EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. OKTÓBER 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2018. sz.

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. október 25-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi
ülésről.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint
NAPIREND:
1. Fogorvos felmondása
280/2018.(X.25.) sz. határozat
2. Fogorvosi székről árajánlat
281/2018.(X.25.) sz. határozat
3. A Központi Orvosi Ügyelet további működtetésének lehetőségei
282/2018.(X.25.) sz. határozat
4. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelmei
283/2018.(X.25.) sz. határozattól - 285/2018.(X.25.) sz. határozatig
5. Polgármesteri jelentés
286/2018.(X.25.) sz. határozat
6. Tájékoztató a járóbeteg szakellátás működéséről
Előadó: szakorvosok
287/2018.(X.25.) sz. határozat
7. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Ügyvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel
való megszüntetése
288/2018.(X.25.) sz. határozat
8. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetésére megbízás
289/2018.(X.25.) sz. határozat
9. Kérdések, interpellációk
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10. Egyebek
1. Újszentmargita Község Önkormányzatának javaslata a központi orvosi ügyeleti
ellátással kapcsolatban
290/2018.(X.25.) sz. határozat
2. Egyek Nagyközség Önkormányzata által szervezett rendezvények népszerűsítésére,
reklámozására kötött Együttműködési megállapodás jóváhagyása
291/2018.(X.25.) sz. határozat
3. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata
292/2018.(X.25.) sz. határozat
4. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
293/2018.(X.25.) sz. határozat
5. Beszámoló a településen lévő játszóterek állapotáról
294/2018.(X.25.) sz. határozat
6. Egyek-Telekháza ivóvíz ellátását biztosító II. sz. kút kivitelezéséhez fedezet biztosítása
295/2018.(X.25.) sz. határozat
7. Döntés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról
296/2018.(X.25.) sz. határozat
297/2018.(X.25.) sz. határozat
8. A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének támogatási kérelme
298/2018.(X.25.) sz. határozat
299/2018.(X.25.) sz. határozat
9. Előirányzat módosítás
300/2018.(X.25.) sz. határozat
10. Urnafalhoz plusz fedezet biztosítása
301/2018.(X.25.) sz. határozat
11. Hagyományőrző Egyekért Kulturális Egyesület Elnökének kérelmei
302/2018.(X.25.) sz. határozat
303/2018.(X.25.) sz. határozat
12. Ale Gergely kérelme
304/2018.(X.25.) sz. határozat
13. Sólyom Vadásztársaság kérelme
305/2018.(X.25.) sz. határozat
14. DUBA-SPED Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
306/2018.(X.25.) sz. határozat
15. Temetőkről szóló rendelet módosítása
24/2018.(X.25.) sz. rendelet
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
szabályszerűen lett összehívva, határozatképes, mivel a 9 fős Képviselő-testületből 8 képviselő
jelen van. Szalai Erika képviselő igazoltan van távol az ülésről.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Hajduné Holló Katalin és Soltész Gábor
képviselőket, a jegyzőkönyvvezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a Képviselő-testület.
Kéri, hogy aki a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők és a
jegyzőkönyvvezető személyét.
Napirend előtt:
- Emléklap átadása az Országos Mentőversenyen elért kimagasló eredményért
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti az Egyeki Mentőállomás dolgozóit, Kiss Imrét, Csige Józsefet és Hamar Csabát. Az
Országos Mentőversenyen elért első helyezésért a maga és a Képviselő-testület nevében is
gratulál. Egy jelképes ajándékkal fejezi ki az önkormányzat köszönetét Hamar Csaba mentő
gépkocsivezetőnek, Kiss Imre állomásvezetőnek, Csige József mentőtisztnek, és munkájukhoz
további sok sikert kíván.

