EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. MÁJUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

5/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2018. május 29.
napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről
Előadó: Vezérigazgató
91/2018.(V.29.) sz. határozat
2. Eötvös út kátyúzásával kapcsolatos döntés
92/2018.(V.29.) sz. határozat
3. Beszámoló az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
Előadó: Tűzoltóparancsnok
93/2018.(V.29.) sz. határozat
4. Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület kérelme
94/2018.(V.29.) sz. határozat
95/2018.(V.29.) sz. határozat
5. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állapotáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
96/2018.(V.29.) sz. határozat
6. Tájékoztatás a 107/2018.(III.29.) sz. határozatban foglaltakról
97/2018.(V.29.) sz. határozat
7. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2017. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
98/2018.(V.29.) sz. határozat
8. Beszámoló az adózás helyzetéről
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Antalné Csőke Éva adóügyi ügyintéző
Galbács-Trungel Katalin adóügyi főtanácsos
99/2018.(V.29.) sz. határozat
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9. Tájékoztató a katasztrófavédelmi feladatokról
Előadó: Szabó Norbert kirendeltség vezető
100/2018.(V.29.) sz. határozat
10. Tájékoztató az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 2017. évi működéséről,
támogatásának felhasználásáról
Előadó: Ecsedi János egyesület elnöke
101/2018.(V.29.) sz. határozat
11. Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezés munkálatairól
Előadó: Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
102/2018.(V.29.) sz. határozat
12. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
103/2018.(V.29.) sz. határozat
13. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.(XI.27.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
104/2018.(V.29.) sz. határozat
105/2018.(V.29.) sz. határozat
14. A helyi építési szabályzatról szóló 11/2005.(IV.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
106/2018.(V.29.) sz. határozat
15. Egyebek
1. Az Egyeken épülő napelemes projektekkel kapcsolatos kérelem
107/2018.(V.29.) sz. határozat
2. Döntés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról
108/2018.(V.29.) sz. határozat
109/2018.(V.29.) sz. határozat
3. Szemészeti eszközök bérleti szerződésének megszüntetésére javaslat
110/2018.(V.29.) sz. határozat
4. Kérelem a CAN-C kategóriás fogathajtó verseny támogatására és időpontjának
módosítására
111/2018.(V.29.) sz. határozat
5. Fonyódligeti táborozás támogatására vonatkozó kérelem
112/2018.(V.29.) sz. határozat
113/2018.(V.29.) sz. határozat

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel az 9 fős bizottságból 9 fő jelen van.

2/26

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. MÁJUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Fiatal László bizottsági tagot, a jegyzőkönyv
vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság.
Kéri, hogy, aki a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 9 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja
meg a bizottság.
-

Fonyódligeti táborozás támogatására vonatkozó kérelem

Javasolja, hogy a távolról érkezők napirendjeit vegyék előre, és a Vízmű beszámolóját
tárgyalja a bizottság elsőként. Kalmár Zoltán ügyvezető, Szanyi Zoltán a tűzoltóság elnöke és
Berkes Zoltán is kéri, hogy az őt érintő napirendet vegye előre a bizottság.
Kéri, hogy aki az elhangzott módosításokkal elfogadja a napirendet, kézfelnyújtással
szavazzon.
A bizottság 9 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.

