EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JÚNIUS 26. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

6/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2018. június 26.
napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjének
kérelme
114/2018.(VI.26.) sz. határozat
2. Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
115/2018.(VI.26.) sz. határozat
3. Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések
végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással
kapcsolatos intézkedésekről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
116/2018.(VI.26.) sz. határozat
4. Egyebek
1. Előirányzat módosítás
117/2018.(VI.26.) sz. határozat
2. Hozzájárulás kérés Egyek-Telekháza település ivóvíz ellátását biztosító II. sz. kút
létesítéséhez
118/2018.(VI.26.) sz. határozat
3. Pályázat benyújtása a II. Képzőművészeti alkotó táborok, honismereti táborok,
kulturális programok, közművelődési rendezvények, valamint országos, regionális,
megyei vagy kistérségi szintű eseményen való részvétel támogatására
119/2018.(VI.26.) sz. határozat
4. Az egyeki háziorvosok kérelme
120/2018.(VI.26.) sz. határozat
5. Egészségház klimatizálásáról döntés
121/2018.(VI.26.) sz. határozat
6. Csapadékvíz elvezető rendszer pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadása
122/2018.(VI.26.) sz. határozat
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7. Döntés a csapadékvíz elvezető rendszer pályázatára meghívandó cégekről
123/2018.(VI.26.) sz. határozat
8. Előirányzat átcsoportosítás játszótéri eszközök vásárlására
124/2018.(VI.26.) sz. határozat
9. Egyeki Népdalkör kérelme
125/2018.(VI.26.) sz. határozat
10. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
126/2018.(VI.26.) sz. határozat
11. Dr. Hámori Lajos kérelme
127/2018.(VI.26.) sz. határozat
12. Döntés az Egyek, Arany J. u. 17. sz. alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról
128/2018.(VI.26.) 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 6 fő jelen van.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria 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 6 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A napirendi pontok vonatkozásában a szokásos az eljárás, a távolabbról érkező vendégek
napirendjeit előre veszik. Kéri, hogy aki egyetért, a napirendi pontok sorrendjének
módosításával, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal jóváhagyta a napirend sorrendjének módosítását.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja
meg a bizottság.
1. Egyeki Népdalkör kérelme
2. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
3. Dr. Hámori Lajos kérelme
4. Döntés az Egyek, Arany J. u. 17. sz. alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról
Kéri, hogy aki az elhangzott napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
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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. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjének
kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ismerteti a kérelmet. Kérelemben a megtakarítás összegének egy részére vonatkozó
kérelem. A karbantartási költségek indokoltak. A megtakarításból forrás is rendelkezésre áll,
amennyiben nem terveztek ezzel az összeggel mást. Van-e más forrás erre vonatkozóan?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Polgármester úrral megbeszélték az előirányzat módosítására vonatkozó előterjesztést még
mielőtt ez a kérelem megérkezett volna. Az előterjesztést meg is küldte a mai napon a
bizottság részére.
Nem tud forrást. Ha jól értelmezte, nem külső szolgáltató, hanem a Szöghatár Kft. végezné el
a kérelemben szereplő munkát. Polgármester úr azt mondta, hogy erre most nincs
kapacitása a Kft-nek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megkérdezi, hogy a kapacitásról egyeztettek-e a Kft-vel?
