EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2018. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjének
kérelme
185/2018.(VI.28.) sz. határozat
2. Előirányzat átcsoportosítás a Borostyán Idősek Otthona támogatására
186/2018.(VI.28.) sz. határozat
3. Döntés az Egyek, Arany J. u. 17. sz. alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról
187/2018.(VI.28.) sz. határozat
4. Polgármesteri jelentés
5. 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
188/2018.(VI.28.) sz. határozat
6. Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
189/2018.(VI.28.) sz. határozat
7. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
17/2018.(VI.28.) sz. rendelet
8. Kérdések, interpellációk
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9. Egyebek
1. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelmei
190/2018.(VI.28.) sz. határozattól - 192/2018.(VI.28.) sz. határozatig
2. Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
193/2018.(VI.28.) sz. határozat
3. Előirányzat módosítás
194/2018.(VI.28.) sz. határozattól - 196/2018.(VI.28.) sz. határozatig
4. Hozzájárulás kérés Egyek-Telekháza település ivóvíz ellátását biztosító II. sz. kút
létesítéséhez
197/2018.(VI.28.) sz. határozat
5. Pályázat benyújtása a II. Képzőművészeti alkotó táborok, honismereti táborok,
kulturális programok, közművelődési rendezvények, valamint országos, regionális,
megyei vagy kistérségi szintű eseményen való részvétel támogatására
198/2018.(VI.28.) sz. határozat
6. Az egyeki háziorvosok kérelme
199/2018.(VI.28.) sz. határozat
7. Egészségház klimatizálásáról döntés
200/2018.(VI.28.) sz. határozat
8. Csapadékvíz elvezető rendszer pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadása
201/2018.(VI.28.) sz. határozat
9. Döntés a csapadékvíz elvezető rendszer pályázatára meghívandó cégekről
202/2018.(VI.28.) sz. határozat
10. Előirányzat átcsoportosítás játszótéri eszközök vásárlására
203/2018.(VI.28.) sz. határozat
11. Egyeki Népdalkör kérelme
204/2018.(VI.28.) sz. határozat
12. Dr. Hámori Lajos kérelme
205/2018.(VI.28.) sz. határozat
13. „Négyállásos munkagép- és járműmosó tér” kialakítására irányuló pályázat során
biztosítandó önerőről szóló határozati javaslat
206/2018.(VI.28.) sz. határozat
Ecsedi János alpolgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 7 képviselő
jelen van. Polgármester úr nincs jelen az ülésen, mivel a szabadságát tölti, illetve Tardi Kálmán
képviselő valószínűleg később fog érkezni.
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.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
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Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi napirendeket is
tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1. Egyeki Népdalkör kérelme
2. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelmei
3. Dr. Hámori Lajos kérelme
4. Döntés az Egyek, Arany J. u. 17. sz. alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról
5. Előirányzat átcsoportosítás a Borostyán Idősek Otthona támogatására
6. „Négyállásos munkagép- és járműmosó tér” kialakítására irányuló pályázat során
biztosítandó önerőről szóló határozati javaslat
Javasolja napirendről levenni a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót. Ez az 5. napirend
a meghívón.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Nem plusz napirendi javaslata van, hanem a kiküldött előirányzat módosítást kellene majd
egy ponttal kiegészíteni.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelnyújtással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta módosított napirendet.
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendi pontok vonatkozásában a szokásos az eljárás, a távolabbról érkező vendégek
napirendjeit előre veszik. Elsőként az egyebek 2. napirendjét, majd a plusz napirendek 5.
pontját, ezt követően pedig a plusz napirendek 4. pontját tárgyalják meg. Kéri, hogy aki az
ismertetett napirendek előre vételével egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a napirend sorrendjének módosítását.
Tardi Kálmán képviselő megérkezett az ülésre, jelen van 8 fő.

Napirendek tárgyalása:
1. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjének
kérelme
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
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Soltész Gábor képviselő:
Az ott lévő állapot nem szerencsés, viszont az sem szerencsés, hogy az üzemeltető mindig
akkor jön kérelemmel, mikor az ég kezd a földdel összeérni. Miért nem tervezik be a
költségvetésbe ezeket a felújítási munkálatokat? Egyik oldalon pénzmaradvány van, amit
visszautalnak, és számít rá az önkormányzat, hogy máshová teszi. Majd megjelenik egy
kérelem, amiben 6-7 számjegyű összegről van szó, hogy mennyi mindent akarnak az
intézményben csinálni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi Bizottság ülésén ugyanezt a kérést megfogalmazták, hogy a jövőben a
karbantartási munkálatokat építsék be a költségvetésbe.
Ecsedi János alpolgármester:
Polgármester úrral egyeztetett, aki azt mondta, hogy a tárgyi jellegű dolgok megvételéhez
most járuljanak hozzá, és tekintettel arra, hogy a Szöghatár Kft. jelenlegi kapacitása teljesen
le van kötve, a műszaki dolgok megvalósítására szeptember után térjenek vissza.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Érthető, hogy kapacitás hiányában majd szeptemberben kerül sor a kivitelezésre, de a
forrásról akkor is döntsenek most, mert szeptemberben a következő évi költségvetés előtt
fognak állni, és lehet, hogy már ennyi pénzük sem lesz, amit erre a célra tudnak fordítani.
Ecsedi János alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy ennek nincs akadálya.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Szerinte a bizottság javaslata elfogadható azzal, hogy amikor a Szöghatár Kft. odaér és lesz rá
kapacitása, a felújítás jellegű munkákat akkor végezzék el.
Ecsedi János alpolgármester:
Tehát ami a Kft. kapacitásához tartozik, arra térjenek vissza később. Kéri, hogy aki elfogadja a
Pénzügyi Bizottság javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy a Szöghatár Kft-hez tartozó műszaki
munkavégzést szeptemberre tolják el, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
185/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató központ 4069 Egyek, Tisza
u. 6. sz. alatti telephelyének (Borostyán Idősek Otthona) legszükségesebb
javítási, felújítási munkálataihoz fedezetet biztosít az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegyének tervezett és át
nem adott összeg terhére, valamint az önkormányzat többletbevételének
terhére.
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Az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. kapacitását érintő műszaki munkavégzést
szeptemberre halasszák el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

