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8/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2018.
szeptember 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és
Sport Bizottság NYILVÁNOS ülésén.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

NAPIREND:
1. Berkes Zoltán támogatási kérelme Hagyományőrző magyar agárverseny és
fajtabemutató rendezvény megvalósításához
157/2018. (IX.25.) sz. határozat
2. Beszámoló a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 2017-2018-as tanévben végzett munkájáról
Előadó: Kirilla Pál igazgató
158/2018. (IX.25.) sz. határozat
159/2018. (IX.25.) sz. határozat
3. A háziorvosok felmondása
160/2018. (IX.25.) sz. határozat
4. Tájékoztató a romos ingatlanok rendbetétele ügyében
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző
161/2018. (IX.25.) sz. határozat
5. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
162/2018. (IX.25.) sz. határozat
6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
163/2018. (IX.25.) sz. határozat
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7. Egyebek
1. A háziorvosok iparűzési adójának elengedése
164/2018. (IX.25.) sz. határozat
2. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltatásról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
165/2018. (IX.25.) sz. határozat
3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
166/2018. (IX.25.) sz. határozat
4. A gyermekétkeztetés térítési díjainak módosítása
167/2018. (IX.25.) sz. határozat
5. Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének kérelme
168/2018. (IX.25.) sz. határozat

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Köszönti az ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, mivel a 9 fős bizottságból 7 fő jelen van. Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria
jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Vitéz Zsolt bizottsági tag pedig késni fog.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Zsólyomi Zsolt 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 7 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető
személyét.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendeket is tárgyalja
meg a bizottság.
1./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltatásról
2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
3./ A gyermekétkeztetés térítési díjainak módosítása

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy ha megérkezik a Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetőjének kérelme, azt is tárgyalják meg.
Vitéz Zsolt képviselő megérkezett az ülésre, jelen van 8 fő.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolja, hogy Berkes Zoltán kérelmét tárgyalja meg elsőként a bizottság. Kéri, hogy aki az
elhangzott napirendek tárgyalásával, illetve a sorrend módosításával egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A bizottság 8 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Megállapítja, hogy az előterjesztések megegyeznek a Képviselő-testület előterjesztéseivel,
ezért a jegyzőkönyvhöz külön mellékletként nem kerül csatolásra előterjesztés.

Napirendek tárgyalása:
1. Berkes Zoltán támogatási kérelme Hagyományőrző magyar agárverseny és
fajtabemutató rendezvény megvalósításához
Berkes Zoltán:
Igen. Ismerteti a kérelemben leírt programokat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkérdezi, hogy a rendezvényt mikorra lehetne megszervezni?
Berkes Zoltán:
Október 10 és 30 között tervezi. A Hajdú-Bihari Naplótól is kijönnek. Sikerült megnyernie két
hegedűvészt is, ami a rendezvény nívóját emelné. Ilyen program 100 km-es körzetben még
nem volt, csak Hajdúböszörményben. Ez csak pozitívan hatna a Községre.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szimpatizál ezzel a kezdeményezéssel. Azért is, mert üzemeltetik a gyepmesteri telepet is. A
kutyákra rátették a hangsúlyt a működéssel kapcsolatban. Abban bizonytalan, hogy ez lennee a legszerencsésebb időpont a rendezvény megszervezésére. Október közepe felé már,
azért hidegebbek vannak. Lehet, hogy inkább április-május környékét célozná meg, akár a
Búcsúval egybekötve.
Ecsedi János alpolgármester:
A kért összeg az összköltség vagy szponzorok is hozzájárulnak a költséghez?
Berkes Zoltán:
Igen ez az összköltség. Ezek a tenyésztők baráti áron jönnének el, és ebben az időszakban
érnek rá. Igaza van Polgármester úrnak az időjárással kapcsolatban, de a kutyáknak is jobb,
ha nincs 30 fok.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Anyagilag megterhelő, de ha sikeres lesz a rendezvény, akkor a település jó hírét fogják
növelni. Plusz média nyilvánosságot ad a településnek. Rengeteg település próbál kialakítani
magának egy önálló arculatot és olyan rendezvényeket szervezni, amivel idegenforgalmat
teremt és csalogatja a településre az embereket. Ha sikerül hagyományőrző rendezvényként
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megteremteni, hogy ez visszatérő rendezvény lenne, akkor nagyon olcsó és reprezentatív
rendezvény lenne. Erre épülhetne komolyabb idegenforgalom. A rendezvény hozadékához
képest, ezt a 450 ezer Ft-ot nem tartja nagy összegnek. Támogatja, és úgy gondolja, mivel
első ilyen rendezvény lenne itt a településen, mindent meg kell tenni azért, hogy ez jól
működjön.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Ha javasolja a bizottság a kérelem támogatását, akkor ragaszkodni kellene ahhoz, hogy
Berkes Zoltán számlákkal számoljon el. Az elszámolás szabályosan történjen meg.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Két dolgot jegyezne meg. A közösségi oldalakról az köszön vissza, hogy az egyeki emberek
hiányolják a nyári nagy rendezvényt, hogy egyeken most semmilyen rendezvény nem volt.
Ezek a kutyatenyésztők most érnek rá, mivel ez egy utószezon vagy holtszezon, azért
szerveznék ezt októberre. A rendezvényre tervezett összegből még van. Ha ezzel
hagyományt tudnának teremteni, vagy színvonalas rendezvényt tudnak még az idén
rendezni, akkor támogatja, és sok sikert kíván hozzá. A pályára nem kell később beruházni.
Később kisebb költségből ezt meg lehet majd rendezni.
Berkes Zoltán:
Áfá-s számlát nem tudna adni. Leírja tételesen, hogy mi mennyibe került. A sátort is szeretné
igénybe venni, ha van rá mód.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem tartja akadálynak. Rendelkezésre áll.
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Csütörtökre utána néz, ha javasolják, megnézi, hogy van-e rá keret.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ha az önkormányzat adja a pénzt, a rendezvényszervezőnek kellene felügyelni is.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A fogathajtó verseny elszámolásával mi a helyzet? Hoznak számlát?
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető:
Mindenki számlával számol el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Majd meglátják, hogy első alkalommal milyen lesz az érdeklődés a rendezvény iránt. Arra
kellene törekedni, hogy minimális pénzt kelljen befektetni. Az Önkormányzat felé mindenki
számlával számol el.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az Áfa-s számlát szerinte adásvételi szerződéssel is ki lehet váltani. Ha lepapírozzák, hogy
kutyafuttató felszerelést vásárol az egyesület.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igen az adásvételi szerződés járható út.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az önkormányzat oda adja a támogatást, megköti a támogatási szerződést, és a leírt
célokhoz kapcsolódó számlákat kell hozni a támogatás felhasználásáról.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Vagy adás-vételi szerződést. Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a 450 ezer forintos
támogatással egyetért a rendezvények szervezéséhez, a rendezvények bonyolítására
tervezett keret terhére, kézfelnyújtással jelezze.
A Bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
157/2018.(IX. 25) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa Berkes Zoltán 5054/2018. számú
kérelmét és a Hagyományőrző magyar agárverseny és fajtabemutató
rendezvény megvalósításához biztosítson 450 000 Ft támogatást a 2018. évi
költségvetésben rendezvények lebonyolítására tervezett keret terhére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető

-

Tájékoztató a lakásgazdálkodásról
Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester

Dr. Miluczky Attila polgármester:
A tájékoztató elkészült, de egy félreértés miatt nem került az anyagaggal együtt kiküldésre.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A tájékoztatót majd csütörtökre átnézik. Javasolja, hogy vegyék le napirendről.
Kéri, hogy aki a tájékoztatót leveszi napirendről, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 8 igen szavazattal levette napirendről a lakásgazdálkodásról szóló tájékoztatót.
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4./ Beszámoló a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 2017-2018-as tanévben végzett munkájáról
Előadó: Kirilla Pál igazgató
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az iskola beszámolója úgy áll össze, hogy van egy oldalnyi általános beszámoló rész, ezt
követi a munkaközösségek beszámolója, illetve a reál munkaközösség beszámolója és van
még a művészetoktatás. Hiányzik teljes mértékben a humán munkaközösség beszámolója.
A tárgyi gazdasági feltételekkel indul a beszámoló, ebben 2 pályázat kerül említésre.
Az első pályázat már 2010-ben befejeződött. 8 éves pályázat, aminek megfelelően a központi
Iskola épülete teljes mértékben felújításra került. Illetve az energetikai pályázat, ami az
elmúlt évben realizálódott. Nem esik szó az újtelepi telephelyről, mert mind a 2 pályázat a
központi Iskola épületét jelentette. Az Újtelepi Iskola az, ami olyan állapotban van, amire
ráférne egy felújítás. Egy energetikai pályázatot is elbírna. Egy általános felújítást is. Ez az,
amit a tárgyi gazdasági feltételek közül hiányolt. Ami teljes egészében kimaradt, a személyi
feltételek. Sem tanuló létszámról sem összetételről, sem tanulmányi átlagról, sem dolgozói
létszámról, elvándorlásról, szakos ellátottságról, helyettesítések megoldásáról,
gyógypedagógus álláshely betöltéséről. Semmi ilyenről nem esik szó. Nem tudja, ennek mi
lehet az oka.
92 fő gyermek és 50 fő dolgozó távozott az intézményből. Nem egy szép adat ez. De a
Képviselő-testületre tartozik, mert ezek olyan számok, amelyek megoldásra várnak.
Bódi István bizottsági tag:
Energetikai beruházás az újtelepen. A rossz kazán helyére új került behelyezésre. Energetikai
pályázat az újtelepre nem lett beadva. Nyáron a padlózat fel lett javítva.
Valóban csökken a tanulói létszám. 342 fővel zárt az intézmény, ami kevesebb, mint a tavalyi
évben. Az idei évben kevesebb fővel kezdtek az tény.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Igaz, hogy diploma nélkül tanítanak bizonyos tárgyakat az iskolában?
Bódi István bizottsági tag:
Az angol szakos tanárnő balesetet szenvedett. Nyáron volt feladva hirdetés, hárman
jelentkeztek, de végül egyikük sem vállalta. Tanítóra is adtak fel hirdetést. Ott egy jelentkező
volt, el is jött az állásinterjúra, viszont másnap telefonált, hogy talált közelebb állást. A
matematika szakos meghirdetett álláshelyre senki nem jelentkezett. Jelen pillanatban úgy
tudták megoldani az angol nyelv tanítását, hogy az a kartársnő, aki az angolt végzi jelen
pillanatban, angol diploma nélkül tanítja az angolt, míg a balesetet szenvedett kartárs vissza
nem érkezik, és aki most az angolt tanítja, a saját szakját fogja tanítani. A magyarral is
probléma van. A megoldások kidolgozás alatt vannak.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem foglalkoztatnak plusz pedagógust arra az esetre, ha valami adódik. Akár betegség, vagy
bármi előállhat egy tanévben. Ez felelőtlen magatartás. Hiszen, azért adták át alternatív
fenntartásba az intézményt, hogy magasabb színvonalon legyen ellátva a feladat. Jelen
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pillanatban nem tud olyan Állami fenntartású Iskolát mondani, ahol minden pedagógusnak
26 a kötelező óraszáma.
Bódi István bizottsági tag:
Megint csak megerősítené, hogy a 2 angol szakos tanár nemet mondott mikor, meghallották
a távolságot. Lett volna egy debreceni jelentkező is, de rövid időre nem vállalta el. Nem
gondolták, hogy egy magyar tanáruk szeptemberben felmond, ez nekik egy olyan arccsapás
volt, hogy még most is alig hiszik el. Annyi magyar szakos tanáruk volt, most pedig alig van.
Jelen pillanatban 2 tanáruk is van, akik tanulnak. Felmerült az is, hogy egyikőjük át megy
magyar szakra. Nem spórolnak ők ebben, mivel az Egyházmegye támogat minden
továbbképzést vagy átképzést, új diplomaszerzést, csakhogy a szakos ellátottság meg legyen
az intézményben.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem képzési támogatásra gondolt, hanem munkabérre. Plusz emberek foglalkoztatását,
annak érdekében, hogy ne okozzon fennakadást egy betegség vagy bármi, ami év közben
adódhat. Egy ekkora intézményben adódhat, és erre fel kell készülni.
Bódi István bizottsági tag:
Munkabérrel és plusz emberekkel kapcsolatban Kirilla Pál Igazgató Úr a kompetens személy.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Mi annak az oka, hogy az Alapító Okirat többször módosításra került? Nyílván ennek vannak
okai. Jött a művészetoktatás, egyebek, de drasztikusan csökkent a maximálisan felvehető
tanulók létszáma. Ha jól emlékszik jelenleg az iskolában 385 fő. A demográfiai mutatók
szerint nő a születések száma, és elképzelhető, hogy a jövőben nagyobb lesz a jelentkezők
száma az Egyeki iskolába. Ilyen maximálisan felvehető gyermek létszámmal nem tudja
fogadni az iskola.
A beszámolóban van egy rész, amit úgy értelmez, hogy az Újtelepi Iskolát be szeretné zárni a
fenntartó. Úgy gondolja, hogy a fenntartó lemondott az Újtelepi Iskoláról és ez lesz talán az
utolsó tanév ott.
Bódi István bizottsági tag:
Ebből a beszámolóból nem tud erre következtetni. Kirilla Pál Igazgató úr tud erre válaszolni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A beszámolóban le van írva, hogy magas a BTM-es tanulók száma, és a heti hat óra
fejlesztéssel nem lehet lefedni az előírt fejlesztéseket, csak csoport összevonással. Szükséges
lenne a következő tanévtől a fejlesztési órák számát emelni. Ez megoldható ebben az évben,
vagy itt is a személyi feltételek hiánya, ami a problémát okozza?
Bódi István bizottsági tag:
A tanulók fejlesztése, ahogy tavaly is működött, az idén is úgy működik, és a gyerekek
megkapják az előírt fejlesztéseket.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nyilván sok mindenre Kirilla Pál igazgató van felhatalmazva, illetve tud majd választ adni.
Lehet, hogy érdemes, bizonyos dolgokra a testületi ülésen visszatérni.
Az óvoda beszámolójánál érdekes dologra lett figyelmes. A munkaterv végén van egy
munkarend. Az óvoda nyitva tartási ideje 6:45-től van, a délelőttösök munkaideje pedig 7:00től kezdődik. Viszont a gyakornoknak 32 órája van, a törvény kategorikusan úgy fogalmaz,
hogy nem lehet több 26 óránál. Itt a kollegina munkabére legalább 2 havi bérrel van
megrövidítve.
A megbízott Intézményvezető-helyettes munkaideje közel 38-39 óra csoportban. Ami
legjobban meglepte az az óraadó kollegina munkarendje. Adott csoportban 13 órakor
érkezik, és 14 órakor távozik. 14-16 óráig óvodapedagógus nélkül marad a csoport. Ami
törvénytelen és szabálytalan. Egy munkarendben 4 törvénytelenséget fedezett fel.
Az óvodai csoportokban a létszám 24-27 fő. A törvényi maximum létszám óvoda esetében 25
fő. A közoktatási megállapodásban az egyház az átlaglétszám tartását vállalta, ami 20 fő
csoportonként.
Bódi István bizottsági tag:
A múlt időszak csoportnaplóját átnézte, és akkor is volt ilyen magas csoportlétszám.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Más az, amikor nevelési év közben jönnek új gyerekek és új csoportot nem szerveznek a
számukra és menet közben emelkedik a csoportlétszám, és más az, amikor már a
csoportszervezésnél maximális csoportlétszámmal indítják a nevelési évet.
Az etnikai kisebbség száma 92 fő, csoportonként 9-16 fő. Honnan van erre vonatkozó adata
az óvodának? Milyen alapon tart nyilván ilyen adatot? Az adatvédelmi törvényt
megszigorították, nem is kérhet erre vonatkozó adatot.
Az egységes óvoda-bölcsőde megszűnésével a 2,5 éves gyerekek óvodai csoportba lettek
elhelyezve. A kisgyermeknevelő szakszerű helyettesítését, hogy oldotta meg a beszámolási
időszakban az intézmény?
Bódi István bizottsági tag:
Erre is Kirilla Pál igazgató tud válaszolni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nagy szükség volt a pedagógiai asszisztens jelenlétére. Pedagógiai asszisztenst 3 csoportra ad
egyet a költségvetés és az óvodában az elmúlt évben a pedagógiai asszisztensek egy-egy
csoporthoz lettek rögzítve. Esetenként, ha be kellett ugraniuk valahova, akkor átmentek. Ez
teljesen szabálytalan, mert ha ott szükség volt a jelenlétükre, akkor a többi csoportban is
ugyanolyan szükség lett volna a jelenlétükre.
Más óvodába átvitt gyermekek száma 9 fő – költözés miatt. Valótlan dolgokat ne írjanak a
beszámolóba, ugyanis a telekházi gyerekek, akiket azért vittek át Tiszafüredre, mert nem
akartak ide járni, továbbra is Telekházán laknak.
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Az udvaron levő játékeszközök fejlesztésre szorulnak, és nagyfokú udvarrendezésre van
szükség. A naplózást az udvari játékeszközök esetében végzi-e valaki?
Bódi István bizottsági tag, igazgatóhelyettes:
Ezt az Óvoda Vezetője, vagy Igazgató Úr tud erre válaszolni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Végzettségük, képzettségük megfelel a nevelő munka feltételeinek, és az óvoda céljainak.
Annak lehet, de a törvényi előírásoknak nem. A további kérdéseit a Képviselő-testületi
ülésen felteszi.
Dr. Miluczky Attila polgármestert fogja idézni, aki a temető tájékoztatója kapcsán
megfogalmazta, hogy olyan beszámolót, amely olyan szolgáltatásról szól, ahol
törvénytelenséget követnek el, nem szabad elfogadni. Próbálta felhívni a figyelmet, hogy
nem egy törvénytelenség van a beszámolói időszakban, az intézményben. Ezt a beszámolót
nem tartja elfogadhatónak.
Kiss Sándor képviselő távozott az ülésről, jelen van 7 fő.

Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Ezek olyan törvénytelenségek, ami az önkormányzat és az egyház közötti megállapodásnak
nem felelnek meg?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Nem, a magasabb szintű jogszabálynak nem felelnek meg. A közoktatási megállapodásban
foglaltakat sem tartják be.
Bódi István bizottsági tag:
Törvénytelenség a szakos ellátottságnál. A mostani angol helyzet az nem az aktuális
beszámolót érinti. Eddig az intézmény szakos ellátottsága megvolt. Most a következő
beszámolót érintő időszakról esik szó szakos ellátottság tekintetében.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Hajduné Holló Katalin képviselő említette a törvénytelenséget. A fölött át tud siklani, hogy a
szakos ellátottságot nem tudják biztosítani, mert munkaerőhiányban szenvednek. De ez csak
erre az egy esetre vonatkozik, ugyanakkor, ha van olyan törvénytelenség, ami fölött nem
szerencsés átsiklani, azon változtatni kellene. Ha elő van írva, hogy maximum mennyi lehet a
létszám egy csoportban, még ekkor is el tudja fogadni a beszámolót, de minimum felkéri,
vagy felszólítja a fenntartót, hogy a törvényi előírásokat ebben a vonatkozásban is tartsa be.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Javasolni is akarta, hogy Ügyvéd Úrra fogalmaztassanak meg egy olyan jellegű levelet a
fenntartó felé, mint amilyet az orvosoknak küldtek. Nyomatékosan hívják fel a figyelmüket a
törvényi előírások és a közoktatási megállapodásban foglaltak betartására.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Mint szakértőt kéri Hajduné Holló Katalin képviselőt, hogy ezeket a hiányosságokat és
problémákat gyűjtse össze. Ha a törvényben maximum 25 fő van, akkor az induláskor
valóban 25 fővel kezdjék el és ne 27 fővel. Azt is el tudja fogadni, hogy ha Kirilla Pál igazgató
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vagy Tóth Istvánné igazgatóhelyettes, azt mondja, hogy voltak kiírva álláshelyek és nem
tudtak pedagógust találni, azért indult 27 fővel. Ha nem keresnek embert és a 25 helyett 27
fővel működnek az nem helyes. Polgármester úr felvetéséhez tud igazodni. Ezeket a
problémákat szüntessék meg, tegyék helyre. Ezzel a beszámolót elfogadhatják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Foglalják írásba a felvetett problémákat, pontonként szavazzák meg, hogy elfogadják-e. A
felszólítás kérést, ebben az esetben el tudja fogadni, hogy ha 25 fő a határ, akkor ne legyen
27 fő.
Ecsedi János alpolgármester:
Legyenek következetesek. Minden területen vigyék végbe a dolgokat.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök a
törvénytelenségeket pontonként a testületi ülésre fogalmazza meg, és a Képviselő-testület
dönt róla, mi az, amit felkarol és mi az, amit nem. Amit Ecsedi János alpolgármester
mondott, hogy legyenek következetesek, minden területen vigyék végbe a dolgokat, ez
egyedül attól függ, hogy a bizottsági tagok közül, ki az, aki felkarolja azt a témakört, ami
esetleg középpontba kerül.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Amikor a Polgármesteri Hivatalban munkaerőhiány fenyegetett, akkor az Önkormányzat
fellépett munkabéremeléssel, hogy az elvándorló folyamatot megállítsa. Az Egyháznak
fokozottan lehetősége van, arra hogy fölfelé eltérítse bárkinek a fizetését. Lehetősége is van
rá, mert jobb anyagi feltételek között működtetheti az intézményt. Hiszen, azért adták át az
Egyháznak az Intézményt. Ezt a plusz anyagi megbecsülést, miért nem prezentálja az Egyház.
Az Újtelepi Iskola bezárásának a tervére még kitérne a levélben.
Az nyugtatná meg, ha leírná a fenntartó, hogy a közoktatási megállapodás végéig, 2022-ig
telephelyként fent kívánja tartani az Újtelepi Iskolát, illetve tovább menne és visszanyittatná
a telekházi óvodát is, hiszen 5 telephellyel vette át és a megállapodásban ennyiről van szó.
Ha ezt a fenntartó vállalja és leírja, akkor elhiszi. De amíg itt hitegetve vannak, és
gyakorlatilag húzzák az időt, míg nem lesznek döntési helyzetben, ezt a verziót nem
támogatja.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az a kérdés, van-e egyáltalán igény? Lehet, hogy a telekházi szülők nem is vinnék vissza oda a
gyerekeket. Lehet, azt mondják, hogy örülnek, hogy végre ide kerültek, de ha van igény rá,
akkor lehetne róla szó.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Legyen úgy a levélben, hogy igény esetén. Ugyanis ez az óvoda működött 247 fővel. Egyeken
van 9 csoportszoba. Ki lehet számolni, hogy az 20 fővel, esetleg 25 fővel is hány gyereket tud
fogadni. Ha a demográfiai mutatók elindulnak fölfelé, márpedig elindultak, egy pár éven
belül előállhat az a helyzet, hogy nem férnek be a gyerekek.
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Bódi István bizottsági tag:
Majd a kialakult helyzethez alkalmazkodik az intézmény.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A levelet majd ő megfogalmazza, csak azokat a pontokat, melyek Hajduné Holló Katalin
képviselő szerint törvénytelenek, szedje pontokba. Erről majd a Képviselő-testület dönt.
Most a beszámoló elfogadásáról kell dönteni. Ki az, aki el tudja fogadni, ki az, aki nem.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
158/2018.(IX.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes
Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2017-2018-as
tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy fogalmazzanak meg a fenntartó felé egy levelet, amiben
nyomatékosan felhívják a figyelmüket a törvényi előírások betartására, illetve a közoktatási
megállapodásban foglaltak teljesítésére, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
159/2018.(IX.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy fogalmazzanak meg a fenntartó felé egy levelet,
amiben nyomatékosan felhívják a figyelmüket a törvényi előírások
betartására, illetve a közoktatási megállapodásban foglaltak teljesítésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Hajduné Holló Katalin képviselő