Napirendek tárgyalása:
1. Beszámoló a Vízmű Zrt. egyeki telephelyének működéséről
Előadó: Vezérigazgató
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Átadja a szót a vízmű képviselőinek.
Kanyuk János:
A beszámolót nem kívánják kiegészíteni. Várják a kérdéseket, ha vannak. Tájékoztatásul
elmondja, hogy a cégnél a tavalyi évben vezérigazgató váltás történt.
Bódi István bizottsági tag:
Nem a beszámolóval kapcsolatban, hanem a III. sz. kút felújításával kapcsolatban van
kérdése. Ha ez a kút felújításra kerül, csökken-e a kút vízhozama?
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Kanyuk János:
Ahhoz képest, amennyi volt, nem fog csökkenni. Ismerteti hol tart a kút felújítása. Lehet,
hogy a jövő hét elején már beüzemelésre is kerül. A III. sz. kút jó vízhozamú lesz. Nem lesz
gond a vízzel. Megvizsgálják és javaslatot tesznek a másik kúttal kapcsolatban.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az általa és a lakosok által tapasztalták víz elszíneződésére kérdez rá.
Kanyuk János:
Tudnak a víz elszíneződéséről. Nem tudnak megfelelő mértékű mosatást végezni, mivel nem
volt elegendő mennyiségű víz.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Kéri, hogy ha a kút készen lesz, az egész rendszert mosassák át.
Kanyuk János:
Ha a kút meglesz, mosatni fognak, szűrőt cserélnek, és akkor jónak kell lennie a víznek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Lehet, hogy a víz egészségileg rendben van, de esztétikailag nincs rendben.
Kanyuk János:
Ez biztosan meg fog szűnni, ha a jövő hét elején beindul a kút. Ha elkészül a kút, lesz mivel
öblíteni, mert eddig nem volt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Lakosság részéről érkezett, hogy elegáns lenne a Vízmű részéről, ha ezekért a
kellemetlenségekért a vízszámlában jóváírnának valamennyit, vagy valamennyi
kompenzációt foganatosítanának.
Kanyuk János:
Ők ezt nem tudják megtenni. A vízdíjat meghatározza az Energetikai Hivatal. Ha a hivatal a
vezérigazgatónak ezzel kapcsolatban ír egy levelet, akkor mérlegelik, de nem gondolná, hogy
ez lehetséges.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
91/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. egyeki
telephelyének működéséről szóló beszámolót.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Vitéz Zsolt bizottsági tag jelezte, hogy Balogh Gézánénak lenne az Eötvös úttal kapcsolatban
egy hozzászólása.
Balogh Gézáné:
Elmondja, hogy az Eötvös utca már majdnem járhatatlan. Kérnének rá egy kis zúzott követ.
Tudják, hogy nem lehet teljesen megcsinálni, mert ott még nincs szennyvízvezeték. A
kátyúkba kérnének zúzott követ. A járda egy-egy szakaszát megcsinálták, de nincs mellette
feltöltve, és ez balesetveszélyes.
Ecsedi János alpolgármester:
A járda melletti szakaszok feltöltése folyamatban van. Ott még a szennyvízbekötés előtt
állnak, ezért az útalappal történő út építése nem indokolt. A Hunyadi utcán elkezdték a
járdaépítést, ahová nem kis mennyiségű zúzott kőre van szükség. Most nem mernek több
kátyúzást vállalni, mert az veszélyeztetné a Hunyadi utcán a járdaépítést. Azt is hiába
mondaná, hogy gréderrel meghúzzák, mert az önkormányzat grédere út gyalulására nem
alkalmas.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A Képviselő-testület azért nem fordít az Eötvös útra, mert a szennyvízberuházás csúszik. Ha
már megvalósult volna ütemterv szerint, akkor meg lenne csinálva az Eötvös út. Ha tovább
csúszik is a munka szerinte ott 1-2 kocsi zúzott kővel meg lehetne a kátyúmentesítést oldani.
Szerinte 1-2 kocsival ki lehet még szorítani. Hozzanak határozatot, hogy ha tudnak bármit
kiszorítani, akkor a lakossági önerővel megépített részt próbálják kátyú mentesíteni.
Balogh Gézáné:
Az erdői rész kaszálásáról érdeklődik. Az ott önkormányzati terület. A fű derékig ér, még az
idén nem volt vágva.
Ecsedi János alpolgármester:
Kb. 52 hektár terület van az önkormányzat tulajdonában. 24 géppel rendelkeznek,
folyamatosan csinálják. Az a rész valóban későbbre szokott maradni, de az a terület nem
mind az önkormányzaté. Ott rengeteg terület van magántulajdonban.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A kapacitás véges, de ha parlagfűvel fertőzött a terület, akkor azt vegyék előre, legalább még
virágzás előtt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel az Eötvös út kátyúzásával kapcsolatos döntés nincs napirendnek, kéri, hogy aki
napirendre veszi a témát, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal módosította a napirendet.
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2. Eötvös út kátyúzásával kapcsolatos döntés
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy, aki támogatja, hogy a lehetőségeikhez mérten a lehető legkorábban próbálják az
Eötvös út kátyúzását megoldani, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
92/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a lehetőségeikhez mérten a lehető legkorábban
próbálják megoldani az Eötvös út kátyúzását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester

3. Beszámoló az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról
Előadó: Tűzoltóparancsnok
Szanyi Zoltán elnök:
A tűzoltóság beszámolóját nem kívánja szóban kiegészíteni. Ha valakinek kérdése van,
szívesen válaszol.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A beszámolót átnézve látható, hogy a tűzoltóság működése takarékos, és visszafogott. Úgy
gondolja, hogy a jelenlegi vezetés a gazdálkodást az önkormányzat által támasztott elvárások
szerint próbálja alakítani. A lobbi tevékenységre kell most már nagyobb hangsúlyt fordítani,
mert az önkormányzat teherbíró képessége véges.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tájékoztatásul elmondja, hogy be lett nyújtva az önkormányzat REKI támogatási kérelme, és
az idén nem lehet a tűzoltóságokra támogatást kérni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Úgy gondolja, hogy a tűzoltóság közéletben történő részvétele példaértékű településszinten,
és a környező települések vonatkozásában is. Gondol itt a nyári táborra, a gyermeknapra,
illetve a bálokra és még hossza sorolhatná.
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a tűzoltóság beszámolóját,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
93/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Önkormányzati tűzoltóság 2017.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

4. Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület kérelme
Berkes Zoltán:
Ismerteti az Egyesület ló vásárlásával kapcsolatos kérelmét, valamint a Damjanich út végén
lévő földterületet kérné, hogy az önkormányzat adja tartós bérletbe az Egyesület részére. A
bérleti szerződésre pályázathoz lenne az Egyesületnek szüksége. Elmondja, hogy a
rendezvényeken az íjászatot és a lovaglást térítésmentesen biztosítják.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az a kérelem, hogy adják át az Egyesületnek ezt a földterületet, korábban már volt a
Képviselő-testület előtt.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Látensként át is adták, de szerződést nem csináltak róla.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha jól érti, bérleti szerződésre szükség lenne.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Pályázatot csak úgy tud benyújtani.
Ecsedi János alpolgármester:
Úgy emlékszik, hogy ez a földterület benne van a mezőgazdasági programban.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Arra a területre soha nem nyújtanak be támogatást, és nem végeznek ott semmilyen
gazdasági tevékenységet. Egy gyepes elfüvesedett területről van szó. Javasolja, hogy adják át
az egyesület részére bérleti szerződéssel ezt a területet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha a hatósági szerződésben benne van, hogy ezt a közmunkaprogramban használják, akkor
nem tudja az önkormányzat odaadni. Az lenne a legjobb, ha Bóta Barbara aljegyzővel és a
munkaügyi központtal egyeztetnének, hogy ezzel mi a helyzet.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ha ez nem ütközik semmivel, akkor támogatják, ha ütközik, akkor nem tudják támogatni.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Csütörtökre nézzék meg pontosan, hogy ezzel a földterülettel mi a helyzet. Illetve kéri, hogy
csütörtökre szerezzen be egy az oktatási intézménnyel kötött együttműködési
megállapodást. Ha ezt csütörtökre tudják prezentálni, akkor szerinte sokkal könnyebb dolguk
lesz.
Berkes Zoltán:
Kirilla Pál igazgató ígérte, hogy csütörtökre megpróbálja elkészíteni az együttműködési
megállapodást.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Csütörtökre nézzenek utána a földterületnek, hogy jogilag milyen módon lehetséges a
tartósbérlet, mert akkor testületi ülésen nem lesz akadálya. Berkes Zoltán megpróbálja addig
hozni az együttműködési megállapodást és akkor csütörtökön már döntéshelyzetben
lesznek. Kéri, hogy aki addig elviekben támogatja a tartósbérletet, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
94/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság úgy határozott,
hogy elviekben támogatja, hogy az Egyek 2328/1 hrsz-ú ingatlant az
önkormányzat tartós bérletbe adja a Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és
Lovas Egyesület (4069 Egyek, Damjanich u.19.) részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a ló vásárláshoz a 300 000 Ft hozzájárulást támogatja, kézfelnyújtással jelezze.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kéri, hogy fedezetet jelöljenek meg.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Az jó, amire az önkormányzattól kapott támogatást használni akarja, de nem kellene, hogy
szerepeljen benne, hogy lovat vesz rajta. Ha van forrás, akkor az egyesületet támogassa az
önkormányzat, és az egyesület biztosítja, hogy ezért a támogatásért 5 évig ingyen
lovagolhatnak a gyerekek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A környezetvédelmi alapra kiírt pályázat beadási határidejét meghosszabbították június 15ig. Ebbe bele lehetne tenni, mivel a lóval kiváltják az egyéb közlekedést.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Hányan vették tavaly igénybe az egyesület szolgáltatásait, amit a gyerekeknek nyújtottak.
Berkes Zoltán:
Nem tud pontos számot, de biztos, hogy több mint 100-an.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről, jelen van 8 fő.

Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem elég egy lovat megvenni, annak helyet kell biztosítani, etetni kell, vannak állatorvosi
költségei. Ha ingyen végez mindenféle szolgáltatást, akkor számíthat rá az önkormányzat,
hogy a ló tartásával kapcsolatos költségeit is fogja kérni?
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

Berkes Zoltán:
Ez előtt is volt 2-3 lova, és eltartotta.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha már itt egy harmonikus együttműködés volna, melynek keretein belül Berkes Zoltán a
szolgáltatásait tudja kínálni díjmentesen, vagy nagyon kedvezményesen, akkor kevesebbet
beszéltek volna erről a kérdésről is. Az elképzelést tudja támogatni, de az iskolával legyen
egy megállapodás, ami tartalmazza a viselkedészavaros adott esetben beteg gyerekekkel
való foglalkozást is. Ha a megállapodás létrejön, akkor könnyebb szívvel mondja, hogy a
környezetvédelmi alapba tegyék bele, de a tartással és egyéb dolgokkal kapcsolatos
feladatokat vállalja. Megnyugtatná, ha vállalná, hogy a támogatással szerzett állatot x ideig
nem idegeníti el. Ha ezek a feltételek adottak, akkor tudja támogatni ezt a kérdést.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Az önkormányzat és az egyesület közötti vagy az iskola és az egyesület közötti
megállapodásban benne lesz-e, hogy mikor kereshetik meg?
Berkes Zoltán:
Ismerteti mikor érhető el.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Érti, de kéri, hogy legyen leírva.
Vadász Béla bizottsági tag kiment az ülésről, jelen van 8 fő.

Tardi Kálmán bizottsági tag:
Van-e honlap.
Berkes Zoltán:
Igen van, ott le van írva.
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag:
Biztos, hogy lényegesen több gyereket foglalkoztatott, mint 100. Rendszeresen jár a
Tájházba is. Szerinte egy újabb kérvényt kellene benyújtania, nem lóra, hanem valami másra.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Berkes Zoltánt kéri, hogy a csütörtöki testületi ülésre hozza az iskolával kötött
megállapodást, a kérelmet fogalmazza át, és a környezetvédelmi alapra benyújtott formában
kérje a támogatást, mert abban még úgy néz ki, hogy találnak rá forrást. A tartós bérlettel
kapcsolatosan pedig csütörtökig utánanéznek a jogi lehetőségeknek, és amennyiben mód
van rá, szerinte a testület támogatni fogja.
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag:
Ebbe a kérelembe még beleírhatná, hogy mit vállal.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elviekben támogatja az egyesület
kérelmét, kézfelnyújtással jelezze.
Kiss Sándor bizottsági kiment az ülésről, jelen van 7 fő.