Petruska Jánosné egységvezető:
Nem egyeztettek. Ami nagy munka és fontos az az ajtó csere lenne, azt a vállalkozó
megoldja. Ismerteti, hogy mely munkálatokat tudják ők bevállalni, és mely munkálatokat
kellene a Szöghatár Kft. munkatársainak megoldani. Amit tudnak, azt házon belül megoldják.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Kft. ajánlatának összege 1.811.000 ezer forint. Ebben az ágyak, a berendezési tárgyak
nincsenek benne, csak a kivitelezés.
Petruska Jánosné egységvezető:
Nincsenek benne az ágyak és az ajtó csere sem, ez már plusz lenne és a mosógép is.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem meri azt mondani, hogy van rá forrás. Ismerteti az önkormányzat fel nem használt plusz
bevételeit.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ezek a karbantartási munkák már évek óta indokoltak lennének. Erre találni kellene forrást.
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Petruska Jánosné egységvezető:
Ezek a burkolatok már 23 éve vannak letéve. A bejárati ajtó is 23 éves, megérett a cserére. A
lakók 90 %-a mozgáskorlátozott, kerekesszékkel, bottal közlekednek. Az ablakokat az évek
során sikerült műanyagra kicserélni, de a bejárati ajtó borzalmas állapotban van.
Szekeres Zsuzsa közgazdasági irodavezető:
Régebben még a 2000-s évek közepén, volt olyan hogy az alapítványhoz fizettek be a lakók.
Ez megszűnt?
Petruska Jánosné egységvezető:
Az akkori vezetés kötelezte a lakókat valamilyen módon. Egy jó pár évvel ezelőtt mikor
ellenőrzés volt a kormányhivatal ezt sérelmezte, hogy nem lehet a lakókat erre kötelezni. Ez
egy alapítvány. Ha valakinek sok pénze van, befizet, ha nem, akkor nem. Ha valakinek a
hozzátartozója megkérdezi, hogy tud az intézményen segíteni, akkor megemlíti, hogy a
településnek van egy ilyen alapítványa, ide be lehet fizetni. Indokolja meg, hogy ez az idős
otthon javára.
Szekeres Zsuzsa közgazdasági irodavezető:
Van olyan esetleg, aki fizetett oda be? Az alapítvány nem kereste meg azzal, hogy így
célzottan támogatja-e valaki az alapítványt és oda adná nekik?
Petruska Jánosné egységvezető:
Ha valaki befizet, arról ő tud, mert a hozzátartozó vele egyeztet. Nem igazán fizetnek be. Egy
évben egyszer szoktak kérni 100 ezer Ft-ot az idősnapi rendezvényük megszervezésére.
Tavaly egy mosógépre kaptak pénzt. Ami az alapítványhoz a részükre befolyik az minimális
összeg.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Szétnézett az Idősek Otthonában, ezek a problémák valósak, és az égető problémákra
megoldást kell találni.
Petruska Jánosné egységvezető:
A felújítás nagyon nagy munka. A lakók ellátása semmiben nem szenvedhet hátrányt. Őket
nem lehet éjszakára a folyosóra tenni. Van pelenkás fekvőbetegük. A lényeg, hogy
zökkenőmentesen történjenek a felújítások.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy az egyházmegyének tervezett és át nem adott összeg, illetve a
többletbevételek terhére támogassák, amíg az összeg elegendő lesz. Ez ajtócserére,
mennyezetre, PVC-re elég, az eszközökre pedig szerinte menetközben találnak lehetőséget.
A nyári rendezvény, vagy megvalósul, vagy nem, vagy marad ki belőle összeg vagy nem. A
mobil eszközök ráérnek később is, azokra majd visszatérnek.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
114/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja
Képviselő-testületnek, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
központ 4069 Egyek, Tisza u. 6. sz. alatti telephelyének (Borostyán Idősek
Otthona) legszükségesebb javítási, felújítási munkálataihoz biztosítson
fedezetet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Debrecen –
Nyíregyházi Egyházmegyének tervezett és át nem adott összeg terhére,
valamint az önkormányzat többletbevételének terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

2. Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Egy pályázat érkezett. A kérelmet mindenki olvasta, a fedezet rendelkezésre áll. Kéri, hogy
aki támogatja, hogy 350 000 Ft támogatást biztosítsanak az Egyesület részére a pályázatban
foglalt célok megvalósításához, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
115/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas
Egyesület (4069 Egyek, Damjanich u. 19.) környezetvédelmi alapra benyújtott
2641-2/2018. iktatószámú pályázatát támogassa, és 350 000 Ft-ot biztosítson
a pályázatban foglalt célok megvalósításához.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

3. Tájékoztató a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések
végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással
kapcsolatos intézkedésekről
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző:
A tájékoztatóban megpróbált összefoglaló képet nyújtani a benyújtott illetve a megvalósulás
alatt álló pályázatokról. Egyvalami viszont kimaradt belőle. A TOP-os projektekkel
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kapcsolatban volt egy szakmai nap múlt héten Debrecenben. Megyei szinten 228 nyertes
projekt van, ebből 191 pályázat 0%-os teljesítésen van. Sajnos Egyek 3 pályázata is 0%-on áll.
Nyáron a Megyei Önkormányzat illetve a Magyar Államkincstár képviselői találkozót fognak
kezdeményezni minden Polgármesterrel, ahol tárgyalni fognak a projektek
megvalósíthatóságáról. Ott egy Polgármester elmondta az aggályait a projektek
végrehajtásával kapcsolatban. A pályázatok kiírása kb. 2,5 évig tartott, majd kb. 1 évig
húzódott a pályázatok elbírálása. Így az önkormányzatokat hozták abba a kellemetlen
helyzetbe, hogy nagyon rövid idő maradt a projektek megvalósítására. Összesen 6 darab
többletforrás iránti igény ment be az irányító hatósághoz. Többek között az egyeki
Önkormányzat kérelme. Körülbelül 3 hónapja, hogy bement és döntés még egyetlen egy
esetben sem született.
Fiatal László bizottsági tag:
Az már el van döntve, hogy mely mezőgazdasági földutakat csinálják?
Bóta Barbara aljegyző:
A mezőgazdasági földutas projekt a 2018-as közmunkapályázatban van benne. Annak a
pályázatnak van egy munkaterve, ami ezt tartalmazza. A munkaterv rendelkezésre áll, oda
tudja adni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul
veszi, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
116/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásulvételre
javasolja a Képviselő-testületnek a benyújtott pályázatok állásáról és
önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használat,
közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző

Tájékoztató a temető üzemeltetéséről
Előadó: Hegyi Elemérné temető üzemeltető
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Polgármester úr javasolja a napirendről a tájékoztatót levenni és augusztusra tenni. Kéri,
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadta a napirend módosítására vonatkozó javaslatot.
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4. Egyebek
1. Előirányzat módosítás
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A 2018-as költségvetési rendeletben a kegytárgybolt kialakítása hitelből került volna
finanszírozásra. De mivel plusz bevételként jött a kistérségi pénzmaradvány, illetve a Teleki
u. 36. számú ingatlan értékesítéséből származó összeg, ezért Polgármester úrral egyeztetett,
és az szerepel az előterjesztésben, hogy nem venne fel az Önkormányzat hitelt, hanem
ezeket a nem tervezett bevételeket erre fordítanák. De ehhez testületi döntés szükséges.
Nyilván nem célszerű most 8.890.000 Ft hitelt felvenni, mert kb. 50 millió forint kellene a
bölcsődére, ha nem lesz más ajánlat a közbeszerzés során, 37 Ft millió Ft önereje van az ipari
parkhoz vezető út kiépítésének. Tehát már az egy jelentős hitelállomány bővülést fog
eredményezni, ha felveszi az önkormányzat.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az előirányzat módosítással egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
117/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulásnál,
a 2017. évi működés során keletkezett 6 858 555 forint összegű
pénzmaradványt, valamint az Egyek-Telekháza, Teleki u. 36. szám alatt lévő
ingatlan értékesítéséből származó 2 031 445 forint összegű bevételt
csoportosítsa át a Kegytárgybolt kialakítása beruházás fedezetére. Ezáltal a
tervezett 8 890 00 forint összegű fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzata
törlésre kerül Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi
költségvetésének bevételi előirányzatai közül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

