti díjakat, mert
Egyeken más a realitás, mint Debrecenben vagy Budapesten. Itt viszonylag jól ki vannak
adva a lakások, az árszínvonal viszonylag jól be van lőve. Ha változtatnak rajta, akkor úgy
kellene, hogy kerek legyen az összeg vége.
Vitéz Zsolt képviselő kiment az ülésről, jelen van 8 fő.

Soltész Gábor képviselő:
Az elmúlt évi 2,4% 3%-ra kerekítve egy arányos, vállalható és az önkormányzat számára is
meglépendő emelési mértéket képvisel.
Tardi Kálmán képviselő:
A 3% nem nagymérvű emelés. A kerekítés szabályai szerint 50 Ft-tól alacsonyabb összegnél
lefelé, 51 forinttól pedig felfelé kerekítsenek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tardi Kálmán képviselő javaslata, hogy 3%-al emeljenek mindenütt és az emeléssel együtt a
kerekítés szabályait alkalmazzák. 50 Ft-tól lefelé kerekítsenek 51 Ft-tól pedig felfelé 100 Ftra. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 3%-al emeli
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- 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
- a 12/2017.(III.13.) sz. rendelettel módosított közterületek használatáról és
a közterületek rendjéről szóló 23/2007.(X.11) sz. rendeletben
megállapított közterület-használati díjakat
- a 4/2016.(II.12.) sz. rendelettel módosított önkormányzati tulajdonú
bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a
lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007 (I. 25.) számú
rendeletben megállapított bérleti díjakat
A díjemelés számításakor a kerekítés szabályait kell alkalmazni. 50 Ft-tól
alacsonyabb összegnél lefelé, 51 forinttól pedig felfelé kell kerekíteni.
Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti határozatokat és rendeletet
ennek megfelelően a soron következő ülésre készítse elő.
Határidő: 2018. március 29.
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
6. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági
Bizottság
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló beszámolót.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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7. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását.
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló rendelet módosítását.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (II.15) Önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 2/2015 (II.12) számú Önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2/2015 (II.12) számú rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el.
1. §
A Rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a szennyvízbekötéshez terv készítése szükséges, annak költsége 50%-ig az
önkormányzat természetbeni támogatást nyújt a kérelmezőnek, olyan formában hogy a
tervezés költségének 50%-át közvetlenül a tervezőnek fizeti ki, az önkormányzat nevére
kiállított számla ellenében. Ha a terveztetést a kérelmező már a kérelem benyújtása előtt
elvégeztette, akkor a támogatás folyósítása a kérelmező nevére kiállított számla ellenében,
pénzben történik, a támogatás mértéke ebben azt esetben is a számla értékének 50%-a.
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.
2. §
Ez a rendelet 2018. február 19. napján lép hatályba.

____________________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

____________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 15.
___________________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
Vitéz Zsolt képviselő visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

8. Beszámoló a Fonyódligeti üdülő 2017. évi üzemeltetéséről
Előadó: Kalmár Zoltán ügyvezető
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 javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Fonyódligeti üdülő kedvezményes igénybevételére jogosultak
maximum 2 db házat foglalhassanak le 50% kedvezménnyel.
Vitéz Zsolt képviselő:
Ő az egyik jegyzőkönyv hitelesítő, de el kell mennie az ülésről. Kéri, hogy válasszanak másik
hitelesítőt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Hajduné Holló Katalin képviselőt bízzák meg a
hitelesítéssel, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő személyét.
Vitéz Zsolt képviselő távozott az ülésről, jelen van 8 fő.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Fonyódligeti üdülővel kapcsolatban az a javaslat, hogy 2 kőházat vagy 2 faházat lehessen
bérelni kedvezményesen 1 név alatt. Ez a mai naptól legyen hatályos. Kéri, hogy aki a
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javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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 képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Fonyódligeti üdülő 2017. évi üzemeltetéséről szóló
beszámolót.
Ecsedi János alpolgármester kiment az ülésről, jelen van 7 fő.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Fonyódligeti üdülő 2017. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Kalmár Zoltán ügyvezető
9. Kérdések, interpellációk
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, interpelláció nincs, rátérnek a következő napirend tárgyalására.
10. Egyebek
1. A Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Dr.
Miluczky Attila polgármester 2018. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az
előterjesztésben foglaltak szerint.
Polgármester úr elmondta, hogy semmilyen követelése nem lesz, amennyiben elfoglaltsága
miatt nem így sikerül a szabadságát kivenni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Így van a tavalyi évvel kapcsolatban nincs semmilyen követelése, úgy tekinti, hogy teljesen
rendben van minden. Személyes érintettséget jelent be, kéri a döntéshozatalból történő
kizárását.
Ecsedi János alpolgármester visszajött az ülésre, jelen van 8 fő.