A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
95/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elviekben
támogatja a Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület (4069
Egyek, Damjanich u. 19.) 3410/2018. iktatószámú kérelmét.
A bizottság javasolja, hogy az Egyesület a kérelmet pályázat formájában
nyújtsa be 2018. 06.15-ig a környezetvédelmi alapra.
Határidő: 2018.06.15.
Felelős: Berkes Zoltán elnök

5. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állapotáról
Előadó: Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Átadja a szót Kalmár Zoltán ügyvezető részére.
Kiss Sándor bizottsági tag visszajött az ülésre, jelen van 8 fő.

Kalmár Zoltán ügyvezető:
Közel 70 önkormányzati ingatlant járt be. A feljegyzésben minden egyes ingatlanról le van
írva, hogy mit tapasztalt. A rendszeres karbantartás hiánya meglátszik az ingatlanokon.
Szerinte csinálni kellene 1 vagy 2 kisebb 2-3 fős maximum 4 fős brigádot csinálni, akik
legszükségesebb és legrosszabb állapotot megszüntetve karban tartanák egész évben az
ingatlanokat, akár az ő javaslata szerint. Kérdés, hogy erre mennyi pénze lenne az
önkormányzatnak? Készített egy sürgősségi állapotjelentést is. Ha valakinek kérdése van,
megpróbál rá válaszolni.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
Többen tisztában voltak vele, hogy az ingatlanokkal baj van, és nem fordítottak rá kellő
figyelmet. Ezekre van pénz, mert a befolyó bérleti díjakat csak ezekre a lakásokra lehet
költeni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Csak a Széchenyis lakások esetében van ilyen.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az vélelmezte, hogy a Szöghatár Kft. apparátusa el tudja végezi ezeket a munkálatokat, de
már úgy leterhelték őket, hogy az idén nem tudják ezt ellátni. Az lenne a jó, ha már teljesen
fel lenne állítva egy határozott ütemterv a felújításra.
Vadász Béla bizottsági tag visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

Ő is javasolja, hogy 2-3 embert vegyenek fel alkalmazásba, vagy a közmunkaprogram
keretében próbálják kiemelni és Kalmár Zoltán ügyvezető által felállított ütemterv és az ő
ellenőrzése mellett ezeket a hibákat elkezdenék kijavítani.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Annál is inkább indokoltnak tartja a Tardi Kálmán bizottsági tag által felvetetteket, mivel
egyre nő a bérbe adható lakások száma. Az anyagot átnézve kérdésként az fogalmazódott
meg benne, hogy van-e jogi lehetőség arra, hogy a bérlőket rászorítsák a minimális
állagmegóvásra, és szóljanak időben, ha beavatkozást igénylő meghibásodás van, ne várják
meg míg elázik a plafon, vagy ledől a kémény.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
A porta, a kert rendben tartásával a bérlők nem akarnak foglalkozni. Arra azt mondják, hogy
az, az önkormányzat dolga.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ez nem az önkormányzat dolga.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
A porták jó része nagyon rossz állapotban van, nem foglalkoznak vele a lakók. Lehet, hogy
sűrűbb ellenőrzéssel rá lehetne őket kényszeríteni. A felszólítást kezdhetné a Szöghatár Kft.,
ha annak nincs foganatja, akkor az önkormányzatnál keményebben fel kellene szólítani, akár
azzal is, hogy megvonják tőle a bérleti jogviszony.
Kiss Sándor képviselő:
Az ellenőrzés sűrűségét mindenképpen emelni kell. Szerinte havi szinten kellene 1
személynek ellenőriznie. Így talán megelőzhetnék az ajtó eltüzelését stb.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A gyommentesítésre a hivatalnak hatósági jogköre is van. Nem engedhetik meg magunknak,
hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok legyenek a leggazosabbak a településen. Vigyék
Jegyző Asszonyhoz, ő hatóságilag felszólítja, és szankcionálni is tudja őket. Tájékoztatni, hogy
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a bérleti szerződés lejárta után, ha nem jó gazda gondosságával kezeli a területet, nem
biztos, hogy meg lesz hosszabbítva a bérleti szerződés.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ezzel nem is kell megvárni a bérleti szerződés lejártát, ezt hamarabb is el lehet neki mondani.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Másrészt, amíg nincs bérbe adható ingatlanja az önkormányzatnak, és van igény rá, addig ne
olyan emberek lakjanak a bérleménybe, akik nem viselik gondját, hanem adják oda annak,
aki ezt jó szívvel megtenné.
Ecsedi János alpolgármester:
Meg kell előtte nézni a bérleti szerződést, hogy milyen kötelezettség van a lakókra nézve,
egyáltalán van-e valamilyen kötelezettség. Ha nincs, akkor bele kell tenni.
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag:
Nagyon jónak tartja, ami elhangzott, hogy írásban le kell fektetni, hogy a lakóknak mi a
kötelessége. Például kötelessége kiköltözés előtt lefesteni a falat. Ha eltörik a WC ülőke, azt
nem az önkormányzat veszi meg, hanem azt, aki használta. Amikor ők béreltek lakást az
önkormányzattól, akkor az volt a szerződésben, hogy minden, ami beépített azért az
önkormányzat felel, a többiért pedig a bérlő. Ez le kellene írni, aláíratni velük, és vegyék
tudomásul. Ugyanígy a kertre is.
Nem lehetne a kategóriákat átnézni? Például a Fő u. 4. szám alatti ingatlanban nincs burkolat
a szobában és I. kategóriás lakás.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
A Fő u. 4. szám alatti ingatlan most van felújítás alatt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A lakások nincsenek kifestve, amikor átveszik a bérlők. Miután valaki beköltözik egy olyan
lakásba, ami nincs kifestve, nem lehet tőle azt kérni, hogy kifestve adja vissza. Most már nem
úgy van, mint régen, amikor kifestve vette át a bérlő, és úgy adta vissza.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
De annak nincs akadálya, hogy úgy legyen, mint régen.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Van akadálya, mert pl. nincs festő.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A 400 közmunkásból nem igaz, hogy nem találnak 5-10 főt, akik bemeszelnék az ingatlant
bérbe adás előtt.
Ecsedi János alpolgármester:
A festésnek meg van a technológia sorrendje. Van olyan ingatlan, aminél ezt lehet
alkalmazni, van olyan, aminél nem.