2. Előirányzat átcsoportosítás a Borostyán Idősek Otthona támogatására
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 5 igen
szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi költségvetésben rendkívüli
települési támogatásra elkülönített előirányzatból 350 000 Ft kerüljön átcsoportosításra a
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelyének támogatására.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a Szociális Bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
186/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(107060) Kormányzati funkción a rendkívüli települési támogatás kiadási
előirányzata csökkenjen 350 000 forint kiadási előirányzattal a Támogatási
célú finanszírozási műveletek (018030) Kormányzati funkción az egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre társulások és
költségvetési szerveik kiadási előirányzata növekedjen 350 000 forint kiadási
előirányzattal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Vitéz Zsolt bizottsági elnök
3. Döntés az Egyek, Arany J. u. 17. sz. alatti ingatlanra tett vételi ajánlatról
Ecsedi János alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a Képviselő-testületre bízza a döntést.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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Igen, mert nem volt információjuk az előzményekről, hogy milyen módon került ez az
önkormányzat tulajdonába, illetve, hogy milyen áron értékesítettek eddig telkeket.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ez az ingatlan ajándékozás címén került az önkormányzat tulajdonába. Kigyűjtötte az eddig
eladott ingatlanokat, illetve azokat melyekre eladási szándéka volt a Képviselő-testületnek. A
legalacsonyabb m2 ár 200 Ft, a legmagasabb m2 ár pedig 360 Ft. A legolcsóbb m2 árral
számolva is 130-140 000 Ft körüli ár jön ki erre a 669 m2-es ingatlanra, amit Juhász Istvánné
szeretne megvásárolni.
Juhász Istvánné:
Azt tudni kell, hogy ez egy zsákutca, az ingatlanon nincs közmű, ott megfordulni sem igazán
lehet, ott autóval sem lehet közlekedni. Azért venné meg, mert az ingatlan az édesanyja
kertjének végében van. Annyi haszna van az ingatlannak, hogy körbe van kerítve. Az
ingatlant más nem is igazán venné meg. Ők 80 000 Ft-ot gondolta érte, ha kicsit több az még
rendben van, de 130 000 Ft-ot soknak tartják azért a zsákutcában lévő ingatlanért.
Ecsedi János alpolgármester:
Polgármester úr kérte, hogy tolmácsolja, hogy átlagosan 250 000 Ft-ért értékesítette a
Képviselő-testület az ingatlanokat, illetve volt olyan ingatlan, amit nem értékesítettek
300 000 Ft-ért sem. Mivel Polgármester úr a 250 000 Ft átlagárhoz ragaszkodik, ha nem
sürgős az ingatlan megvétele, akkor a döntést halasszák el.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A telek beépítésre nem alkalmas, egy kertet pótolnának vele, és nem mindegy a funkciója
sem.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A testület részéről nem az eladási szándékkal van a gond, inkább a vételárral. Önkormányzat
révén valamihez viszonyítottan kell, hogy egy védhető árat mondjanak, mert ez egy
önkormányzati vagyon. A Somogyi Béla úton lévő ingatlanon, ahol 200 m2 az ár, ott van
közmű, a Szabó Pál úton lévő ingatlanon szintén van közmű, a Telekházán lévő ingatlanokon
nincs közmű, a Deák Ferenc utcán van, a Fasor utcán nincs.
Soltész Gábor képviselő:
Telek és telek között különbség van. Azt gondolja, hogy az a telek 100 000 Ft-nál nem ér
többet senkinek. Szerinte 100 000 Ft védhető ár.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az ügyvédi költség 50 000 Ft-ba kerül az önkormányzatnak, ha ajándékozás címén hozzá
kerül egy telek. Ezt már viszont látják a 80 000 Ft-al is, a 100 000 Ft-al pedig főleg.
Soltész Gábor képviselő:
Javasolja, hogy 100 000 Ft-ért adják oda Juhász Istvánné részére az ingatlant.
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy 130 000 Ft-ért adják oda az ingatlant. Vagy lehet olyan javaslat is, hogy
később térnek rá vissza. Három javaslat lesz szavazásra feltéve, a 100 000 Ft, a 130 000 Ft és
az, hogy döntsenek később.
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Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A döntéshez 5 igen szavazat kell, mert vagyonértékesítésről van szó.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a 100 000 Ft vételárért történő értékesítéssel ért egyet, kézfelnyújtással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
187/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Arany János u. 17. szám (hrsz.: 669) alatti 669 m2 területű
ingatlant 100 000 Ft vételárért értékesíti Juhász Istvánné (4069 Egyek, Tisza u.
49.) részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a 130 000 Ft vételárért történő értékesítéssel ért egyet kézfelnyújtással
jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal 7 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem kapta
meg a szükséges szavazatot.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy a napirendet hozzák vissza a következő testületi ülésre,
kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal 7 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem kapta
meg a szükséges szavazatot.
4. Polgármesteri jelentés
Ecsedi János alpolgármester:
A polgármesteri jelentést Polgármester úr a következő testületi ülésen majd egyben fogja
megtenni.
5. 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
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Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal
tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a benyújtott pályázatok állásáról és
önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használat, közterület
foglalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság véleményével egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
188/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a benyújtott pályázatok állásáról és önkormányzati döntések
végrehajtásáról, valamint a közterület használat, közterület foglalással
kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző
6. Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Ecsedi János alpolgármester:
Ezt a napirendet nem tárgyalták a bizottságok.
Bóta Barbara aljegyző:
A törvény értelmében létre kell hozni egy Esélyegyenlőségi Fórumot, és a fórumnak kötelező
jelleggel kell előkészíteni ezt a programot. A fórumot tegnap tartották meg, aminek
eredményeképpen 3 újabb intézkedéssel lett a program kiegészítve. A kiegészített
programot ma délelőtt megküldte a Képviselő-testület részére.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Megkérdezi, hogy szükséges-e most valamilyen pályázat vagy egyéb miatt a program
elfogadása.
Bóta Barbara aljegyző:
Igen szükséges. Ismerteti, miért szükséges a jelen ülésen elfogadni az Esélyegyenlőségi
Programot.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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Bóta Barbara aljegyzőnek jelezte, hogy nem tud részt venni a fórumon, de továbbra is
pontatlan adatok vannak az Esélyegyenlőségi Programban az óvodára vonatkozóan. Ebben a
formában nem tartja elfogadhatónak. Mivel a határidő köti az önkormányzatot, javasolja,
hogy fogadják el, és az augusztusi testületi ülésre hozzák vissza felülvizsgálatra.
Bóta Barbara aljegyző:
Hajduné Holló Katalin képviselő azt kéri, hogy fogadják el, és az augusztus végi ülésen
vizsgálják felül az óvodai adatokat.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
189/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
7. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz.
rendelet módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) sz. rendelet
módosítását.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság véleményével egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek
megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
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Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján valamint a lakások és a helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény /továbbiakban: Ltv./ 2. számú
mellékletében felsorolt felhatalmazó rendelkezések alapján a következőket rendeli el:
1.§
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú
bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással
kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007.(I.25.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: rendelet) 4. melléklete helyébe a jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet
lép.
2.§
Ez a rendelet 2018. június 28. napján lép hatályba.
Egyek, 2018. június 28.

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. június 28.
______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

10/34

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

1. számú melléklet

Az Önkormányzat tulajdonában lévő költség elvű és szociális jellegű lakások besorolása:

I.

Kategóriás lakások:








II.











III.