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt követően javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az alábbi
napirendeket is tárgyalja meg a Képviselő-testület:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Előirányzat módosítás
Urnafalhoz plusz fedezet biztosítása
Hagyományőrző Egyekért Kulturális Egyesület Elnökének kérelmei
Ale Gergely kérelme
Sólyom Vadásztársaság kérelme
DUBA-SPED Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
Temetőkről szóló rendelet módosítása

Javasolja, hogy az Egyebek 10. pontját vegyék le napirendről:
- Tervezési szerződés az Egyek hrsz. 1651/2 területen kialakítandó piac kivitelezési
tervdokumentációjának elkészítésére
A napirendi pontok vonatkozásában a szokásos az eljárás, a távolabbról érkező vendégek
napirendjeit előre veszik.
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.
Napirendek tárgyalása:
1. Fogorvos felmondása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkéri Dr. Varga Balázs fogorvost, hogy röviden mutatkozzon be.
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Dr. Varga Balázs fogorvos:
Bemutatkozik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Prevent Medical Bt-vel
2003.02.14-én megkötött szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését 2018.
december 31-el.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület 2019. január 1-től Dr. Varga Balázzsal szándékozzon
szerződést kötni a fogorvosi feladatok ellátásra.
Hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Prevent Medical Bt-vel, 2003.02.14-én megkötött
szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését 2018. december 31-el.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal a Képviselőtestületre bízza a döntés Dr. Varga Balázzsal történő feladat ellátási szerződés megkötésével
kapcsolatban.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy Varga doktor el tudja-e látni januárt 1-től
egyedül azokat a feladatokat, amit eddig ketten láttak el?
Dr. Varga Balázs fogorvos:
Szeptember 1-től egy Tiszafüredi kollégával közösen terveznek egy fő rezidenst alkalmazni. A
rendelési idő tekintetében rugalmas, ha 7-8 órára csúszik a 6 helyett nem jelent neki
problémát. A hosszabb munkát igénylő dolgokat igyekszik a rendelési idő végére hagyni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha doktor úr megbetegszik, vagy szabadságon lesz, mi lesz az ellátással?
Dr. Varga Balázs fogorvos:
Ezt, mint ahogy eddig is helyettesítéssel oldják meg. Két orvossal kell helyettesítési
szerződésben állnia. Helyettesítés esetén a rendelési időt a helyettesítő orvos rendelési
idejéhez kell igazítani. Ha ez az idő valakinek nem megfelelő, vagy akut eset van, akkor azt
Tiszafüreden díjmentesen ellátják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha ilyen eset van, azt majd időben tudatni kell a lakossággal.
Dr. Varga Balázs fogorvos:
Természetesen, ez eddig is így volt.

4/34

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
A 2018. OKTÓBER 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki elfogadja a fogorvos felmondását és a
bizottságok álláspontját, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
280/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy elfogadja a Prevent Medical Bt-vel 2003.02.14-én megkötött szerződés
közös megegyezéssel való megszüntetését 2018. december 31-el.
A Képviselő-testület 2019. január 1-től Dr. Varga Balázzsal szándékozik
szerződést kötni a fogorvosi feladatok ellátásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. Fogorvosi székről árajánlat
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, kéri a
bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal a Képviselőtestületre bízza a döntés a fogorvosi székről árajánlat c. napirend kapcsán.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkérdezi Dr. Hámori Lajos fogszakorvost, hogy járható-e az, ha a fogorvosi szék teljes
vételárát március 31-ig fizetné ki az önkormányzat?
Dr. Hámori Lajos fogszakorvos:
A fogászati bolttal kell még egyeztetni, de úgy gondolja, hogy nem lesz probléma.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Amennyiben ez így létrejön, akkor Hámori doktor 100 ezer forinttal járul hozzá a klíma
megvételéhez, telepítéséhez.
Dr. Hámori Lajos fogszakorvos:
Ez a 100 ezer forint már benne van az ajánlatban, mert az eredeti ajánlat 1 500 000 Ft volt.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja a vételt azzal, hogy március 31-ig fizet az önkormányzat a 2019. évi
költségvetés terhére, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
281/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy megvásárolja az 1 db használt Diplomat fogászati kezelőegységet
1 400 000 Ft vételárért a 2019. évi költségvetés terhére.
A vételárat 2019. március 31-ig fizeti meg.