2. Hozzájárulás kérés Egyek-Telekháza település ivóvíz ellátását biztosító II. sz. kút
létesítéséhez
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A legutóbbi testületi ülésen beszélték, hogy küldjenek ajánlatot, mert szükséges. Viszont
most besűrűsödtek a bérleti díj terhére tett ajánlatok.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Igen, eddig a bérleti díj terhére pár 100 ezer Ft-os szivattyú felújítások voltak.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ígéretet kaptak testületi ülésre, hogy következő hét szerda magasságában készen lesznek a
szűrőcserével kapcsolatos munkálatokkal, átmosatják a rendszert és megszűnik ez a koszos
víz, de nem szűnt meg. A szennyvizes probléma sem szűnt meg. A múlt héten már
kamerázták. Nem halad a dolog, csak folyamatosan jönnek a kérelmek a sokmilliós
támogatásra.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Szabályzatunk szerint 3 árajánlat kellene, itt a 3 árajánlat bekérésétől ismét el kell tekinteni,
mivel csak 1 árajánlat van.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A telekházi ivóvíz ellátást meg kell oldani, mert ha ez az egy kút leáll, akkor vége.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A bérleti díj a víziközmű amortizációs alapot képezi. Ha elromlik valami, akkor abból fedezik.
De az is lehet, hogy ez nem is elegendő. Nyilván ezt nem fizetik ki, majd bele teszik a 2017.
évi bérleti díjba, mert még azt sem fizették ki.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki hozzájárul az Egyek-Telekháza település ivóvíz ellátását biztosító II. sz. kút
létesítéséhez a 2017. évi bérleti díj terhére, és a 3 árajánlat bekérésétől eltekint,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
118/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá az Egyek-Telekháza település ivóvíz
ellátását biztosító II. sz. kút létesítéséhez, és a beruházáshoz biztosítson
13 948 350 Ft+Áfa összeget a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000
Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) részére a 2017. évi bérleti díj terhére.
A bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület tekintsen el a 3 árajánlat
bekérésétől.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. Pályázat benyújtása a II. Képzőművészeti alkotó táborok, honismereti táborok,
kulturális programok, közművelődési rendezvények, valamint országos, regionális,
megyei vagy kistérségi szintű eseményen való részvétel támogatására
Gábor Istvánné könyvtárvezető:
Minden évben kiírják ezt a pályázatot. Hortobágyra mennénk egy kisebb kirándulásra, a
madárkórházba, állatsimogatóba, és a pásztor múzeumba is bemennének. Belépő díjra
kérnék a pénzt, és a vonatköltség lenne az önrész.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
119/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Közgyűlése, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok
bizottsága által kiírt „II. Képzőművészeti alkotó táborok, honismereti táborok,
kulturális programok, közművelődési rendezvények, valamint országos,
regionális, megyei vagy kistérségi szintű eseményeken való részvétel
támogatása 2018 évben” pályázat benyújtásához.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető

4. Az egyeki háziorvosok kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A házi orvosok az iparűzési adó elengedését kérik. Polgármester Úr szerint lehetőség van rá,
de nem javasolja.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Amennyiben alkalmaznák ezt az iparűzési adó kedvezményt, az önkormányzat esetében ez
1,2 és 1,5 millió forint körüli kiesést jelentene. A jogszabály ad rá lehetőséget, de nyilván a
Képviselő-testület dönt. Ő nem érzi jogosabbnak az ő kérésüket sem, mint bármelyik más
Egyeki polgárnak, aki az utolsó 1000 forintját szedi össze, hogy a kommunális adót befizesse.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki nem támogatja a kérelemben foglaltakat, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
120/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy ne biztosítson az Egyeki háziorvosok részére
iparűzési adókedvezményt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

9/18

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JÚNIUS 26. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