Vadász Béla bizottsági tag kiment az ülésről, jelen van 6 fő.
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5./ A háziorvosok felmondása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Képviselő-testület tagjai közül többen ott voltak a megbeszélésen. Ott úgy tűnt, hogy
megoldódott a probléma, elfogadták a helyzetet, engedtek nekik, hozhatnak maguk helyett
helyettesítő orvosokat. Gaál doktor már azon a héten vasárnap nem tudott ügyelni, 5 ezer
forint/óra összegért találtak helyette egy helyettesítő orvost, de a különbözetet nem volt
hajlandó kifizetni, ezért ezt a 3 Önkormányzat közösen fizette. De Dr. Gaál Péter arra
hivatkozott, hogy vasárnapi nappal kapcsolatban őt Gadóczi doktor zaklatta. Azt is leírja,
hogy Szilágyi Sándor polgármester és Gadóczi doktor folyamatosan zaklatják. Az biztos, hogy
feszültség van az orvosi ügyelet ellátásából. Ők nem akarnak ügyeleti feladatot vállalni, a
Tiszacsegeiek pedig, arra törekednek, hogy az ellátás legyen megoldva. Ez után Járai
doktornő, akit az orvosok fő helyettesítőnek gondoltak, nyilatkozott, hogy nem kíván ügyelni,
míg Gadóczi doktor az orvosi ügyelet vezetője. Aztán az orvosok beadták a felmondást.
Megkérdezték a háziorvosokat, hogy mi az oka annak, hogy a megbeszélést követően egy
pár nap múlva megváltoztatták az álláspontjukat. Azt vette ki a szavukból, hogy mivel Járai
doktornő nem jön, nem tudják megoldani helyettesítést, illetve Gadóczi doktorral már
annyira el van mérgesedve a helyzet, hogy ők ezt így nem tudják vállalni.
Beszélt Szilágyi Sándor polgármesterrel, és felajánlották Fábián doktornak az ügyelet
vezetését, aki vállalná is. Annyit kért, hogy ha Fábián doktor lesz az ügyelet vezetője, akkor
ez legyen megoldás, mondják vissza a felmondásukat mind a hárman, illetve nyilatkozzanak,
hogy innentől kezdve vállalják, a rájuk eső ügyeletet. Egymás között addig cserélgetik, amíg
az orvosi ügyeleti feladatok el vannak látva.
Megkérte Csepreginé Kocsis Nóra jegyzőt, hogy kérdezze meg Fábián doktort, hogy vállalja-e
az ügyelet vezetését, illetve, hogy ez valóban egy megoldás-e. Fábián doktor azt mondta,
hogy ők még ezt meggondolják, meg még erről majd egyeztetnek. Tekintve azt, hogy
Magyarországon 360 betöltetlen háziorvosi praxis van, a háziorvosok zsarolhatnak, kérhetik,
hogy engedjék el az iparűzési adójukat, kérhetnek plusz pénzt, kérhetnek magasabb ügyeleti
óradíjat, mondhatják azt is, hogy ők egyáltalán nem vállalnak ügyeleti feladatot. Ha ők
hárman egyszerre elmennek, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül az önkormányzat és a
település.
Vadász Béla bizottsági tag visszajött az ülésre jelen van 7 fő.

Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Fábián doktor csak december végéig vállalná az ügyelet vezetői állást. Ebben az esetben Járai
doktornő is helyettesítene. Szvetlana doktornő is kijelentette, hogy nem vállal ügyeletet,
mivel nézeteltérésbe került Szilágyi Sándor polgármesterrel. Az nem megoldás, hogy Fábián
doktor most elvállalja az ügyeletet vezetést. Ha nyernek is időt, csak decemberig lehet egy
picit hátradőlni, de végleges megoldást ez nem jelent. Így, hogy az a plusz doktornő, akire
számítottak kiesett, ez még nagyobb gond.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte most már rá kell szánni magukat és lépni kell.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Dr. Gaál Péter az ügyelet összeállításánál kérte, hogy 3 napra ne tegyék be, az összes többi
napra tehetik, minden ráeső ügyeleti napot teljesít. Mind a 3 napra betették, egyetlen egy
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napot nem toleráltak neki. A Tiszacsegei felügyelet nem partner a háziorvosokhoz, erőből
politizálva végzik a munkát.
Fiatal László bizottsági tag:
Nem az ügyeletről van szó, hanem arról, hogy kell-e a falunak orvos. Ha a három orvos
elmegy, akkor ide egy orvost is nehéz lesz hozni, nem hogy hármat.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Már az komoly előrelépés, ha Fábián doktor veszi át az ügyelet vezetését, mert Gadóczi
doktorral már nem tudnak együtt kommunikálni, Fábián doktor még elképzelhető. Ő ezzel a
kérdésben már nem kíván foglalkozni képviselőként. Szilágyi Sándor polgármester vagy
megegyezik az egyeki háziorvosokkal, úgy hogy jól működik minden, és akkor Egyek
Nagyközség Önkormányzatának már nem kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, vagy ha nem
egyezik meg, akkor vigyék az ügyeletet a másik szolgáltatóhoz, és akkor vélhetően nem lesz
vele többet probléma.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyetért a Tardi Kálmán bizottsági tag által elmondottakkal. Kiszolgáltatott helyzetben van az
önkormányzat, mert 360 üres praxis van az országban. Ha a háziorvosok, azt kérik, hogy ne
keljen ügyelniük, akkor csak annyit tudnak tenni, hogy ne keljen ügyelni. Az orvosok a
szerződésükben vállalták, és éveken keresztül tudtak ügyelni. Most, azért váltottak erre a
zsaroló pozícióra, mert megtehetik. Ezzel a helyzettel nem tudnak mit kezdeni. Fiatal László
bizottsági tagnak igaza van, kellenek a házi orvosok. Mindannyian így gondolják. Egy dolgot
tehetnek korrektül, összehívják a másik két település Képviselő-testületét, tájékoztatják
őket, erről a kialakult helyzetről. Marad az önkormányzat az ügyeletben, de az Egyeki házi
orvosok nélkül. Ha ezt így meg tudják oldani, akkor Egyek marad a Tiszacsegei ügyeletnél, ha
nem, akkor mennek Tiszafüredre. Viszont, akkor Tiszacsege és Újszentmargita nagyon
kellemetlen helyzetbe kerül. Tiszafüredre nem tudnak jönni, önállóan nem tudják megoldani,
be kell csatlakozniuk Balmazújvároshoz és szerinte ez a 2 önkormányzatnak még drágább
lesz, mint eddig volt.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Gaál doktor kérte, hogy ne osszák már be 3 napra, és még is beosztották. Milyen ellentét ez?
Hány orvos ment már el Tiszacsegéről Gadóczi doktor miatt. Úgy gondolja, hogy egy percig
sem várna, menne Tiszafüredre, és nem is hibáztatná a helyi orvosokat sem. Tiszacsege
hányszor nézte Egyek érdekeit?
Ecsedi János alpolgármester:
Javasolja, hogy menjenek át a tiszafüredi ügyelethez, és kössenek szerződést az AGRIAÜGYELET Kft-vel, ahová az egyeki házi orvosok is le fognak szerződni, és vállalnak ügyeletet.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Azt mondták, hogy ott szívesen vállalnak ügyeletet személyesen nem helyettesítő által.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az egyeki háziorvosok sosem akarnak ügyelni, hónapokon keresztül 0 óra ügyeletet adtak.
Úgy, hogy egy hétvégi órára kapnak 2400 Ft-ot. Ez 24 órára 57600 Ft, és ez nekik kevés,
ennyiért nem akarnak ügyelni. Egy hétvégi ügyeleten kb. 7-8 beteget kell ellátni. Egy cserével
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ezt meg lehetett volna oldani, de nem akarják megoldani, ők is a konfliktusokat keresik, de
az is igaz, hogy Gadóczi doktor sem akarja tompítani a helyzetet, Szilágyi Sándor
polgármester még úgy sem, és ezek a nézőpontok teljesen egymásnak feszültek.
Szerinte az elegánsabb megoldás, ha marad az önkormányzat a Tiszacsegei ügyeletben, és
azt mondják, hogy oldják meg az ügyeletet az egyeki háziorvosok nélkül. Úgy is azt fogják
mondani, hogy nem tudják megoldani, és ennek hatására Egyek majd megy a Tiszafüredre az
Agriához. De a Tiszafüredi ügyeletben lévő orvosokra hétvégén vagy ügyeleti órákban
négyszer annyi beteg esik, mint a Tiszacsegei orvosi ügyeletben. Szerinte a Tiszafüredi
ügyelet sem lesz jobb, egyedül annyival, hogy Tiszafüreden mindig van egy gyógyszertár, ami
nyitva van.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Jónak tartja a Polgármester javaslatát, hogy Egyek marad Tiszacsegén, de az ügyeleti
feladatokat az Egyeki háziorvosok nélkül lássák el.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Annyit beszéltek már a Tiszafüredi ügyeletről, miért nem hívnak el egy kompetens személyt,
aki elmondja, hogy hogyan működik?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Írásba kértek ajánlatot, amit meg is adtak.
Vitéz Zsolt bizottsági tag:
Igen, de a technikai részét nem írták le, hogy ez, hogy működik, hány orvos van. Ha Egyek
csatlakozik, akkor hány orvos lesz. Ezt miért nem lehet megkérdezni?
Ecsedi János alpolgármester:
Azt is elmondták az orvosok, hogy amíg ez a feszültség nem mélyült el Gadóczi doktorral,
addig mindig meg tudták oldani az ügyeletet.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Az a baj, hogy szembe van fordítva a Tiszacsegei orvos is az Egyeki orvossal, és már nem
működik a kollegialitás.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Arra kell még figyelni, hogy a központi orvosi ügyelet egy társulási forma. Az szabályozva van,
hogy lehet egy társulási megállapodásból kilépni. Erre figyelemmel kell majd a döntést
meghozni. Úgy tudja, hogy 6 hónappal előtte jelezni kell, ha ki akarnak lépni a társulásból.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Úgy gondolja, hogy, ha a szándék meg van, addig el fogják látni az ügyeletet.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Amíg van szerződése, addig el kell, hogy lássa.