12/26

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. MÁJUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Tardi Kálmán bizottsági tag:
Már az is előrelépés, ha egy tisztító, fertőtlenítő meszelést kap fehér színnel az ingatlan, és
ugyanígy vegyék vissza.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A Képviselő-testület szeretné saját hatáskörbe venni az ingatlanok kiadását. Olyan
állapotban, hogy nem történik tisztító meszelés, nem kellene kiadni lakást, és akkor
megkövetelhetik, amikor visszaadja. Esetleg a szükséglakás kategóriát meghagyni abban az
állapotban, mert az gyorsan kell és azonnal. A többiekkel pedig türelmet gyakorolni és olyan
állapotba átadni, ahogy majd visszakérik. Fokozatosan be kellene ezt vezetnie a Képviselőtestületnek.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja, hogy foglalják határozatba, hogy külön épület fenntartó brigád legyen 1-3 fővel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Aki egyetért azzal, hogy a közmunka keretében alakítsanak ki egy olyan 1-3 fős brigádot,
amely az önkormányzati bérbe adható ingatlanok állapotával, javításával, állagmegóvásával
foglalkozik, és a prioritási sorrendet Kalmár Zoltán ügyvezető állítsa fel az önkormányzattal
történő egyeztetést követően, jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
96/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok állapotáról szóló beszámolót azzal, hogy a közmunkaprogram
keretében alakítsanak ki egy olyan 1-3 fős brigádot, amely az önkormányzati
bérbe adható ingatlanok állapotával, javításával, állagmegóvásával foglalkozik.
A prioritási sorrendet Kalmár Zoltán ügyvezető állítsa fel az önkormányzattal
történő egyeztetést követően.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester
Kalmár Zoltán ügyvezető

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kalmár Zoltán ügyvezetőt kéri, hogy ha a közmunka programból sikerül a brigád létrehozása,
akkor legalább havi szinten legyen ellenőrség. Az ellenőrzések gyakoriságát mindenképpen
növelni kell. Az ellenőrzést lehetőleg ugyanaz az ember végezze, aki az előző állapothoz tudja
hasonlítani a következőt. De ezt már saját hatáskörben meg tudja a Kft. oldani.
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6. Tájékoztatás a 107/2018.(III.29.) sz. határozatban foglaltakról
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Ezzel kapcsolatban készítettek egy anyagot.
Murvai Ferencné élelmezésvezető:
Röviden ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Egyeken 2008-ban volt a legutolsó
rezsiemelés. Akkor lett 75% a rezsi a közétkeztetésben. Ez tavaly le lett csökkentve 45%-ra,
Tiszafüreden pedig 78%. Tiszafüreden sokkal több pénz marad különböző feladatokra. Azt
hogy mire költik el a nyersanyag normát, törvény írja elő, és ezt kötelező beletenni. Itt a
normán nincs megtakarítás. A konyhát a rezsicsökkentést nem kicsit érintette. Nem ért egyet
az aznapi létszámmódosítással. A testület elfogadta, hogy az aznapi létszámot reggel 8 óra
15 percig lehet módosítani, viszont az iskola és az óvoda addig nem tudja leadni az aznapi
létszámot. Csak 9 óra körül kapnak pontos létszámot, és a konyhán a munka reggel 6-kor
kezdődik, és mire a pontos létszámot megkapják, addigra már a nyersanyagot bele teszik az
üstbe. Ezt a határozatot nem lehet alkalmazni. Ez a két intézkedés elég súlyosan érintette a
konyhát. Azt is leírta, hogy a konyhán hány fő dolgozik. Ismerteti. Mindig azt kapja, hogy
sokan vannak, de folyamatosan üzemelnek, hétvégén is. Rendezvények vannak, ami mind
embert igényel. Nem lehet összehasonlítani a Tiszafüredivel, mert ott csak hétköznap
dolgoznak. Aki hétvégén dolgozik, annak hétfőn kedden pihenőnapot kell adni, itt eleve
kiesik két ember. A tájékoztatóban leírta a 2017-es évben és a 2018-as évben az ebéd
alakulását is. Javul az étkezők száma. Ismerteti, mitől függ az étkezők számának alakulása.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az nem képezi részét a határozatnak, hogy hány fő dolgozik a konyhán, ez egy pluszba
megfogalmazott kérdés. Ha a határozatban foglaltaknak meg akar felelni a konyha, akkor 8
óra 15-ig kellene az iskolának és az óvodának leadnia a létszámot. Ebben az intézmény
segíthetné a konyha dolgát. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag javaslatára került
bele a határozatba, hogy ne legyen több az étkezési térítési díj, mint a Tiszafüredi katolikus
iskolában és óvodában. Ennek csak úgy tudnak megfelelni, ha az árképzésen változtatnak.
Elviselhető mértékig vissza kellene emelni a rezsit, és a kettő arányán változtatni közelítve a
Tiszafüredihez.
Vagy a határozatot kell visszavonni, vagy átgondolni, és a konyha által még elfogadható
mértékig emelni a rezsit.
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag:
Valamilyen szinten igazodni kell a környezethez.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Le kellene ülni még egyszer, és közelíteni a kettőt egymáshoz.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Javasolja, hogy szűk körben tárgyalják meg, és az ott kialakult véleményt tegyék a Képviselőtestület elé, de abban biztos, hogy ezt csütörtökig nem tudják megcsinálni.
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Tardi Kálmán bizottsági tag:
A lényeg, hogy közelítsék a számokat. Az Egyeken étkező gyerek ne kerüljön hátrányos
helyzetbe a tiszafüredihez képest.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha jól értette, nem javasolja a bizottság, hogy a határozatot helyezzék hatályon kívül, hanem
egy szűkebb körben, bizottsági szinten vagy hozzáértő emberekből összeállított kis csoport
készítse elő a következő testületi ülésre a javaslatot, hogy mit tudnak az ügy érdekében
tenni. Kéri, hogy aki ezt a javaslatot támogatja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
97/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 107/2018.(III.29.) sz. határozatot ne helyezze
hatályon kívül.
Javasolja a bizottság, hogy egy szűkebb körben, bizottsági szinten vagy
hozzáértő emberekből összeállított kis csoport készítse elő a következő
testületi ülésre a javaslatot, hogy mit tudnak az ügy érdekében tenni.
Határidő: 2018.06.29.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Kalmár Zoltán ügyvezető
Murvai Ferencné élelmezésvezető

7. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek 2017. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kiegészítésül elmondja, hogy a 11 mellékletből egy képlet kimaradt. A vagyonkimutatás 2.
oldalán a címben 2016. és van, ez módosul 2017. évre, és a 8. oldalon a maradvány összege
nem volt megfelelő. Ezt pontosítaná a zárszámadási rendelet 4. oldalán a 8.§-ban. Az összeg
162 501 555 Ft.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
98/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség
Önkormányzata és intézményei 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2018.05.31.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

8. Beszámoló az adózás helyzetéről
Előadó: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Antalné Csőke Éva adóügyi ügyintéző
Galbács-Trungel Katalin adóügyi főtanácsos
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A beszámolót nem szeretné kiegészíteni, részletesen le van írva minden. Várja a kérdést, ha
valakinek valamilyen kérdése van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A korábban is megszokott szemléletes és áttekinthető beszámolót kaptak. Mivel kérdés,
hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
99/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az adózás 2017. évi és a 2018. I. negyedévi
helyzetéről szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

9. Tájékoztató a katasztrófavédelmi feladatokról
Előadó: Szabó Norbert kirendeltség vezető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki tudomásul veszi a tájékoztatót,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
100/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

10. Tájékoztató az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete 2017. évi működéséről,
támogatásának felhasználásáról
Előadó: Ecsedi János egyesület elnöke
Ecsedi János alpolgármester, Egyeki SBSE elnöke:
A tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni, próbálta részletesen leírni a dolgokat. Ha felmerül
bármilyen kérdés van, próbál válaszolni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki tudomásul veszi
a tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
101/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyeki Sportbarátok Sportegyesülete
2017. évi működéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Ecsedi János alpolgármester, Egyeki SBSE elnöke:
Megköszöni az önkormányzat a bizottság és a Képviselő-testület támogatását.

11. Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezés munkálatairól
Előadó: Tóthné Csepregi Julianna ügyintéző
Bóta Barbara aljegyző:
A tájékoztatóban látható, hogy településünk alig fertőzött területnek minősül, és nagyobb
probléma ebből nem volt. A gyakorlatban valószínűleg mindenki érzéketei, hogy az elhagyott
porták gaztalanítása komoly problémát jelent. Rengeteg felszólítást kell kiküldeni, és van
akivel így sem boldogulnak.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az Eötvös utca képviselője elmondta, hogy a nyárfa erdő helyének kaszálása nagyon ritkát
történik, és állítólag ott is van parlagfűvel szennyezet terület. Az ügyintézőnek jelezni
kellene, hogy oda kellene figyelni arra a területre.
Ecsedi János alpolgármester:
MÁV egy része nem önkormányzati tulajdon. Többen megkeresték, hogy ott is van parlagfű.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A közútkezelő felé is jelezhetik ezt.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
102/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a 2018. évi parlagfű elleni védekezés
munkálatairól szóló tájékoztatót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

12. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Egy tétel van a rendeletmódosításban átvezetve. Ahhoz, hogy a mezőgazdasági út építéséhez
hitelt tudjon felvenni az önkormányzat, tartalmaznia kell a rendeletnek ezt a projektet is.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
103/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a 2018. évi költségvetési rendelet
módosítását.
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Határidő: 2018.05.31.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

13. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.(XI.27.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az előző ülésen született Képviselő-testületi döntés volt a fő indoka a rendeletmódosításnak.
Az átruházott hatáskörök a 2. sz. mellékletben szerepelnek az SZMSZ-ben. A polgármesterre
átruházott hatáskörök közül kikerült az ingatlanok bérbe adása, és egyúttal aktualizálásra is
került. Ismerteti milyen aktualizálások történtek a 2. sz. mellékletben. A tanyagondnoki
szolgálatból eredő szükséges módosítások, illetve az Egyeki Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött megállapodás került benne módosításra, illetve a videó felvétel,
mivel az jó ideje nem megy a Képviselő-testületi ülésekről.
Az Ügyrendi Bizottság ülésén az átruházás tekintetében alakult ki eltérő álláspont. Sarkalatos
kérdésnek érzi a rendelet tekintetében, hogy a bérlakások bérbeadása a Polgármester
hatáskörében maradjon vagy kerüljön át a Képviselő-testület hatáskörébe.
Kiss Sándor képviselő:
Szerinte a probléma nem ezzel kerülne megoldásra.
Ecsedi János alpolgármester:
Nem támogatja, hogy a Képviselő-testület döntsön róla. Ez olyan mennyiségű és minőségű
munkavégzést igényel, ami teljesen rugalmatlanná tenné a rendszert. Nyilván minden egyes
alkalommal rendkívüli testületi ülést kell összehívni. A munkafolyamat azt indokolja, hogy
egy ember döntsön.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem gondolja, hogy rendkívüli testületi ülést igényelne, ugyanis semmi nem vonatkozik arra,
hogy a következő héttől bérbe kell adni, ha arra igény merül fel. Egy hónapot, vagy két hetet
a soron következő ülésig mindenképpen várhat. Kivéve a szükséglakásokat.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A szükséglakásokat hagyják meg a Polgármester hatáskörében.
Bóta Barbara aljegyző:
Nem tartja feltétlen életképesnek ezt a dolgot, de majd az élet igazolja. Úgy látja, hogy a
Polgármester is rájött arra, hogy nem szociális alapon kell bérbe adni az ingatlanokat, hanem
piaci alapon.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Hosszú időn keresztül a Képviselő-testület döntött a lakások bérbe adásáról, és működött a
rendszer. Nem ragaszkodik ehhez a jogkörhöz, továbbra is megoldhatja a Polgármester
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ezeket a dolgokat, ő ahhoz ragaszkodik, hogy olyan állapotban kerüljön vissza az ingatlan,
ahogy kiadják, és ne legyen rajta semmilyen jellegű tartozás.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a Képviselő-testület hatáskörébe kerüljön az
önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadása, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 5 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
104/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati lakások és helyiségek bérbe
adása kerüljön át a Képviselő-testület hatáskörébe.
Határidő: 2018.05.31.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az SZMSZ módosítás többi pontjával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
105/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
32/2014.(XI.27.) sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2018.05.31.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

14. A helyi építési szabályzatról szóló 11/2005.(IV.14.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ismerteti miért volt szükség a rendelet módosítására, illetve, hogy milyen módosítások
történtek a helyi építési szabályzatban.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a helyi építési szabályzat
módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
106/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a helyi építési szabályzatról szól
11/2005.(IV.14.) sz. rendelet módosítását.
Határidő: 2018.05.31.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

Zsólyomi Zsolt bizottsági tag kiment az ülésről, jelen van 8 fő.

15. Egyebek
1. Az Egyeken épülő napelemes projektekkel kapcsolatos kérelem
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mindenki megkapta a kérelmet. Fizetési haladékot kérnek.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Fizetési halasztást a határidő lejárta előtt lehet kérni, ami május 6-án telt le. Ha ezt 6-a után
jelzi, az már nem fizetési halasztásnak minősül.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Gyakorlatilag nem tudnak mit kezdeni a kérelemmel. Jogszerűen nem adhatnak fizetési
halasztást.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Ha már elkezdte a kiviteli munkákat, dolgozik rajta, akkor had boldoguljon. Szankcionálják
késedelmi kamattal, úgy ahogy a kérelemben felkínálták.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tekintettel a kérelem beadásának időpontjára nem áll módjukban támogatni a kérelemben
foglaltakat, de tudomásul veszik a késedelmes fizetést és a késedelmi kamatra pedig igényt
tart az önkormányzat. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
107/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeken épülő napelemes projektekkel
kapcsolatos 3197/2018. iktatószámú fizetési haladékra vonatkozó kérelmet ne
támogassa, a kérelem beadásának időpontjára való tekintettel. A Képviselőtestület a kérelemben foglalt késedelmes fizetést vegye tudomásul, és a
jegybanki alapkamat kétszeres összegét késedelmi kamatként számolja fel.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag visszajött az ülésre, jelen van 9 fő.