5. Egészségház klimatizálásáról döntés
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az orvosok részéről érkezett a kezdeményezés, mivel délután már nagyon meleg van az
egészségházban. Kértek ajánlatot, egy Balmazújvárosi kivitelezőtől, ami csatolva van.
Megkeresésre kerültek a házi és szakorvosok, hogy milyen arányban tudnak, hozzájárulni,
ehhez a kivitelezéshez. Polgármester Úr 3 opciót javasolt. A 0 %-át, a felét, vagy egész
összegben kifizeti a ráeső részt. A mai napra kért választ. A házi orvosok részéről senkitől
nem jött válasz. Csuhai doktornő szemész kijelentette, hogy semmilyen formában nem
támogatja. Martis doktor úr a ráeső részt 100 %-ban kifizeti. A kardiológiáról Gáspár doktor
úr nem jelzett még vissza. Juhász doktor úr, mint belgyógyász nem jelzett vissza. Luczai
Mariann doktornő sem járul hozzá semmilyen formában. Nagy-Tóth Kinga nevében is írta.
Hámori doktor úr azt mondta, ha az Önkormányzat eszközt vásárol a rendelőjébe, akkor a
ráeső részt ő is vállalja a klimatizálásnak. Viszont, ha nem kap az eszközvásárláshoz
támogatást, akkor a háziorvosok álláspontját fogja támogatni. Ahogy mondta is a
háziorvosok részéről még nincs válasz.
Itt egyelőre a rendelő klimatizálásáról lenne szó. Polgármester úrral egyeztetett. Személy
szerint neki picit visszás lenne, hogy a rendelő klimatizálva lenne, a betegek pedig a meleg
váróban lennének órákig. Polgármester Úr azt is mondta, jövőre el tudja képzelni, hogy a
rendelő várótermét is megoldják, amennyiben az orvosok is összefognak és a rendelők
klimatizálva lennének.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megfordítaná a sorrendet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Illetve klimatizálásra az Idősek Otthonába Arany Balázs egyeki vállalkozótól is kértek
ajánlatot. Tőle a kivitelezés költségeit tekintve jóval olcsóbb ajánlatot kaptak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Alternatív javaslatot tenne. Ő a váróterembe tenne klímát és abba az egy rendelőbe, ahol a
költségekhez az orvos hozzájárul.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A szakrendelőben a költséget 5-en finanszíroznák. Azt mondta Polgármester úr, hogy ő már
akkor is tudná támogatni, ha a kivitelezési költség felét bevállalják. A másik felét tegye hozzá
az önkormányzat.
Bóta Barbara aljegyző:
Szakorvosi vagy csak a rendes váróba tegyenek klímát?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ő betenné a szakorvosiba ő is.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kérjenek a váróterem klimatizálására is ajánlatot, illetve Arany Balázstól is kérjenek
ajánlatot.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Arany Balázs, azért lenne jó, mert az Idősek Otthona esetében majdnem 100 ezer forint
különbség van a Balmazújvárosi ajánlat és Arany Balázs ajánlata között, ami nem kis pénz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy kérjenek árajánlatot az Egészségház klimatizálására helyi
vállalkozótól is, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
121/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kérjenek árajánlatot az Egészségház
klimatizálására helyi vállalkozótól is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester

6. Csapadékvíz elvezető rendszer pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadása
Bóta Barbara aljegyző:
Nem is olyan rég már elfogadott a testület egy ajánlattételi felhívást. Több probléma is
felmerült. Egyrészt felmerült egy elszámolási vita az Önkormányzat és a közbeszerzők között,
és mire megegyeztek Polgármester úrral kifutottak a határidőből. Másrészt most már
elektronikus közbeszerzést kell lebonyolítani, és szigorodtak a szabályok is. Annyiban tér el
ez az ajánlattételi felhívás a múltkoritól, hogy az időpontok aktualizálva lesznek. Illetve van
benne egy pont a Kbt. egyik előírásának való megfelelés, aminek az a lényege, hogy csak,
akkor lesz eredményes az eljárás, ha legalább 2 ajánlat érkezik erre a felhívásra. Nem
kötelező ezt alkalmazni, de azt mondta a közbeszerző, hogy erősen ajánlott, és abból
probléma szokott lenni, ha csak 1 érvényes ajánlat érkezik. Ebben az esetben a testület úgy
dönt, hogy a Kbt. ezen előírását is beemeli az ajánlattételi felhívásba.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ha nem lesz annyi ajánlat, akkor eredménytelen az eljárás?
Bóta Barbara aljegyző:
Igen, akkor eredménytelen. De bízik benne, mivel a múltkor volt egy érvényes ajánlat, és
még tud egy embert, aki biztosan ajánlatot tenne, hogy a kettő meglesz.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az ajánlattételi felhívással egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
122/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy „Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz
elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat jelen előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