Fő u. 59. (91 m2)
Fő u. 4. (82 m2)
Deák F. 4. (70 m2)
Víg u. 1/a (85 m2)
Víg u. 5. (101 m2)
Hunyadi u. 12. (47 m2)
Tavasz u. 4. sz. ( 80 m2)
Kategóriás lakások:
Fő u. 176. (99 m2)
Erzsébet u. 16. (74 m2, szolgálati l.)
Rákóczi F. u. 3. (85 m2)
Csalogány u. 1. (101 m2)
Tél utca 6. (78 m2)
Csokonai u. 34. sz. (77 m2)
Ady E. u. 35. sz. (50 m2)
Dózsa Gy. u. 20. sz. (66 m2)
Széchényi u. 19. sz. (66 m2)
Mocsár u. 11.sz. (89 m2)

Kategóriás lakások:
Fő u. 202. (87 m2)
Bem u. 41. (99 m2
Toldi M. u. 28. (68 m2)
Petőfi S. u. 11. sz. (75 m2 szükség 1.)
Toldi M. u. 13. sz. ( 86 m2)
Tiszaszőlő u. 4. sz. ( 130 m2 )
Toldi M. u. 11. sz. (65 m2)
Teleki u. 36. sz. (115 m2)
Petőfi S. u. 23. sz. ( 76 m2)
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IV.

Kategóriás lakások (szükséglakások)










Fő u. 76/b. (74 m2, szükség l.)
Egyek, Csokonai u.28.( 120m2 szükség l.)
Dankó P.u.41.(72m2 szükség l.)
Pillangó u. 37. sz. (56 m2 szükség 1.)
Fasor u. 57.sz. ( 71m2 szükség l.)
Ohat 0664/18 hrsz ( 58 m2 szükség l.)
Dankó P. u. 5. sz. (117 m2)
Toldi M. u. 36. sz. (41 m2)

V.

Kategóriás lakások (szociális-egészségügyi szükséglakások)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő szociális jellegű bérlakások:





Teleki u. 61 (70 m2)
Teleki u. 61 (54 m2)
Teleki u. 61. (80 m2)
Hunyadi J. u. 12. (73m2)

Önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adható helyiségek







Egyek, Tél út 4. sz.
Egyek, Hunyadi J. u. 57. sz.
Hunyadi u. 48/c (4-6m2)
Hunyadi u.48/f (6-8m2)
Hunyadi u.48/f (7 m2) (Fagyizó)
Fonyódligeti üdülő (Egyek-Tiszacsege-Polgár-Megyei Önk. közös tulajdona)