Határidő: 2019.03.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. A Központi Orvosi Ügyelet további működtetésének lehetőségei
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Köszönti Dr. Hegyi Györgyöt és kollégáját.
Dr. Hegyi György:
Bemutatja Dr. Zsúdel Tamást az AGRIA-ÜGYELET Kft. ügyvezetőjét, majd bemutatkozik, és
ismerteti a Tiszafüredi Központi Ügyelet működését.
Dr. Zsúdel Tamás:
Bemutatkozik. Ismerteti az AGRIA-ÜGYELET Kft. működését. Elmondja, hogy az ügyeletet
nem az önkormányzat működteti, ezért nem kötelezhetik a háziorvosokat az ügyeletre, de
aki részt kíván venni, azt szívesen látják.
Soltész Gábor képviselő:
Megkérdezi, hogy Tiszafüreden mikor kezdődik az ügyeleti idő?
Dr. Zsúdel Tamás:
Délután 16 órától másnap reggel 8 óráig tart az ügyelet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Tiszafüredről kapott tájékoztatás szerint a Tiszafüredi Ügyelethez való csatlakozás esetén
az Egyekre eső összeg 2018-ban 6 920 113 Ft. A 2019. évben várható-e változás?
Dr. Hegyi György:
Pozitív irányú változás nem várható. Egy energetikai beruházás van folyamatban az
egészségügyi intézményben. Valószínűleg nem fog emelkedni a hozzájárulás mértéke,
hanem csökkentést kell prognosztizálni a 2019-es időszakra az energetikai beruházás
végeztével.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Tiszafüredi Orvosi Ügyelettel január 1-től együtt kívánnak működni. Ezt mikor tudják
szerződéses formába önteni, vagy ezt inkább kérdezze Ujvári Imre polgármestertől?
Dr. Hegyi György:
Igen, erre ő tud pontos választ adni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tervei szerint november utolsó két hetében a szerződést alá kell írni.
Dr. Hegyi György:
Mindenképpen, hogy a rendszert fel tudják készíteni a bővített működésre. Javasolja, hogy
az irodavezetők vegyék fel a kapcsolatot, és készítsék elő ennek a dolognak a jogi papír
formáit, és utána az illetékes vezetők alá tudják írni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egyek minden lehetőséget mérlegel. Kaptak egy másik ajánlatot is, ami több millió forinttal
többe kerülne. Szerinte a Képviselő-testület a legutóbbi testületi ülésen a rendelkezésre álló
információk alapján a legjobb döntést hozta meg. Valami nagydolognak kellene történni
ahhoz, hogy a több millió forinttal kedvezőbb ajánlattól valami oknál fogva elálljanak.
Dr. Zsúdel Tamás:
Mivel január 1-től a finanszírozást más szolgáltató fogja kapni, a szerződésmódosítást
december 1-ig be kell adni az OEP-hez.
Vitéz Zsolt képviselő:
Mi van abban az esetben, ha az egyeki beteg személyesen megy be az ügyeletre?
Dr. Hegyi György:
Az ügyeletes kolléga megvizsgálja, ellátja, amennyiben szükséges megírja a receptet.
Tiszafüreden este 10 óráig van patikai szolgálat, addig ki tudja váltani a megfelelő terápiás
ellátást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha az orvos kint van valahol, vélelmezi, hogy addig ott várakozni kell?
Dr. Hegyi György:
Igen, addig várakozni kell.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Arra próbálta felkészíteni a Képviselő-testület tagjait is, hogy Tiszafüreden két és félszer
annyi lakost kell ellátni az ügyeletben, mint Tiszacsegén. Tehát vélhetően a várakozási idő
megnőhet.
Dr. Hegyi György:
A mai helyzetben olyan nagy az orvoshiány, ezért kellet olyan külső céget keresni, akinek
meg van a kapacitása az ügyelet ellátására. De, ha egyeki orvos kolléga szeretne náluk
munkát vállalni, akkor annyi munkával tudják ellátni, amennyit csak szeretne dolgozni. Tehát
az igény nagyobb, mint a rendelkezésre álló lehetőség.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megköszöni Dr. Hegyi Györgynek és Dr. Zsúdel Tamásnak, hogy részt vettek a Képviselőtestület ülésén, és bemutatták az orvosi ügyelet működését.