7. Döntés a csapadékvíz elvezető rendszer pályázatára meghívandó cégekről
Bóta Barbara aljegyző:
Erről is döntöttek korábban. Itt is az elektronikus közbeszerzés miatt szükséges újra dönteni.
Csak azokat a cégeket tudja az Önkormányzat meghívni az eljárásba, akik önmaguk is
regisztráltak szervezetként az EKR honlapján. Megérdeklődte a cégeknél, hogy ki az, aki
rendelkezik EKR regisztrációval. Talán egy vagy két cég rendelkezett ilyen regisztrációval.
Kérte őket, hogy regisztráljanak. Két cég elutasította ezt, a Morotva-víz Energia Kft., a másik
pedig Terra 21 Kft. Emiatt a közbeszerző kérte, hogy módosítsák a határozatot, és ezt a 2
céget vegyék ki a meghívandó cégek közül.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ajánlattételi felhívást a
Duba-Sped Kft., a Józsa Kft., a „GLOBAL SPORT” Kft., a ZEMPLÉNKŐ Kft. és a VABEKO Kft.
részére küldjék meg, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
123/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Nagyközség bel-és külterületi
csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és
közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 115.§ (2) bek. alapján az alábbi
gazdasági szereplők részére küldje meg:
- Duba-Sped Kft. 4069 Egyek, Nefelejcs u. 11.
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- Józsa Kft. 5350 Tiszafüred, Igari út 61.
- „GLOBAL SPORT” Kft. 4030 Debrecen, Tömös u. 17.
- ZEMPLÉNKŐ Kft. 4914 Olcsvaapáti, Dózsa Gy. utca 31.
- VABEKO Kft. 8600 Siófok, Fő u. 260.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

8. Előirányzat átcsoportosítás játszótéri eszközök vásárlására
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Biztos, hogy CSED alatt nem lehet tiszteletdíjat felvenni? Úgy tudja, hogy kivételt képez a
szerzői jogdíj, és a tiszteletdíj.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A tiszteletdíj csak akkor, ha a minimál bér 10%-át nem éri el.
Bóta Barbara aljegyző:
Megoldás lehetne az is, hogy egy részéről, a különbözetről lemond, hogy ne minősüljön
kereső tevékenységnek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy erről ne döntsenek, míg a pontos összeget meg nem nézik. Kéri, hogy aki
egyetért azzal, hogy csütörtökig várjanak a döntéssel, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
124/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság úgy határozott,
hogy az „Előirányzat átcsoportosítás játszótéri eszközök vásárlására” c.
napirend kapcsán a Képviselő-testületre bízza a döntést.
Határidő: 2018.06.28.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

9. Egyeki Népdalkör kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A népdalkör fellépő ruhát szeretne. Polgármester úr a közmunkaprogram önerejének
terhére kéri támogatni az anyagot, a ruhát pedig a varrodában megvarrják. Ő azt mondja,
hogy a költségvetési koncepcióig legyenek türelemmel, akkorra adják be a kérelmet. Kéri,
hogy aki a javaslattal egyetért kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
125/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Népdalkör 2042/2018. iktatószámú
kérelmében halassza el a döntést a 2019. évi költségvetési koncepció
tárgyalásáig. Az Egyeki Népdalkör a kérelmet a költségvetési koncepció
tárgyalására juttassa el a Képviselő-testület részére.
Határidő: 2018.11.29.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

10. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Két fő álláshely bővítésre érkezett kérelem Parancsnok úrtól. Tavasszal a költségvetés körül
javasolták, hogy GINOP pályázatban próbálják meg megoldani a 4 fő közmunkás tűzoltó
foglalkoztatását. Ez tőlük független okok miatt nem realizálódott. Viszont van rá kilátás, hogy
a minimálbér emelkedéséből adódó különbözet összegéhez ők is hozzá tudnak jutni. Illetve
pályázati úton próbálnak felszerelést, ruhát, egyebeket, beszerezni. Illetve dolgozói
elvándorlásra is lehet újra számítani.
Kiss Sándor bizottsági tag kiment az ülésről, jelen van 5 fő.