8. Kérdések, interpellációk
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A lakosság részéről érkezett kérdés a tüdőszűréssel kapcsolatban. Lesz-e az idén mobilszűrő
állomás a településen? Ha lesz, akkor előreláthatólag mikor?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Konkrét választ most nem tud adni. Úgy tudja, hogy Tóthné Csepregi Julianna kapcsolatban
van azzal az egészségügyi szervezettel, aki ezt biztosítani szokta. A legutolsó információja az,
hogy ebben az évben lesz tüdőszűrés. Holnap vagy hétfőn utánanéz, és küld egy tájékoztató
e-mailt a Képviselő-testület részére, hogy ha a lakosság vagy a közületek érdeklődnek, akkor
legyen információjuk. Az idén érkezett is egy olyan figyelemfelhívó levél, hogy milyen
technikai háttérrel kell rendelkeznie a helyszínnek.
Ecsedi János alpolgármester:
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A szükséges technikai háttér kialakításra is került.
Tardi Kálmán képviselő:
A közmunkaprogrammal kapcsolatban kérdezi, hogy milyen stádiumban van a napi
munkajelentések analizálása, mire jutottak a napi munkajelentések vezetésével? Illetve az
érdekelné, hogy a közmunkások ellenőrzése milyen szinten van?
Újra nyomatékot szeretne adni egy többször visszatérő kérdésnek, az önkormányzati
gépjárművek használatának. Alkottak egy gépjármű hasznosítási szabályzatot 3 éve, aminek
az volt a célja, hogy a gépjárművek magáncélra való hasznosítását vissza tudják szorítani.
Több települési polgártól érkezett visszajelzés, hogy önkormányzati gépjárművet
rendszeresen használnak magáncélra hétvégén is. Ecsedi János alpolgármestert kéri, hogy
vizsgálja ki ezt a kérdést, és tegyen róla, hogy az önkormányzati gépjármű magáncélra való
használata hétköznap és hétvégén is szűnjön meg.
Ecsedi János alpolgármester:
A közmunkások ellenőrzésével kapcsolatban ismerteti, hogy milyen munkáltató intézkedést
hozott adott esetben.
Hétfő délutántól bármikor megnézhetik az értékelő lapot. Túl sok eredményt nem lát benne,
de vannak olyan dolgok, amiből le lehet vonni következtetést a közfoglalkoztatással
kapcsolatban.
Igen, van egy gépjármű használati utasítás, amiben számára is vannak aggályos dolgok.
Munkaidőn túli használatra 1-2 fő részére adott engedélyt, ami abban a formában van
elszámolva, ahogy a szabályzatban van. Adott engedélyt az elmúlt 2-3 hónapra
visszatekintve, de a többiről nem tud, azt ülés után meg tudják beszélni.
Soltész Gábor képviselő:
Ebben az évben a közmunkaprogramban hány alkalommal történt alkoholszonda ellenőrzés,
hány alkalommal volt ez pozitív, és ezzel kapcsolatban történt-e valamilyen intézkedés?
A következő kérdése, hogy bezárásra kerül-e az újtelepi iskola? Mert ezt rebesgetik a
faluban.
A 3. dolog az önkormányzati tulajdonú határi dűlő utak helyzete. Kezdődik az aratás és az
utak elkeserítő állapotban vannak nagyon sok helyen. Vannak helyek, ahol a 6 méter széles
útnak a fele sincs meg, be van szántva, hatalmas kátyúk vannak rajta, és a helyreállítását
nem tudja, hogy lehetne megoldani.
Ecsedi János alpolgármester:
A közfoglalkoztatásban történnek alkoholszondás ellenőrzések. Ismerteti, hogy történnek az
ellenőrzések, és mi a forgatókönyv pozitív eredmény esetén. Az iskolával kapcsolatban nem
tud ilyen információról, ő ezt nem hallotta.
Bódi István képviselő, igazgatóhelyettes:
Ebben nem kompetens választ adni, a kérdését az intézmény igazgatójának tegye fel.
Ecsedi János alpolgármester:
Az önkormányzati dűlő utakat a közfoglalkoztatás tekintetében közelíti meg. A
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közfoglalkoztatásban van egy program a mezőgazdasági utak karbantartásával kapcsolatban.
Két területet próbálnak lefedni, egyik az ellenőrzés, amit a Polgárőrség segítségével oldanak
meg, ami nagyon hatékony és szükséges. A közfoglalkoztatás másik programja az illegális
hulladék felszámolása. Jelenleg fizikálisan a Damjanich utca folytatásában lévő dűlő út
rendbetételét végzik. Program szerint próbálnak haladni. Nagyobb hangsúlyt inkább az
ellenőrzés kap.
A dűlőutak esetében, az elszántásokkal, kitűzésekkel kapcsolatban nem tud információt adni.
Tardi Kálmán képviselő:
A közmunkaprogramban a külterületi utak karbantartására az önkormányzat által maga elé
állított ütemterv nagyon jó, azok a fő útvonalak lettek kiválasztva, melyek a használat
szempontjából a legfontosabb feladatot jelentik. Arra kérne nagyobb figyelmet fordítani,
hogy időarányosan tegyenek be ezekből az utakból, hogy a közfoglalkoztatás végéig minél
jobban járhatóvá tegyék. Esetleg, ha a jövő évben is lesz közfoglalkoztatásban hasonló
jellegű tevékenység, akkor a települési polgárok véleményét is kérjék ki.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A hulladékgazdálkodással kapcsolatosan elmondja, hogy jelenleg is van már egy
Kormányhivatali körlevél, ami alapján a hulladékgazdálkodási rendeletet módosítani
szükséges. Ezt a következő ülésre fogja hozni. Elsősorban a szállítási gyakoriság, illetve a
hulladékok minőségével kapcsolatban lesz módosítás, az alvállalkozói megfogalmazás
módosítása és még sorolhatná.
Soltész Gábor képviselő jelezte, hogy a Magyar Közlöny 87. számában megjelent, hogy
hatályát vesztette az a rendelkezés miszerint, az önkormányzat kedvezményt vagy
mentességet vezet be a hulladékszállítási díjnál, akkor az önkormányzatnak a kedvezmény
összegét ki kell fizetnie a szolgáltató felé. Két irányba fogalmazódott meg benne a kérdés.
Vagy nem kell kifizetnie ezután az önkormányzatnak, ha kedvezményt vagy mentességet ad,
vagy talán nem is adhat, és ezt a jogát elveszíti az önkormányzat. Felvette a kapcsolatot a
kormányhivatallal, de még friss volt az információ. Abban maradtak, hogy a Kormányhivatal
is elindul egy irányon, hogy mi lehet ennek a következménye. Ő pedig felveszi a kapcsolatot
a közszolgáltatóval illetve a koordináló szervvel, hogy ebből a jogszabály módosításból mi fog
következni az önkormányzat részére. Remélhetőleg a következő ülésen tud valami
információt adni.
Egy pár üléssel ezelőtt Tardi Kálmán képviselő felvetette az illegális szemétlerakás miatt helyi
rendelet alkotását. Erre nem kell külön rendeletet alkotni, a helyi környezetvédelmi rendelet
tiltja az illegális hulladék lerakást, viszont szabálysértési hatóság a Járási Hivatal, bírságot
csak ő szabhat ki ebben a témakörben.
A Képviselő-testület hozott egy olyan döntést, hogy a parlagfűvel kapcsolatban
kezdeményezzék a falugazdásznál információs anyag biztosítását. Ezt meg is tette, a
Falugazdászhoz le is vitte, és ki fogja osztani.
Tardi Kálmán képviselő:
Az illegális szemétlerakással kapcsolatban tehetetlenek. A Polgárőrök hiába találják meg a
frissen elhelyezett hulladékot, a rendőrség nekik nem ad adatokat arról, hogy abban az
időszakban mit látnak. Az információ az, hogy tegyenek feljelentést a Kormányhivatalhoz,
mert a Kormányhivatal jogosult ez ügyben eljárni. Nem helyénvaló, hogy az önkormányzat
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fizeti ki más hulladékának ártalmatlanításra történő elszállítását.
Többször látta már a híradóban, hogy a térfigyelő kamerarendszerek felügyeletét közterület
felügyelők látják el. Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt kéri, hogy vizsgálják meg, hogy közterület
felügyelethez milyen képzés kell, és küldjenek el embereket ilyen képzésre, és a térfigyelő
kamera üzemeltetését vegyék vissza a rendőrségtől. Ha a rendőrségnek közérdekű adat kell,
akkor is hozzá fog férni a térfigyelő kamera felvételeihez. Így talán hathatósabban tudják
kezelni a közterületen történő illegális hulladék elhelyezését, és meg tudják akadályozni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tehát azt vizsgálják meg, hogy a közterület felügyelet beindításához mi kell, és hogyan
lehetne ebben elindulni. Így van a közterület felügyelők hatósági emberek, hivatalos
szervnek minősülnek. Megnézik van-e rá valami finanszírozás. Igyekszenek mihamarabb
választ adni.
Kiss Sándor képviselő:
Amikor az önkormányzat elszállíttatja a szemetet, nagyon sok minden ott marad. Az arra
kiküldött személyeket még külön ellenőrizni kellene, vagy a sofőrnek ellenőrizni nem tudja,
de nem megfelelően végzik a szemét elszállítását.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Egy utóellenőrzést kellene végezni.
Kiss Sándor képviselő:
Igen. Igaz, hogy a Szöghatár Kft. vezetése részéről nincs jelen senki, de pár testületi üléssel
ezelőtt volt szó a játszótér javítási munkálatairól. Ez megtörtént-e?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Erre nem tud választ adni.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel több kérdés interpelláció nincs, lezárja a napirendet.