Kéri, hogy aki támogatja a döntéshozatalból történő kizárását, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen 1 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nem zárta ki a döntéshozatalból.
Soltész Gábor képviselő:
Polgármester úrnak 43 nap szabadság jár, mivel a gyermekek után is jár 4 nap szabadság.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A gyermekekre járó plusz 4 nap pótszabadságot írják a táblázat alá, mert az időben nem
tervezhető.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nyilatkozik, hogy a tavalyi évre és visszamenőleg minden évben kivette a gyermekek után
járó pótszabadságot.
Kéri, hogy aki a Hajduné Holló Katalin képviselő kiegészítésével elfogadja a szabadságolási
tervet, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Dr. Miluczky Attila polgármester 2018. évre vonatkozó szabadságolási
ütemtervét jóváhagyja azzal, hogy a gyermekekre járó plusz 4 nap
pótszabadság kerüljön feltüntetésre a táblázat alatt.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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2. Előirányzat módosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy utólag hagyja jóvá a határozati javaslatban szereplő előirányzat
módosításokat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az előirányzat módosításokat elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy utólag jóváhagyja 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.
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Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
3. Határozati javaslat a környezetvédelmi alap felhasználására
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 javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
engedélyezi 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

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
55/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
engedélyezi 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
4. Pályázat benyújtása a településen lévő zsidó sírkert rekonstrukciójára
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal 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.
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
56/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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
nyújt be. A projekt támogatási intenzitása 100%. Egyek Nagyközség
Önkormányzata vállalja minimum 10 éven keresztül a támogatásból felújított
temető fenntartását, gondozását.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. április.13.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző
5. Horusz 2000 Bt. kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal 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.
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
57/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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 biztosít.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
6. Döntés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal 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.
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
58/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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
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Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal 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.
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
59/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Mága Dezsőné ingatlan cserére vonatkozó kérelmét elutasítja, mivel az
önkormányzat a felajánlott ingatlanért cserébe nem tud önkormányzati lakást
biztosítani.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7. A Bocskai utca lakosainak kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal 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.
Soltész Gábor képviselő:
A KRESZ szerint behajtani tilos tábla alá csak kerékpáros kiegészítő táblát lehet kihelyezni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki a javaslatnak csak a törvény által engedélyezett részét támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja a Bocskai utca lakosainak kérelmét az alábbiak szerint:
A Bocskai utca Ősz út felőli végén lévő behajtani tilos közúti jelzőtáblához
kiegészítő jelzőtáblát helyeztet el a törvény által engedélyezett módon. A
kiegészítő tábla csak a kerékpárral történő behajtást engedélyezheti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Bagi Zoltán kistérségi útellenőr
8. Döntés az Önkormányzat részére felajánlott Szabó Pál u. 51. sz. alatti 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 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Szabó Pál u. 51. sz. alatti ingatlant forráshiány
miatt ne vásárolják meg.
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
61/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Szabó Pál u. 51. sz. alatti ingatlant forráshiány miatt nem
vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
9. Major Imre termőföldvásárlásra vonatkozó kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 8 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Major Imre (4069 Egyek, Domb u. 12.)
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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.
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
62/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Major Imre (4069 Egyek, Domb u. 12.) kérelmét támogatja és a 019/4
hrsz-ú 2877 m2 termőföld-szántó megnevezésű ingatlant részére 300 000 Ft
vételárért értékesíti a termőföld eladásának közzétételére vonatkozó
szabályok betartásával.
Képviselő-testület a 27/2018.(I.25.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
10. Balogh Gábor ingatlancserére vonatkozó kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa Balogh Gábor (4067 Telekháza, Teleki u. 46/B.)
kérelmét és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Egyek-Telekháza, 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.
Balogh Gábor vállalja a cserével kapcsolatosan felmerülő költségek viselését.
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:
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Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2018. (II.15.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja Balogh Gábor (4067 Telekháza, Teleki u. 46/B.) kérelmét és az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Egyek-Telekháza, Pillangó u. 35.
szám alatti (Hrsz.: 2740) 1067 m2 területű ingatlant (üres telek) elcseréli 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 kerül sor.
Balogh Gábor vállalja a cserével kapcsolatosan felmerülő költségek viselését.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
11. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott adóigazgatási feladatokat ellátó
köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 8/2001.(II.15.) sz. rendelet
módosítása
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ahogy a kiküldött anyagban is látható ebbe a rendeletbe került bele, hogy az érdekeltségi
alapban képződött összeg bérfejlesztésre is fordítható, és itt került szinkronba a
költségvetésnél elmondottakkal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők
anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló
8/2001.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő –testülete az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés
a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az 1990. évi C. törvény 45.§.-a alapján a
Polgármesteri Hivatalban /továbbiakban: Hivatal / foglalkoztatott, adóügyi feladatokat
ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 8/2001. ( II.15.) sz. rendeletének
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi
rendszeréről szóló 8/2001.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet)
4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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4.§(1) Az érdekeltségi alapból minden évben a jegyző által meghatározott és polgármester
által egyetértett összeg közösségi programokra fordítható. Az érdekeltségi alapban
képződött összeg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek általános jutalmazására vagy
bérfejlesztésre fordítható. Az adókimunkálási jutalékból adott évben minden köztisztviselő,
és ügykezelő részesülhet, amennyiben részt vesz benne.
2. §
Ez a rendelet 2018. március 1-én lép hatályba.
Egyek, 2018.02.15.
………………………….
Dr. Miluczky Attila
polgármester

PH.

………………………….
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

PH.

………………………….
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. 02.15.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 19:00 órakor bezárta.
K. m. f.
______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Vitéz Zsolt
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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