Tehát összességében a két fő álláshely bővítésével megoldódna a tűzoltóság problémája. A
pályázati úton történő foglalkoztatás ebben az évben már nem realizálódhat, mert nincs rá
lehetőség, mivel a határidőről lecsúsztak. Polgármester úr ezzel kapcsolatban is küldött egy
e-mailt, aminek a lényege, hogy Szilágyi Sándor polgármester úr sértve van, mert kitették az
elnökségből, és nem írja alá az együttműködési megállapodást. Igazából a tisztújítás során
szavazás történt. Ki nem tettek senkit az elnökségből, csak nem kapta meg a kellő
szavazatszámot, és nem került be az új elnökségbe.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
A jelölő bizottság Szilágyi Sándor polgármestert is felkereste, és azért nem került a
szavazólapra, mert nem vállalta a jelöltséget.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ez biztos, hogy így történt, mivel őt is felkereste személyesen a jelölő bizottság. Ezért kérte,
hogy a tűzoltóság képviselői legyenek jelen az ülésen, hogy ezt tisztázzák, mivel
Polgármester úr olyan hangvételű e-mailt küldött, aminek az a lényege, hogy mivel Szilágyi
Polgármester úr sértett, nem lesz átutalva Tiszacsege része, illetve nem írja alá az
együttműködési megállapodást, amit évek óta nem ír alá.
Javasolja, hogy ha a plusz bevételként érkező különbözetet, amivel nem számoltak még a
költségvetés tervezésekor, legalább pótolják meg, hogy a két álláshely bérét a hátralevő
időszakban kifussa. Két ember félévi béréről van szó.
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Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az, az összeg, amit az államtól bérkiegészítésre fognak kapni, futná ennek a két embernek az
éves bérét, járulékát?
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Ezt pontosan nem tudja megmondani. Azt tudja, hogy a költségvetést 14 főállásra adták be,
ami cirka 21 millió forint, és ezt az önkormányzat elfogadta.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Lőrincz Zoltán elment a tűzoltóságtól. Az ő bére még tervezve volt a költségvetésben. Ez az
összeg még meg van?
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Igen, az a bér meg van, maximum a közmunkások részére abból tudtak adni jutalmat.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mivel Tiszacsege nem fizet, a tűzoltóság költségvetése nem úgy fog alakulni, ahogy
tervezték. A pénzügyi előadónak volt egy 4 órás bér tervezve.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Az a bér is meg van.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Tehát ez a bér is meg van. Amit az államtól kapnak elegendő lenne-e a két ember bérére?
Nyilván ehhez az is kell, hogy Tiszacsege és Újszentmargita is fizessen.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Úgy tervezték a költségvetést, hogy márciustól 14 fővel dolgoznak. Ez lett volna az a 21 millió
forint, amit az önkormányzatoktól kérnek. A Lőrincz Zoltán bére és az adminisztrátor bére
megmaradt.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A nagyobb problémát az jelenti, hogy Egyeken kívül fizetnie kellene más önkormányzatoknak
is. Újszentmargita fog fizetni, vagy fizetett már?
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Újszentmargitára Polgármester azt mondta, hogy a tervezett 2 900 000 Ft helyett csak 1
millió forintot fog adni. Azt mondta, hogy a pénzt utalni fogják, kérték, hogy a megállapodást
küldjék el a részükre. Megcsinálták, de az óta sem kaptak Újszentmargitáról semmit.
Tiszacsegéről nem érkezett meg durván 4,5 millió forint, Újszentmargitától pedig 1,5 millió
forint.
Kiss Sándor bizottsági tag visszajött az ülésre, jelen van 6 fő.