Megérkeztek a tűzoltóság képviselői, és kérik, hogy a Képviselő-testület vegye előre az őket
érintő napirend tárgyalását. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a tűzoltóság kérelmét előre
vegyék, kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal módosította a napirendek sorrendjét.
9. Egyebek
1. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelmei
Ecsedi János alpolgármester:
A tűzoltóság egyik kérelmét a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának
ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság (4069 Fő u. 3.)
418-3/2018. iktatószámú kérelmét.
Ecsedi János alpolgármester:
Mindenki megkapta Polgármester úr levelét. Polgármester úr javasolja, hogy a kérelmet ne
támogassa a Képviselő-testület, vagyis úgy támogassa, hogy a tűzoltóság a saját
költségvetéséből oldja meg valamilyen formában, pluszjuttatást erre az önkormányzat nem
tud adni.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
A Pénzügyi Bizottság is úgy gondolta, hogy nem kell hozzá adni pluszforrást.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Pluszforrást nem igényel, mert a költségvetésben eleve így tervezték.
Ecsedi János alpolgármester:
Úgy fogalmazódott meg, hogy a közfoglalkoztatottak egyéb támogatásával próbálja
megoldani a létszámot a tűzoltóság, nem átsorolással.
A módosító javaslat az, hogy csak abban a formában támogassák, hogy a közfoglalkoztatás
keretében oldják meg a saját lehetőségeikhez képest a kiegészítő juttatásokat. Kéri, hogy aki
a módosító javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal 7 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem kapta
meg a szükséges szavazatot.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
190/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság (4069 Fő u. 3.) 418-3/2018.
iktatószámú kérelmét támogatja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy ismertessék a tűzoltóság likviditási problémáira vonatkozó kérelmet, mely a
tegnapi napon érkezett meg. A kérelem kiküldésre került a Képviselő-testület részére.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Ismerteti a likviditási problémára vonatkozó kérelmet. Ha a kérelemben szereplő 5.547.998
Ft összeget megkapnák az önkormányzattól, azzal akár év végéig is el tudnának menni
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nagyon gondos gazdálkodással. Folyamatosan kapcsolatban vannak a másik két
önkormányzattal, és ha rá tudják őket venni, hogy utaljanak, akkor azonnal visszaadják az
önkormányzat részére. Vagy létszámot kell csökkenteniük, hogy ki tudják fizetni a számlákat.
Az államtól kapott összeg nem elég arra, hogy a béreket is ki tudják fizetni rendesen.
Tardi Kálmán képviselő:
Évről-évre visszatérő kérdés a tűzoltóság működési költségének biztosítása. A mostani
gyakorlat, egy helytelen gyakorlat, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata mindig parázs
módon oda teszi a működéshez szükséges pénzeket. Amíg a REKI-ből megkapta az
önkormányzat ezt a pénzt, addig rendben volt. Az idén egyértelműen kinyilatkozták, hogy
nincs REKI erre a célra. Egyek település pedig nem tudja a tűzoltóság teljes közigazgatási
területére eső pénzt odaadni, mert nincs rá pénzük. Javasolja, hogy a szakmai felügyeletet
ellátó tűzoltóságokhoz menjen egy levél a tűzoltóság vezetése részéről, egy másik az
önkormányzat részéről, amiben leírják, hogy a tűzoltóság finanszírozásának teljes összegét a
település költségvetése nem bírja el. Írják le, hogy az Egyekre létszámarányosan eső összeget
az önkormányzat folyamatosan fizeti, de többet egy forinttal sem tudnak fizetni. Vagy a
költségvetésben találják meg a működéshez szükséges pluszforrást, vagy gyakoroljanak
hatást a működési területen lévő másik két település vezetésére, mert nem hajlandók aláírni
az együttműködési megállapodást, ami alapján kötelesek lennének kifizetni. Ha ők nem
találnak rá pluszforrást, akkor nem tudja az önkormányzat a továbbiakban ezt a feladatot
ellátni.
Ecsedi János alpolgármester:
Elhangzott, hogy ha a kérelembe szereplő összeget megkapná a tűzoltóság, akkor ebben az
évben ellavíroznának. Úgy gondolja, hogy nem az egész évi hiányt kellene megfinanszírozni,
hanem mindig csak egy havit.
Tardi Kálmán képviselő:
Azt is csak kölcsön gyanánt.
Ecsedi János alpolgármester:
Igen, csak kölcsön gyanánt, és vagy a következő havi részletből vonják le, vagy az időközben
jogszerűen befolyt más forrásból.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az egyhavi azért nem működik, mert júliusban nem lesz Képviselő-testületi ülés, tehát
minimum két hónapról kell beszélniük. Elhangzott, hogy évről-évre visszatérő téma a
társtelepülések fizetési hajlandósága, de eddig a REKI megoldást jelentett a problémára.
Ebben az évben nincs ilyen lehetőség. Számára a dolog másik szépséghibája, hogy a központi
orvosi ügyelet kapcsán úgy lett a Képviselő-testület döntése befolyásolva adott irányba, hogy
abban az esetben, ha azt úgy elfogadják, akkor Tiszacsege utalni fog a tűzoltóságnak, ha
másként döntenek, akkor a megállapodás nem lesz aláírva. A Képviselő-testület úgy döntött,
ahogy Tiszacsege ezt elvárta, remélve hogy majd utal a tűzoltóságnak, de Tiszacsege
becsapta a Képviselő-testületet, és most mégsem utal hivatkozva egyéb okokra. Tiszacsege
minden évben talált valami okot arra, hogy ne utaljon. Ennek nem ihatja meg a levét a
tűzoltóság.
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Tiszafüreden, Hajdúnánáson, illetve Karcagon csak a szakmáért felelnek, hogy a létszám a
végzettség meg legyen, és meg tudják oldani a tűzvédelmet. Anyagilag nem érdekli őket,
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hogy ezt hogyan oldják meg. Ha levelet akarnak írni, akkor azt egyenesen a
Belügyminisztérium felé kell írni.
Tardi Kálmán képviselő:
Akkor írjanak a Belügyminisztériumnak.
Kiss Sándor képviselő:
Mi történne abban az esetben, ha Egyek Nagyközség Önkormányzata nem utalna az orvosi
ügyeletnek?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Kezdeményezni kellene azt a 3 oldalú megállapodást, hogy amennyiben nem fizet
Tiszacsege, akkor Egyek nem az ügyeletnek utal, hanem az egyeki tűzoltóságnak. Amíg nincs
egy ilyen 3 oldalú megállapodás, addig Egyek hiába utal a tűzoltóságnak Tiszacsege helyett
és nem utal a központi orvosi ügyeletnek, ott Egyeknek fenn fog állni a tartozás.
Ecsedi János alpolgármester:
A belső átrendezésre tettek-e lépéseket? Kértek-e fel munkajogászt az üzemidő, munkaidő
vonatkozásában? A munkarendváltozásnak szerinte nem kevés pénz vonatkozása lenne.
Gondolkodtak-e ebben?
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Nem gondolkodtak. Meg is kérdezett egy munkajogászt. Amikor ide jött a tavalyi évben, új
munkaszerződést csináltak, mert a régi munkaszerződések jogszerűtlenek voltak.
Alpolgármester úr tájékoztatása szerint Polgármester úr azt kérte az levélben, hogy
maradjon meg a közmunkás bér, a többit pedig pótolják ki. A könyvelő azt mondja, hogy
minden egyes juttatás jogszerűtlen. Azt is elfogadja, hogy egészítsék ki, de milyen jogcímen.
A tűzoltóság köti az ebet a karóhoz, a tűzoltónak 8 percen belül ki kell mennie. Ha nem megy
ki, akkor a tűzoltóság nem működhet tovább.
Ecsedi János alpolgármester:
Megkérdezi, hogy a tűzoltóknak mennyi a napi munkaideje, mennyi a napi üzemidő?
Szanyi Zoltán elnöke:
Szerinte 8 óra a többi pedig készenlét.
Tardi Kálmán képviselő:
Amit Polgármester úr mond helytálló lenne abban a helyzetben, ha kínálati piac volna
tűzoltókból, de a képzetteket azonnal elvitték, vagy elmennek, mert a jól képzett tűzoltókat
keresik. Ha elkezdik őket 8 órában meg készenlétben foglalkoztatni fele bérért, akkor a
mostani képzett tűzoltók is el fognak menni, és bezárják a tűzoltóságot. Tudomásul kell
venniük, hogy a környezetükben lévő általános munkarend alá nem mehetnek, vagy csak
nagyon minimálissal, mert nem tudják megtartani az embereket, és akkor a közfeladat
ellátás veszélyeztetve lesz. Menjen az a levél a Belügyminisztériumba, legyen leírva, hogy
eddig mennyi pénzt adtak, plusz kölcsönbe kéthavi összeg, de az önkormányzat teherbíró
képessége nem bírja el, és ha valamilyen megoldás nem születik ebben a kérdésben, akkor a
közfeladat ellátása megszűnik.
Ecsedi János alpolgármester:
Megkérdezi, hogy mennyi a napi munkaidő, és mettől-meddig van készenlét?
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Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Ismerteti, hogy szerinte mennyi a napi munkaidő, és mettől-meddig van készenlét.