Kéri, hogy aki tudomásul veszi az elhangzott tájékoztatást, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
282/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy tudomásul veszi a Központi Orvosi Ügyelet további működtetésének
lehetőségeiről elhangzott tájékoztatást.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság kérelmei
Dr. Miluczky Attila polgármester
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata által biztosított 4185/2018. iktatószámon jegyzett 3.000.000 Ft kölcsönszerződést módosítsa visszatérítendő
működési támogatásra.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
283/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek Nagyközség Önkormányzata által biztosított 418-5/2018.
iktatószámon jegyzett 3.000.000 Ft kölcsönszerződést visszatérítendő
működési támogatásra módosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
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Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy szükség esetén az Egyek
Önkormányzati Tűzoltóság részére 2.547.998 Ft visszatérítendő működési támogatást
biztosítson a vízi közmű amortizációs alap terhére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
284/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy szükség esetén az Egyek
Önkormányzati Tűzoltóság részére 2.547.998 Ft visszatérítendő működési
támogatást biztosítson a vízi közmű amortizációs alap terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Soltész Gábor képviselő:
Szerinte a költségvetési koncepció készítésekor azon kell majd elgondolkodni, honnan lesz
pénz a tűzoltóság ilyen formában való további működtetésére. Itt egy vészforgatókönyvet is
el kell készíteni, mert a társtelepülések részéről lévő hozzáállásában javulás nem lesz.
Valószínűleg egy település szintjére kell levinni a tűzvédelmet. A település tűzvédelmét kell
megoldani valamilyen szinten, egyesületi formában önkéntes tűzoltósággal, mert Egyek nem
maradhat tűzvédelem nélkül.
Ecsedi János alpolgármester:
Nem tartja valósnak, amit Soltész Gábor képviselő mond, mert eddig bármilyen kérelemmel
jött a tűzoltóság, minden meg lett szavazva, függetlenül attól, hogy van-e rá pénz vagy nincs,
de ezen valamikor a Képviselő-testület tagjainak változtatni kell. A vészforgatókönyvet már
rég át kellett volna gondolni, így hogy a másik két település semmit nem tesz hozzá.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A tűzoltóság működését 6 hónapig mindenképpen fenn kell tartani. Egyek ugyanolyan
fenntartója az Önkormányzati Tűzoltóságnak, mint Tiszacsege vagy Újszentmargita, de nekik
ezen nem fáj a fejük. Ez teljesen Egyek nyakába szakadt. Áttanulmányozta az ügyvéd által
megküldött anyagot. Bodó Sándor államtitkár szívesen eljön és moderálja a közös testületi
ülést, de csak azzal a feltétellel, ha ezt a másik két település Polgármestere is szeretné.
Jegyző Asszonnyal megfogalmaztak egy levelet, melyben kérte a két Polgármestert, hogy 3
napon belül nyilatkozzanak írásban, kívánják-e elfogadni Bodó Sándor államtitkár felajánlott
segítségét, és elfogadják-e hogy egy közös testületi ülést moderáljon a minden területen
egyenlő partnerek együttműködésének elvét követve.
A REKI-be csak olyan költséget lehet betenni, ami az Önkormányzati Államtitkársággal előre
egyeztetve van. Ezért próbálja Bodó Sándor államtitkárt bevonni, hogy informálódjon, lássa,
hogy milyen helyzetben vannak, mert nem csak az Egyeki Önkormányzat érdeke, hogy itt
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legyen egy Önkormányzati Tűzoltóság, de ha Egyeket teljesen magára hagyják, akkor ki kell
dolgozni a vészforgatókönyvet és végre kell hajtani.
Szanyi Zoltán tű. elnök:
Elhangzott, hogy önkéntes tűzoltóság formájában oldják meg a település védelmét. Az
önkéntes tűzoltóságnak nem lesz beavatkozási lehetősége, csak az önkormányzati vagy a
hivatásos tűzoltóságnak.