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A tűzoltóságra szükség van. Tiszacsegén és Újszentmargitán is ellátják a feladatukat, mert ott
is szükség van rájuk, és úgy gondolja, hogy 14 fővel tudják ellátni a feladatot, akkor had
tegyék ezt 14 fővel.
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Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Az az igazság, hogy 14 fővel sem tudják ellátni, mivel 1 szolgálatra másfél embert kell
számolni. Ha így számolnak, akkor 1 szolgálatra 6 ember kell, és 3 szolgálat esetén 18 ember
volna az, aki a feladatot igazán el tudná látni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Menet közben tájékozódtak is. Egyéb ügyben voltak tanulmányi úton, minden településen
rákérdeztek a tűzoltóság működésére is. Kiderült, hogy mindenütt jobban támogatják a
tűzoltóságot, mint Egyeken. Konkrétan rákérdeztek a társtelepülések hozzájárulására is.
Komádi polgármestere azt mondta, hogy ők ezzel nem foglalkoznak, hanem felvállalják a
tűzoltóság működtetését és finanszírozását olyan létszámmal, amire szükségük van. Nem
gondolja, hogy Egyek településen egyes szervezetek kevésbé érdemelnék meg az
odafigyelést, mint mások. Ha az újonnan végzettséget szerzett tűzoltókat is elengedik, akkor
itt lesznek szakképzett tűzoltók nélkül.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Meg kellene értetni Tiszacsegével és Újszentmargitával, hogy ezzel az összeggel hozzá
kellene járulniuk.
Bóta Barbara aljegyző:
Legnagyobb gond a megállapodás hiánya.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A harcot nem kellene feladni, küzdeni kell a támogatásért. Bár túl sok esélyt nem látnak rá.
Javasolja, hogy ha 14 fő főállású tűzoltóval plusz 2 két közmunkással tudják ellátni a
feladatot, akkor támogassák. Kéri, hogy aki a 14 főt támogatja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
126/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság
(4069 Fő u. 3.) 418-3/2018. iktatószámú kérelmét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

11. Dr. Hámori Lajos kérelme
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Amennyiben a kérelemben szereplő eszközt az önkormányzat megvásárolja, vállalja a
klimatizálást.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az eszközt megvenné az Önkormányzat, doktor úr pedig finanszírozza a klímát.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Erre is forrást kellene találni. A klímára lehet nem is lesz szükség.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ez a szék, amit megvenne az önkormányzat, hány %-ban lenne magán rendelésen használva?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy koncepcióra hozza vissza a kérelmet, és betervezik a jövő évre. Azt látják,
hogy a klíma az idén úgy sem fog megvalósulni. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Dr.
Hámori Lajos a koncepcióra hozza vissza a kérelmet, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
127/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Dr. Hámori Lajos 418-3/2018. iktatószámú
kérelmében halassza el a döntést a 2019. évi költségvetési koncepció
tárgyalásáig. Dr. Hámori Lajos a kérelmet a költségvetési koncepciót
tárgyalására juttassa el a Képviselő-testület részére.
Határidő: 2018.11.29.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

12. Döntés az Egyek, Arany J. u. 17. sz. alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az önkormányzat tulajdonában levő telekről van szó, aminek a területe 669 m2. Ezt
szeretnék megvásárolni.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Ez egy zsákutca, ahol nincs közmű sem. Ez egy pici füves terület, ami konyhakertnek lenne
megvásárolva.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Meg kellene nézni, hogy hasonló ingatlanok mennyiért lettek eladva. Az idáig történt
értékesítések arányban legyenek ezzel az értékesítéssel. Az önkormányzatnak és a vevőnek is
ez az érdeke.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Meg kell nézni, hogy hogyan került az ingatlan az önkormányzat tulajdonába, ingyen vagy
fizettek érte. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testületre bízzák a döntést,
kézfelnyújtással jelezze.
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A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság
128/2018.(VI.26.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság úgy határozott,
hogy a „Döntés az Egyek, Arany J. u. 17. sz. alatti ingatlanra tett vételi
ajánlatról” c. napirend kapcsán a Képviselő-testületre bízza a döntést.
Határidő: 2018.06.28.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Ismerteti a Szociális Bizottság ülésén az Idősek Otthona klimatizálásával kapcsolatban
elhangzottakat.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt a bizottság elnöke megköszönte a
jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 15:50 órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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