Ecsedi János alpolgármester:
Szakmailag aggályokat ébreszt benne, hogy az első számú vezető a tűzoltóságnál nem tudja,
hogy a tűzoltók mennyi üzemidővel, és mennyi készenléttel dolgoznak. Így nem is tudnak
ebben mozogni, ezért kellene egy munkajogásszal felvenni a kapcsolatot, és egy olyan
munkarendet felállítani, amivel lényeges megtakarítás lenne. Csak nyilván könnyebb az
önkormányzathoz benyújtani a kérelmet.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A likviditási problémára van-e forráslehetőség?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Először tisztázni kellene, hogy kölcsön vagy támogatás lesz. Ha kölcsön lesz, akkor egy
határidőt meg kellene szabni, hogy mikorra fizesse vissza a tűzoltóság. Egy kényelmes
határidőt, amit úgy gondolja, hogy lehet, hosszabbítani is. Négymillió forint maradt a
pénzmaradványon, amiből átcsoportosítottak 9 millió forintot halottszállító autóra. Ha most
4 millió forint kölcsönt kapna a tűzoltóság, azzal már az augusztus végi testületi ülésig tudna
boldogulni?
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke:
Nekik ez az 5 millió forint nem kell azonnal, nekik csak segítség kell, kb. havi 1 millió forint.
Ecsedi János alpolgármester:
Csak annyit adjanak, amennyire szükség van. Két hónapra 2 millió forint kölcsönt adjanak, és
majd meglátják.
Soltész Gábor képviselő:
Tiszacsege és Újszentmargita azért nem adta át a tűzoltóság működéséhez a pénzt, mert
nem akarta, és nem azért mert nem tudta volna. Ha eddig nem akarták, ez után sem fogják
átadni. Számára nem járható út, hogy a 4 millió forint pénzmaradványból támogassák a
tűzoltóságot. Egyetlen járható út van, hogy ettől kezdve a közös ügyelet fenntartásához nem
járulnak hozzá, csak az ügyelet finanszírozási keretének a terhére tudja elképzelni a
tűzoltóság támogatását.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Jogos és elfogadható Soltész Gábor képviselő érve, de egy a különbség, hogy itt van aláírt
szerződés. Ha ezt nem tartja be az egyeki önkormányzat és Tiszacsege elkezd pereskedni,
meg fogja nyerni. A tűzoltósággal még nem sikerült egy aláírt megállapodást kötni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A társönkormányzatok által eddig ki nem fizetett összeget már nem tudják a központi orvosi
ügyelet terhére realizálni, mert Egyek eddig utalt. Javasolja, hogy a lehetőségeikhez mérten
támogassák a tűzoltóságot a kérelem alapján a Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
által ismertetett összegből, és kombinálják ezt a kettőt, és a második félévre eső összeget a
központi orvosi ügyelet terhére próbálják realizálni. A kérelemben foglalt elmaradt összeg
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most valamilyen formában legyen rendezve. Ha nem is a teljes összeg, hanem annyi
amennyire most szükség van kölcsön formájában.
Tardi Kálmán képviselő:
Azt a levelet, amit mondott, a Belügyminisztériumba küldjék el. Javasolja, hogy a két társult
település önkormányzatához is küldjék el, hogy ha nem adják át az önkormányzati tűzoltóság
működéséhez a pénzt, akkor a tűzoltóság nem tud működni, és akkor vállalják annak
következményeit.
Ecsedi János alpolgármester:
Ha ennyi pénzt átadnak a tűzoltóságnak, működtetik, szeretné tudni, hogy 0 és 24 óra között
mennyi a munkaidő. Szanyi Zoltánt a tűzoltóság elnökét kéri, hogy írásban tájékoztassa a
Képviselő-testületet, hogy 0 – 24 óra között mennyi a munkaidő, mennyi a készenlét, és erre
a munkaidőre milyen munkarend van, és a munkaidőben hány főt kell kötelezően egy időben
alkalmazni, és készenlétben hány főt kell kötelezően egy időben alkalmazni, mert egy
létszámképzésnek ezek az alapfeltételei.
Azt kellene tisztázni, hogy mekkora összeget adjanak kölcsönbe, és a határidőt, hogy meddig
kell visszafizetni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja, hogy 3 millió forintot adjanak kölcsön megjelöléssel, és az augusztusi testületi
ülésre már hozzák számokkal alátámasztva.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Annak a pénzmaradványnak a terhére adják a kölcsönt, amiről beszélt?
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Igen.
Soltész Gábor képviselő:
Javasolja, hogy a 3 millió forint kölcsön forrása a központi orvosi ügyelet finanszírozási kerete
legyen.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 3 millió forint kölcsönt adjanak a tűzoltóság részére a
2017. évi közmunkaprogramban keletkezett pénzmaradvány terhére, és a kölcsön
visszafizetésének határideje november 30 legyen, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
191/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy 3 000 000 Ft kamatmentes kölcsönt biztosít az Egyek Önkormányzati
Tűzoltóság (4069 Egyek, Fő u. 3.) részére a 2017. évi közmunkaprogramban
keletkezett pénzmaradvány terhére.
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Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság a 3 000 000 Ft összeget 2018. november
30-ig fizesse vissza.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 3 millió forint kölcsönt adjanak a tűzoltóság részére a
központi orvosi ügyelet fedezetének a terhére, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett szavazott. A javaslat nem kapta
meg a szükséges szavazatot.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 30 napon belül írásban kapja meg a Képviselő-testület a
tűzoltóságtól, amit a munkarenddel kapcsolatban kért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
192/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy írásos tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy az Egyek Önkormányzati
Tűzoltóságnál 0 és 24 óra között mennyi a munkaidő, mennyi a készenléti idő,
és erre a munkaidőre milyen munkarend van. A munkaidőben hány főt kell
kötelezően egy időben alkalmazni, és készenlétben hány főt kell kötelezően
egy időben alkalmazni.
Határidő: 2018.08.30.
Felelős: Szanyi Zoltán tűzoltóság elnöke
2. Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Szalai Erika képviselő:
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal 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.
A Képviselő-testület hívja fel Berkes Zoltán elnök figyelmét, hogy a túrakocsin utazókat csak
hajtóengedéllyel rendelkező személy szállítsa, és a rendezvényeken a Berkes
Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület több tagja is legyen jelen.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Kiss Sándor képviselő:
A délelőtt folyamán beszélt az egyesület alelnökével, aki elmondta, hogy az Ügyrendi
Bizottság által megfogalmazottakat vállalja. Ő fogja a kocsit vezetni, vagy arra jogosítvánnyal
rendelkező személy.
Ecsedi János alpolgármester:
Polgármester úrral egyeztetett. Ő azt javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön
a 350 000 Ft értékű kocsi, és ezt ingyenes használatra adja át az önkormányzat az
egyesületnek.
Tardi Kálmán képviselő:
Az alapelv nagyon jó, nincs vele probléma. Probléma akkor van, ha ez a kocsi nem 350 000
Ft-ot ér, hanem pl. 1 millió forintot. Ha ez a kocsi 1 millió forintot ér, akkor az önkormányzat
által adott 350 000 Ft-ot csak pótlásként teszi bele, és akkor az önkormányzatnak
résztulajdona van benne.
Kiss Sándor képviselő:
Ez már a Berkes Zoltán tulajdonát képező kocsi, és ezen történne a 350 000 Ft-os fejlesztés.
Ez a kocsi már most is jelentős értéket képvisel.
Bóta Barbara aljegyző:
A támogatási szerződésbe bele lehetne írni, hogy a támogatásból felújított kocsit 5 évig nem
idegenítheti el.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Szerinte a tulajdonjogot ne keverjék.
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy 10 év fenntartási időt szabjanak. A kocsit a pályázatban leírt célra fent kell
tartania az egyesületnek.
Szalai Erika képviselő:
Javasolja, hogy a fenntartás ideje ne 10 év, hanem 5 év legyen.
Tardi Kálmán képviselő:
Elfogadja az 5 év fenntartási időt is.
Ecsedi János alpolgármester:
Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslata között van különbség. Az Ügyrendi
Bizottság javasolja, hogy a túrakocsin utazókat csak hajtóengedéllyel rendelkező személy
szállítsa, és a rendezvényeken a Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület több
tagja is legyen jelen. Illetve javaslat volt még az 5 év elidegenítés.
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Kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság javaslatával egyetért, az 5 év elidegenítéssel kiegészítve,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
193/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület (4069 Egyek,
Damjanich u. 19.) környezetvédelmi alapra benyújtott 2641-2/2018.
iktatószámú pályázatát támogatja, és 350 000 Ft-ot biztosít a pályázatban
foglalt célok megvalósításához.
Az egyesület a túrakocsit 5 évig köteles fenntartani a pályázatban megjelölt
tevékenység biztosítására.
A Képviselő-testület felhívja Berkes Zoltán elnök figyelmét, hogy a túrakocsin
utazókat csak hajtóengedéllyel rendelkező személy szállítsa, és a
rendezvényeken a Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület több
tagja is legyen jelen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
3. Előirányzat módosítás
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulásnál, a 2017. évi
működés során keletkezett 6 858 555 forint összegű pénzmaradványt, valamint az EgyekTelekháza, 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 8 890 000 forint összegű fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzata törlésre kerül
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
közül.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Az előirányzat módosítást szeretné még két ponttal kiegészíteni. Az önkormányzat addig
nem tudja megkötni az adásvételi szerződést a vevővel a Teleki u. 36. szám ingatlannal
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kapcsolatban, amíg a telekmegosztás meg nem történik. Ennek kb. 200 000 Ft lesz a költsége
a rendelkezésre álló árajánlat alapján. Ebből a 2 400 000 Ft-ból még marad 200 000 Ft. Kéri,
hogy csoportosítsanak át 200 000 Ft-ot a telekmegosztással kapcsolatos kiadásokra.
A másik pedig, hogy a köztemetést ellátottak támogatásaként kellett eddig tervezni és
elszámolni, amire most az ASP rendszer nem ad lehetőséget, hanem dologi kiadásként kell
elszámolni. Mivel mind kettő kiemelt előirányzat, a Képviselő-testületnek kell döntenie arról,
hogy át lesz csoportosítva 186 000 Ft az ellátottak pénzügyi támogatásáról a dologi
kiadásokra.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
194/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
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 átcsoportosítja a Kegytárgybolt
kialakítása beruházás fedezetére. Ezáltal a tervezett 8 890 000 forint összegű
fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzata törlésre kerül Egyek Nagyközség
Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai közül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a telekmegosztással kapcsolatos kiadásokra 200 000 Ft átcsoportosításával
egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
195/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4067 Egyek-Telekháza, Teleki u. 36. szám alatti ingatlan eladásából
származó 2 400 000 Ft-ból 200 000 Ft összeget átcsoportosít a
telekmegosztással kapcsolatos kiadásokra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
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Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki jóváhagyja a települési támogatáson belül tervezett köztemetés előirányzatát,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
196/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy jóváhagyja a települési támogatáson belül tervezett köztemetés
előirányzatát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
4. Hozzájárulás kérés Egyek-Telekháza település ivóvíz ellátását biztosító II. sz. kút
létesítéséhez
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
197/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy hozzájárul az Egyek-Telekháza település ivóvíz ellátását biztosító II. sz.
kút létesítéséhez, és a beruházáshoz biztosít 13 948 350 Ft+Áfa összeget a
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Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)
részére a 2017. évi bérleti díj terhére.
A Képviselő-testület eltekint a 3 árajánlat bekérésétől.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