2. Döntés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Petőfi u. 47. szám alatti ingatlant 6 millió forintért kívánja Kóti Ibolya értékesíteni.
Bejegyzés nincs az ingatlanon.
Ecsedi János alpolgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a felajánlott ingatlan lakott, ha az önkormányzat
megvásárolja, lakóval együtt vásárolja meg az ingatlant.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az önkormányzatnak nincs 6 millió forintja az ingatlan megvásárlására.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy forrás hiányában ne vásárolják meg az ingatlant,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
108/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Petőfi u. 47. szám alatti ingatlant
forráshiány miatt ne vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az Ék u. 4. szám alatti ingatlan 1/18-ad részét ajánlották fel 500 000 Ft-ért. Teher nincs
bejegyezve az ingatlanra. Az ingatlannak 15 tulajdonosa van.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy forrás hiányában ne vásárolják meg az ingatlant,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
109/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Ék u. 4. szám alatti ingatlant forráshiány
miatt ne vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

3. Szemészeti eszközök bérleti szerződésének megszüntetésére javaslat
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez egy tájékoztató levél, hogy a következő évben már nem kíván az önkormányzat bérleti
szerződést kötni az eszközökre.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az eszközbérleti díj 55 ezer forint havonta. A levél már kiment, de a Képviselő-testület
döntése kellene hozzá. Őt a héten megkereste a doktornő ezzel kapcsolatba, és feltette a
kérdést, hogy ezt követően miként gondolják a szemészet működtetését, mert a
szemészethez kellenek ezek az eszközök. Szerinte ha ezt a bérleti díjat az önkormányzat nem
fizeti a részére, akkor nem fogja tovább csinálni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Javasolja, hogy ne döntsenek ebben a kérdésben, várják meg a Polgármestert.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Polgármester az eszközbérleti díjat sokallja, mert már annyit kifizettek, mint amennyibe
kerülnek az eszközök. Vagy várják meg a Polgármestert, hogy mi az álláspontja, vagy induljon
el egy tárgyalás. Vagy azt mondják, hogy csökkentik a bérleti díjat, vagy vesz az
önkormányzat egy eszközt, a rendelést folytassa tovább, de neki már nem fizetnek. Több
alternatíva van. Ez is egy szolgáltatás Egyeken, meg kellene őrizni.
Olyan döntés lehet, hogy a bizottság azt támogatja, hogy a szolgáltatás maradjon, az
elkövetkezendő együttműködés lehetőségéről kezdjék meg a tárgyalást a doktornővel.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki Jegyző Asszony javaslatával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
110/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a szemészeti szakrendelés maradjon meg a
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településen. Az elkövetkezendő együttműködés lehetőségéről kezdjék meg a
tárgyalást Dr. Csuhai Erzsébet szemész szakorvossal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

4. Kérelem a CAN-C kategóriás fogathajtó verseny támogatására és időpontjának
módosítására
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Azért kérik, a verseny időpontjának módosítását, mivel ebben az időben máshol pontszerző
verseny van. Az augusztus 20-ra és az Egyeki vigasságokra tervezett összegből lehetne
átcsoportosítani a fogathajtó versenyre.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az augusztus 20-ra tervezett összegből lehetne 250 000 Ft-ot és az Egyeki Vigasságokra
tervezett összegből 250 ezer forintot átcsoportosítani a lovas versenyre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az augusztus 20-ra tervezett összegből az Egyeki
Vigasságokra tervezett összegből csoportosítsanak át 250-250 ezer Ft-ot a lovas versenyre a
módosított időponttal, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
111/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa, hogy a CAN-C kategóriás fogathajtó
verseny lebonyolításának napja a tervezett 2018. július 1. helyett 2018. július
22. legyen.
A Képviselő-testület a verseny lebonyolításához 500 000 Ft támogatást
biztosítson az alábbiak szerint:
-

A 2018. évi költségvetésben „Egyeki Vigasságok” lebonyolításra
tervezett összeg terhére 250 000 Ft
A 2018. évi költségvetésben Szent István napi ünnep lebonyolítására
tervezett összeg terhére 250 000 Ft

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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5. Fonyódligeti táborozás támogatására vonatkozó kérelem
Vitéz Zsolt képviselő:
Támogatásként 200 000 Ft-ot kérnének, illetve egy 50%-os szállásdíjkedvezményt az
önkormányzat által finanszírozott táborban résztvevő csoport részére.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ezt a szállásdíjat nem az oktatási intézmény fogja fizetni a Kft-nek?
Vitéz Zsolt képviselő:
A szállásdíjat az intézmény fizeti, abból az összegből, amit az önkormányzat átad majd a
szervezésre.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az intézmény részére kellene az 50%-os kedvezményt megadni, nem a gyerekeknek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki az adott csoport adott időszakra történő táborozásához 50% támogatást
javasol biztosítani, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
112/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az egyeki Szent János Katolikus Általános iskola
tanulói számára a fonyódligeti üdülőben 2018. augusztus 7-11 közötti
időpontra szervezett táborra is legyen érvényes az önkormányzat által
támogatott 50%-os szállásdíj kedvezmény.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy 100 ezer forintot az Egyeki Vigasságokra elkülönített összegből, 100 ezer
forintot pedig az augusztus 20-ra elkülönített összegből biztosítsanak támogatásként. Kéri,
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
113/2018.(V.29.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az egyeki Szent János Katolikus Általános iskola
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tanulói számára a fonyódligeti üdülőben 2018. augusztus 7-11 közötti
időpontra szervezett tábor lebonyolítására kért 1 millió forintot 200 000
forinttal egészítse ki az alábbiak szerint:
-

-

A 2018. évi költségvetésben „Egyeki
tervezett összeg terhére 100 000 Ft
Képviselő-testület
A 2018. évi költségvetésben Szent István
tervezett összeg terhére 100 000 Ft
Képviselő-testület

Vigasságok” lebonyolításra
támogatást biztosítson a
napi ünnep lebonyolítására
támogatást biztosítson a

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

A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 17:00
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Fiatal László
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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