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Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha a döntést meghozzák, a Képviselő-testület elszánja magát, akkor a 3 háziorvos azt az időt
már kibírja, vagy valahogy megoldja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A háziorvosokat fel kell menteni az ügyeleti kötelezettségeik alól a megfelelő felmondási idő
letelte után, és akkor maradnak.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Ő is úgy gondolja, hogy ha az elvi döntés meg van, a szándék meg van, a jogszabályi
kereteket be kell tartani, az orvosok lenyugszanak, és azt mondják, hogy természetesen. Így
is, úgy is köti őket ide a saját szerződésük is 6 hónapig. Azzal tisztában vannak, hogy október
1-től felmondtak, de 6 hónapig még kötelességük itt lenni.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Nem akarnak ők elmenni, csak ezt a helyzetet nem bírják.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Egy-egy orvost még lehet találni, de egyszerre hármat nem.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt javasolja, hogy Jegyző Asszony csütörtökre nézze át a határidőket és a törvényi
kötelezettségeket, és tűzzék ki célul, hogy a megfelelő kötelezettségek teljesítése után a házi
orvosokat az ügyeleti feladatok alól felmentsék.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Jegyző asszony utána néz a lehetőségeknek és a jogszabályi feltételeknek. Tiszacsegével
kezdeményezzék a társulási megállapodás módosítását, oly módon, hogy az egyeki
háziorvosok ne vegyenek részt a továbbiakban az ügyeleti munkában. Amennyiben a
társulási megállapodás módosítása nem realizálódik szerződést kötnek az AGRIA-ÜGYELET
Kft-vel. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
160/2018.(IX.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezzék a központi orvosi ügyelet
működtetésére létrehozott társulási megállapodás módosítását úgy, hogy
Egyek település maradjon ugyan a társulásban, de az egyeki háziorvosok ne
vegyenek részt a továbbiakban az ügyeleti munkában. Amennyiben a társulási
megállapodás módosítása nem realizálódik, az ügyelet ellátására kössenek
szerződést az AGRIA-ÜGYELET Kft-vel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
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6./ Tájékoztató a romos ingatlanok rendbetétele ügyében
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Bóta Barbara aljegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Amikor legutóbb kint volt az Építésügyi Hatóság, akkor a Szabó Pál u. 3. szám alatti ingatlanra
hívta fel kifejezetten a figyelmet. Kéri Ecsedi János alpolgármestert, hogy lehetőség szerint
ezt az ingatlant vegyék előre a bontási munkálatoknál. Ugyanis, ahogy leírták az új eljárási
rendet, már átteszik a NAV-hoz a nem teljesített bontásokat. A NAV bontat, és annak
költségét terheli a kötelezettre, ami jóval többe fog kerülni, mintha helyben bontják.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A Szabó Pál u. 3. sz. alatti ingatlanban önkormányzatnak van tulajdona?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Igen van benne tulajdonrésze az önkormányzatnak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Amibe tulajdonuk van, arra, mint általános eljárási rendet jónak tartja, amiben nincs, ott a
NAV rendezze.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki tudomásul veszi a tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
161/2018.(IX.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tudomásul vételre
javasolja a Képviselő-testületnek a romos ingatlanok rendbetétele ügyében
készült 2017. évi tájékoztatót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Ecsedi János alpolgármester
7./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Soltész Gábor képviselő kezdeményezte, hogy a temetési díjak eredeti állapotba álljanak
vissza, ugyanis ez magával hozta a többi díjtétel módosítását is.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Tavaly volt egy tárgyalási helyzet az üzemeltetővel, hogy csökkenteni akarta az
Önkormányzat a köztemetés költségeit, mivel a szolgáltató által benyújtott árat nagyon
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sokallták. Tárgyalást tárgyalás követett, aminek az lett a vége, hogy ha jól emlékszik
minimálisan, 20 ezer forinttal csökkentette a köztemetés költségét. Cserébe benyújtott egy
olyan beadványt a szolgáltatási díjak emelésére, és azok a szolgáltatási díjak bekerültek a
rendeletbe, és ezáltal drágább lett a temetés, mert azokat a díjtételeket a lakosok fizetik
meg egy-egy temetés során. A köztemetés csökkent 20 ezer forinttal és pl. az exhumálás 20
ezer forintról 40 ezer forintra emelkedett, a temetőn belüli halott szállítás 1 000 forintról
8 500 forintra emelkedett. A legutóbbi beszámoló kapcsán Soltész Gábor képviselő kérte,
hogy ezt próbálják már meg orvosolni. Kiküldte a bizottsági tagoknak ezzel kapcsolatban az
anyagokat, hogy milyen díjak voltak és mire változtak, és kiment a rendelet tervezet, amibe
be lehet helyettesíteni az összegeket. A 2-es melléklet, amire hivatkozott az egy
adminisztrációs hiba, és azt csak ennek javításaként vegyék figyelembe. Az ügyrendi
bizottság is foglalkozott a témával, és ott az az álláspont alakult ki, hogy helyezzék vissza az
eredeti díjtételeket, ahonnan elindultak.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A díjtételeket újra nézve, a ravatalozás, a helybiztosítás, a koporsó leeresztés és a szállítás
díjait irreálisnak tartja. Ő nem kérne külön díjat a ravatalozásért és a helyiségéért.
Tiszacsegén az Önkormányzat üzemelteti a temetkezést, ott a legdrágább temetés kerül
annyiba, mint itt a kommersz.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte erre a 3-3,5 hónapra kerüljön vissza az eredeti díj, és amikor átveszi a szociális
szövetkezet, újra kell tárgyalni az egészet, és megállapítani a díjtételeket. Kéri, hogy aki
egyetért azzal, hogy kerüljön vissza az eredeti díj, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
162/2018.(IX.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló 17/2014.(V.29.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében lévő
díjakat állítsa vissza.
Határidő: 2018.10.01.
Felelős: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző

8./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása
Előadó: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A módosításra reagált a szolgáltató. A zöld hulladék elszállítását kellett részletesebben
szabályozni, mint ahogy a rendeletben volt. Megkapta a tájékoztatót a szolgáltatótól, hogy
ezt, hogyan látják el, ezt került bele a rendeletbe. Ezt kérné elfogadni. Illetve kiküldésre
került egy levél, amit szintén az NHSZ Tisza Kft. küldött el. Jelen pillanatban, rendeletükben
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évi 2 alkalommal van leszabályozva a lombtalanítás lehetősége, az NHSZ Tisza ezt javasolná
évi 1 alkalomra módosítani. A jogszabály ugyan évi egy alkalmat ír elő kötelező jelleggel, de
semmi nem tiltja, hogy ez évi két alkalom legyen. Azt gondolja, hogy még próbáljanak
erőfeszítéseket, tárgyalásokat folytatni, annak érdekében, hogy ez a kettő megmaradjon.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Az évi egy alkalom visszalépés lenne, a lakosság már megszokta az évi két alkalmat.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
A településen 6-7 olyan pont van, ahová rendszeresen raknak ki kommunális hulladékot. Ha
ezt a lomtalanítást lefelezik, akkor még több pénzébe kerül az önkormányzatnak, mert a
jóérzési polgárok egy darabig pakolgatják, de egy évig nem, és azt akkor önkormányzati
pénzen kell kiszállítani.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
163/2018.(IX.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatósról szóló 6/2014.(II.05.) önkormányzat
rendeletet.
Határidő: 2018. szeptember 27.
Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök

9./ Egyebek
1. A háziorvosok iparűzési adójának elengedése
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A háziorvosok a megbeszélésen elmondták, hogy Tiszacsege Önkormányzata elengedte a
helyi orvosoknak az iparűzési adót, és ezért kérték ők is, mert más településeken ez a
gyakorlat. Nem, azért mert rá vannak szorulva, de a megbecsülés jelének éreznék, ha
elengednék.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
A megbeszélésen is elmondta, hogy nem a háziorvosokat tartja annak a rétegnek, akiknek el
kellene engedni az iparűzési adót. A 3 orvos iparűzési adója éves szinten kb. 1,2 milliós
bevételt jelent az önkormányzat számára, ami hiányozna a költségvetésből. Az iparűzési adó
megfizetése alól annak lehet mentességet adni, akinek az éves árbevétele a 20 millió forintot
nem haladja meg. A mostani adatok szerint már van olyan háziorvos, akinél meghaladja az
árbevétel a 20 millió forintot. Tehát nem is lehetne egységet alkotni, mert ketten jogosultak
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lennének rá, egyik pedig nem. Továbbra sem engedné el a kialakult helyzetre való
tekintettel. A háziorvosok többször is elmondták, hogy nem ez a maradásuk feltétele, hanem
az ügyeleti témakör.
A testületi ülésig megnézi, hogy a környező településeken mi a helyzet az iparűzési adóval, és
akkor még mindig lehet dönteni ebben a kérdésben. Ebben egyébként bármikor lehet
dönteni, időbeli korlát nincs, az adót bevezető döntéseknél van egy olyan határ, hogy 30
nappal előtte ki kell hirdetni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Szerinte erre térjenek vissza, ha az ügyelet problémája megoldódik.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Szerinte ennek a kérdésnek a tárgyalása már ott lezárult, hogy nem tudnak mind hármukra
általános érvényű döntést hozni. A Jegyző asszony érvei is döntő és elfogadható érvek. Ezt
vissza sem kell hozni, az iparűzési adót egyelőre nem engednek el.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Amíg a felmondásuk méregfogát nem húzzák ki és ez a dolog nem oldódott meg, addig nincs
miről beszélni.
Ecsedi János alpolgármester:
Ő is úgy gondolja, hogy célszerű lenne megnézni a környező településeken elengedik
iparűzési adót vagy nem. Elhangzott többször a 360 háziorvosi üresedés, és nehogy ez is
esetleg motiválhassa őket. Úgy emlékszik, hogy Fábián doktor ki is jelentette, hogy nem
sokáig fog itt maradni, mert van olyan hely, ahová szívesebben elmegy.
Zsólyomi Zsolt bizottsági tag:
Azt mondták a háziorvosok, hogy nem feltétele az itt maradásuknak az iparűzési adó
elengedése.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Lehet az a döntés, hogy nézzék meg, a környező települések jogszabályait és a későbbiekben
visszatérnek rá.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Ha sikerül megoldani az ügyelet problémáját, akkor térjenek vissza erre a témára. Nyilván
most ne utasítják el, nézzék meg, hogy a környező településeken mi erre a bevált gyakorlat,
vagy egyáltalán hogy járnak el. Nyílván bánjanak méltányosan a saját háziorvosaikkal, mert
az egyeki lakosságot az egyeki orvosok érdekeit kell figyelni.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
164/2018.(IX.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a háziorvosok iparűzési adójának elengedésére,
akkor térjenek vissza, ha sikerül megoldani a központi orvosi ügyelet
problémáját.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

2. Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata által fenntartott tanyagondnoki
szolgáltatásról
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
Törvény írja elő, hogy minden évben meg kell tárgyalni a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló
beszámolót. Ez még a 2017. évre vonatkozó beszámoló.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Két probléma van. Az egyik, hogy a helyettesítés továbbra sem megoldott, a másik az, hogy a
normatív finanszírozás nem fedezi a kiadásokat.
Bóta Barbara aljegyző:
Igen a helyettesítés nem megoldott, ezért jövőre mindenképpen be kell iskolázni valakit.
Tardi Kálmán bizottsági tag:
Megkérdezi, hogy szükség van-e erre a szolgáltatásra?
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Tavaly, azt mondták, hogy azért „ragaszkodnak” hozzá, mert az új tanyabusz vásárlása
pályázati forrásból történt és a fenntartása még nem járt le.
Bóta Barbara aljegyző:
Azt hiszi, hogy 2014-ben vásárolták a buszt, és 5 évig fenn kell tartami. Tehát még jövőre is
fenn kell tartani. Illetve ez az Ohati lakóknak nagy segítséget jelent. Most már egyre
kevesebbet jár a busz, mert a gyerekeket nem kell szállítani, de még annak az 50-60
embernek a problémáját csak a tanyagondnok oldja meg. Kérdés, hogy a problémát meg
akarják-e a továbbiakban oldani, vagy magukra akarják őket hagyni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
165/2018.(IX.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek az Egyek Nagyközség Önkormányzata által
fenntartott tanyagondnoki szolgálat 2017. évi működéséről szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
Makula László tanyagondnok

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Bóta Barbara aljegyző
Bóta Barbara aljegyző:
Hajduné Holló Katalin képviselő kérte, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot hozzák
vissza, mert az óvodai adatok nem szerepeltek benne pontosan. Kirilla Pál igazgató és Tóth
Istvánné igazgató helyettes továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy egy adat kivételével az
összes adat helytállóan szerepel a beszámolóban. Ezek a 2017. október 1-ei statisztikából
kerültek a beszámolóba. Egy helyen kellett módosítani. Egy kisgyermek felügyelővel ki kellett
egészíteni a létszámot. A félreértések elkerülése végett, ahol nincsenek 6 éven felüliek a
csoportban, ott a sorokat kinullázta.
Személy szerint nagy eltéréseket tapasztalt a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek számában a tavalyi adatokhoz képest, de nagyon minimális, 4-5 fő az
eltérés a Polgármesteri Hivatal adatbázisa és az intézmény adatai között. Ez adódhatott
abból, hogy még nem érkezhetett meg hozzájuk a határozat. Viszont nagyon valószínű, hogy
a tavalyi HEP-be rossz adatok kerültek.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki a Helyi Esélyegyenlőséi Program felülvizsgálatot elfogadja, kézfelnyújtással
jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
166/2018.(IX.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi
Programot (melynek része az Intézkedési Terv).
Határidő: azonnal
Felelős: Bóta Barbara aljegyző
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4. A gyermekétkeztetés térítési díjainak módosítása
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
A térítési díjak tekintetében a bizottság összeült, megvitatta a dolgokat, és arra jutottak,
hogy az eredeti árképzést visszaállítják januártól, hogy az intézmény fenntartójának legyen
ideje felkészülni. Időben tájékoztatják őket. Ugyanis abban a határozatban foglaltakat,
amiben a nyersanyag és a rezsiköltség módosítását meghatározták, nem tudták tartani. Az
egyik feltétel volt, hogy a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Iskola és Háromkirályok Óvodától
nem lehet magasabb a térítési díj, amit a fizetős szülők fizetnek. Illetve a határozat végén
szerepel, hogy pályázati forrást előlegeznek meg a rezsicsökkentéssel, és mivel a pályázat
nem nyert, így ezt nem tudják tartani. Tehát az eredeti árképzést állítják vissza januártól.
Éves szinten ez 4 400 000 Ft kiesést eredményezne a konyhának, ha a díjakat továbbra is így
tartanák.
Kéri, hogy aki térítési díjak módosításával egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
167/2018.(IX.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a gyermekétkeztetés térítési díjainak eredeti
(2017. június 1. előtt alkalmazott) árképzését állítsa vissza 2019. január 1-től.
Határidő: 2019. január 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője

5. Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének kérelme
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Megérkezett a Debreceni Képző Központ kérelme az eltérő bérleti díj vonatkozásában. 2018.
október és 2019. április közötti időszakban 250 óra „Eladó” képzés elméleti oktatás lenne a
könyvtárban. Gábor Istvánné könyvtárvezetővel a helyszín le van egyeztetve, csak a
meghatározottól eltérő bérleti díjat, óránként 1 300 forintot tudnak fizetni.
Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök:
Kéri, hogy aki támogatja a kérelmet, kézfelnyújtással jelezze.
A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság
168/2018.(IX.25.) sz. határozata:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2018. október – 2019. április közötti időszakban
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250 óra időtartamra, kedvezményes bérleti díj (1 300 Ft/óra) ellenében
biztosítsa a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház előadó termét (4069
Egyek, Hunyadi u. 48/f.) a Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
(4030 Debrecen, Budai Ézsiás u. 8/A) részére a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal támogatásával induló „Eladó” képzés elméleti oktatásához.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gábor Istvánné könyvtárvezető

A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és az ülést 17:40
órakor bezárta.
K.m.f.

__________________________
Hajduné Holló Katalin
bizottsági elnök

__________________________
Zsólyomi Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

__________________________
Fekete Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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