5. Pályázat benyújtása a II. Képzőművészeti alkotó táborok, honismereti táborok,
kulturális programok, közművelődési rendezvények, valamint országos, regionális,
megyei vagy kistérségi szintű eseményen való részvétel támogatására
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
198/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy hozzájárul 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
6. Az egyeki háziorvosok kérelme
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy ne biztosítson az Egyeki háziorvosok részére iparűzési
adókedvezményt.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
199/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki háziorvosok részére nem biztosít iparűzési adókedvezményt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7. Egészségház klimatizálásáról döntés
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kérjenek árajánlatot az Egészségház klimatizálására helyi
vállalkozótól is.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kiküldésre került az elmúlt héten a háziorvosok illetve a szakorvosok részére ez a
megkeresés, de csekély mértékben érkezett vissza érdeklődő válasz. Időközben felmerült az
idősek otthona klimatizálása kapcsán, hogy jóval olcsóbb a helyi vállalkozó árajánlata, mint a
balmazújvárosi ajánlat. Szerinte is az a helyes álláspont, hogy keressenek meg helyi
vállalkozót. Az árajánlat szólt várótermekről is és a rendelőkről is. Polgármester úr azt tudná
támogatni, hogy ha az orvosok legalább az ár felét bevállalnák a rendelőben. Azt mondták,
hogy ha lehetőség lesz rá, akkor a jövő évi költségvetés terhére, az önkormányzat tegye
mellé a másik 50 %-ot. A háziorvosok részéről semmilyen visszajelzés nem érkezett, Hámori
doktor véleményét ismerik, a szakorvosok részéről Dr. Luczai Marianna, és Dr. Csuhai
Erzsébet nem kíván hozzájárulni. Martis doktor és Gáspár doktor hozzájárul. Meg kell nézni,
hogy anyagilag ez mennyire fedi le. A helyi vállalkozó ajánlatának függvényében lehetne
tovább tárgyalni.
Soltész Gábor képviselő:
Szerinte nem opciót kellene adni, hanem azt kellene mondani, hogy ennyit kell belefizetni és
kész.
Tardi Kálmán képviselő:
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Hozzá is érkezett már a szakorvosok részéről jelzés, hogy szeretnének klímát. Nem igaz, hogy
az 50%-át nem tudnák kifizetni.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ráadásul a szakrendelő 50%-a 5 felé megy, mert 5 szakorvos van ott. Ha megkapja a helyi
vállalkozótól az árajánlatot, átszámolják az egy főre eső összeget, és ki lehet küldeni a pontos
összeget, hogy egy orvosra mennyi jut, vállalja vagy nem.
Ecsedi János alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy a bizottság javaslata elfogadható azzal a kiegészítéssel, hogy a bekért
árajánlat után visszatérnek rá, illetve pontosítják. Kéri, hogy aki ezzel egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egészségház klimatizálására helyi vállalkozótól is kér árajánlatot.
A Képviselő-testület a beérkezett árajánlat ismeretében tér vissza az
Egészségház klimatizálására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Dr. Miluczky Attila polgármester
8. Csapadékvíz elvezető rendszer pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadása
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
201/2018.(VI.28.) számú határozata:
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„Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem”
tárgyú Kbt. 115.§ (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./
a Kbt. 115 § (1) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást
indít „Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I.
ütem” tárgyában,
2./
„Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I.
ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési
dokumentumokat jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
9. Döntés a csapadékvíz elvezető rendszer pályázatára meghívandó cégekről
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
- 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.
Ecsedi János alpolgármester:
Van-e arra indítvány, hogy külön-külön szavazzanak? Megállapítja, hogy nincs és mivel más
javaslat nincs, kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással
szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
202/2018. (VI.28.) számú határozata:
1. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Egyek Nagyközség bel-és külterületi csapadékvíz
elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem tárgyú közbeszerzési
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eljáráshoz a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és
közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 115.§ (2) bek. alapján az alábbi
gazdasági szereplők részére küldi meg:
- Duba-Sped Kft. 4069 Egyek, Nefelejcs u. 11.
- 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.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy jelen közbeszerzési eljárás
keretében a Kbt. 115.§ (2) bek. –ben foglaltaknak megfelelően a
teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek
kerül megküldésre az ajánlattételi felhívás. Az ajánlattételre felhívandó
gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az
egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-,
kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva járt el az
ajánlatkérő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
10. Előirányzat átcsoportosítás játszótéri eszközök vásárlására
Ecsedi János alpolgármester:
Ebben a kérdésben a Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testületre bízza a döntést.
Bóta Barbara aljegyző:
Felmerült az a kérdés, hogy Szalai Erika képviselőnek le kell-e mondania egyáltalán a teljes
tiszteletdíjáról, vagy egy részét megtarthatja?
Szalai Erika képviselő:
Ennek már Jegyző Asszonnyal utánanéztek, és semmit nem igényelhet. Semmilyen
számfejtett bér nem lehet a neve alatt.
Bóta Barbara aljegyző:
Az ő jogértelmezése szerint akkor minősül keresőtevékenységnek ez a tiszteletdíj, ha a
megbízási jellegű jogviszonyból származó jövedelme a mindenkori minimálbér 40%-át eléri.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Akkoriban biztos, hogy azt mondta a Kincstár, hogy nem kaphat.
Bóta Barbara aljegyző:
A Kincstár most is azt mondta.
Tardi Kálmán képviselő:
Kérjenek írásos állásfoglalást.
Szalai Erika képviselő:
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Jegyző Asszony részére írásban küldték ki tavasz elején, hogy nem kaphat tiszteletdíjat.
Bóta Barbara aljegyző:
Most az előirányzat módosításról dönt a Képviselő-testület. Most vagylagosan dönthetne a
Képviselő-testület. Ha kaphatja a 40%-ot, akkor a különbözet került átcsoportosításra, ha
nem kaphatja, akkor a teljes összeg.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A Képviselő-testületnek a játszótérről kell döntenie, hogy Szalai Erika képviselő mit kap, arról
nem a Képviselő-testület dönt.
Ecsedi János alpolgármester:
A Képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy a fennmaradó összeget mire fordítják, erről
pedig később is dönthetnek. Arról kellene szavazni, hogy a további egyeztetést követően
dönt a Képviselő-testület a fennmaradó összeg felhasználásáról.
Szalai Erika képviselő:
Személyes érintettséget jelent be, és kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki Szalai Erika képviselőt kizárja a döntéshozatalból, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 tartózkodással szavazott.
Ecsedi János alpolgármester:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Szalai Erika képviselőt nem zárta ki a
döntéshozatalból.
Kéri, hogy aki a felhasználásról történő későbbi döntéssel egyetért, kézfelnyújtással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
203/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a játszótéri eszközök vásárlására vonatkozó előirányzat
átcsoportosítással kapcsolatban elhalasztja a döntést.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
11. Egyeki Népdalkör kérelme
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:

31/34

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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.
Ecsedi János alpolgármester:
Polgármester úr javaslata, hogy közmunkaprogram önerejéből vásárolják meg, és a varrodai
dolgozók pedig varrják meg. Kéri, hogy aki a Polgármester javaslatát támogatja,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
204/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Népdalkör 2042/2018. iktatószámú kérelmét támogatja, és az
Egyeki Népdalkör tagjainak fellépő ruhájához szükséges anyagköltséget
(220 000 Ft/11 női garnitúra) biztosítja a közmunkaprogram önerejéből. A
fellépő ruhákat az egyeki varroda dolgozói varrják meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 tartózkodással szavazatott. A Pénzügyi Bizottság javaslata nem kapta
meg a szükséges javaslatot.
12. Dr. Hámori Lajos kérelme
Ecsedi János alpolgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal 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 koncepció tárgyalására juttassa el a Képviselő-testület részére.
Ecsedi János alpolgármester:
Kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
205/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Dr. Hámori Lajos 418-3/2018. iktatószámú kérelmében elhalasztja 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
13. „Négyállásos munkagép- és járműmosó tér” kialakítására irányuló pályázat során
biztosítandó önerőről szóló határozati javaslat
Ecsedi János alpolgármester:
Ezt a napirendet a bizottságok nem tárgyalták.
Bóta Barbara aljegyző:
Ezt a múlt hónapban tárgyalta a Képviselő-testület, és született is határozat a pályázat
benyújtásáról. Akkor még arról volt szó, hogy a pályázatnak nincs önereje, mert 100%-os
támogatottságú. Időközben elkészült a pályázati terv, és abból a költségből, amit a pályázatok
támogatásként kaphatnak, nem lehet megvalósítani a projektet. A pályázati elbírálásnál előnyt
jelent, ha a pályázó önerőt vállal, ezért Polgármester úr a pályázat elbírálásánál előnyt jelentő
15% önerőt vállalta. A 3 553 932 Ft önerő fedezete a jövő évi önkormányzati ingatlanok bérleti
díjaiból befolyó bevétel.
Ecsedi János alpolgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, kézfelnyújtással
jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
206/2018. (VI.28.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország
Kormánya
által meghirdetett „A LEADER Helyi Akciócsoportok
együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása”” című, VP619.3.1-17 kódszámú felhívásra konzorciumi formában a Hortobágyi Leader
Közhasznú Egyesülettel, Tiszacsege Város Önkormányzatával és Tiszadorogma
Község Önkormányzatával pályázatot nyújt be. A projekt keretén belül Egyek
Nagyközség Önkormányzatának a Tél utcai ingatlanán „Négyállásos
munkagép- és járműmosó tér” kerül kialakításra illetve a működéshez
szükséges KARCHAR HDS 8/18-4CX magasnyomású berendezés kerül
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megvételre. A projekt célja a konzorciumi tagok működését kiszolgáló gépek,
járművek tisztántartása, kisebb szerelése, alvázmosása.
A projekt költségvetése 23 692 882 Ft, melyből 3 553 932 Ft önrészt Egyek
Nagyközség Önkormányzata biztosít, a 2019. évi, önkormányzati ingatlanok
bérleti díjából származó bevételek terhére.
A fejlesztés megvalósítási helye: Hrsz.:1651/1
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. július1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Bóta Barbara aljegyző

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 17:20 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Ecsedi János
alpolgármester

______________________
Vitéz Zsolt
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Bódi István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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