Az önkormányzat a tűzoltóság fenntartója, neki kell eldöntenie, hogy működteti ezt a
tűzoltóságot vagy nem. Ő nem kíván pereskedni, bíróságra járni. A számlájukon nagyon
kevés a pénz, de az elnökség tagjaival egyeztetve úgy gondolta, hogy ezt a pénzt most
visszafizetik, és majd ír egy levelet az Önkormányzatnak, hogy adjanak pénzt a Tűzoltóság
működéséhez, de azt nem fogja benyelni, hogy a Tűzoltóságnak visszatérítendő támogatást
kelljen maga előtt görgetni.
Ha az önkormányzat azt mondja, hogy a Tűzoltóságnál legyen leépítés vagy szűnjön meg,
akkor végrehajtják. Nem akar a Képviselő-testülettel minden hónapban hadakozni azért,
hogy Egyeknek legyen mentő tűzvédelme.
Soltész Gábor képviselő:
Sem ennek a Képviselő-testületnek sem az előzőeknek nem volt szándéka soha a tűzoltóság
megszüntetése. Ez az Önkormányzat mindig odatette azt az összeget, amennyivel a
kelleténél kevesebbet fizettek a társtelepülések. Viszont azt is meg kell érteni, hogy ez az
Önkormányzat nem tudja egyedül fenntartani azt a rendszert, amit a törvényben előírt
módon 3 önkormányzatnak kell fenntartani. A törvény szerint a településeknek kötelezően
hozzá kell járulniuk az indokolt működési költségekhez. Itt senki nincs a Tűzoltóság ellen,
csak nem hajlandó Tiszacsege helyett egy forintot sem oda adni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Tiszacsege nem akar együtt működni, és szerinte továbbra sem akar fizetni. Itt önálló
megoldásban kell gondolkodni. Esetleg Újszentmargitára számíthatnak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ennek nincs önálló megoldása, de gondolkodjanak önálló megoldásban. Hajduné Holló
Katalin képviselőt kéri, hogy vázolja fel.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az megoldás, hogy kicsikarják a megállapodás aláírását Tiszacsegétől, és a megállapodásban
foglaltakat majd nem tartja be? Akkor majd azért járnak a bíróságra, mert van ugyan
megállapodás, de nem fizetnek.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Egy élő megállapodással sokkal könnyebben tudják érvényesíteni a kereseti igényt.
Ecsedi János alpolgármester:
Ha Újszentmargitának komoly szándéka lett volna a tűzoltósággal, akkor az ügyeletre
beadott kérelme mögé tehette volna. Nem lát biztosítékot arra, hogy Újszentmargita is
fizessen.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Újszentmargita fizetett 1 millió forintot.
Tardi Kálmán képviselő:
Szanyi Zoltán tű. elnök felé megfogalmazta, hogy minden évben küldjön beszámolót minden
településnek, és a pénzügyi részben lakosságfőre szabottan legyen leírva, hogy mennyi
támogatást kell befizetniük. Egymillió forintot ne fizessen senki 3 millió forint helyett. Még
most sem késő ezzel a kérdéssel foglalkozni, de most már hathatósan kell vele foglalkozni,
mert ezt a kérdést nem lehet tovább halasztani.
Ecsedi János alpolgármester dramatizálja a helyzetet, amikor azt mondja, hogy úgy adnak
pénzt a Tűzoltóságnak, hogy nincs rá fedezet. Felelős vezető nem mondhat ilyen
valótlanságot. Minden döntésnél, amit a Tűzoltósággal kapcsolatban hoztak, meg volt a valós
fedezet.
A tűzoltók végezzék a munkájukat, Egyek Nagyközség Önkormányzata pedig megtalálja a
lehetőséget a helyzet kezelésére, hogy az Önkormányzat forrásán kívül máshonnan kerüljön
ide pénz.
Szanyi Zoltán tű. elnök:
Nem minősítette negatívan az Egyeki Képviselő-testületet, igenis nagyon sokat segített, hogy
a Tűzoltóság idáig is működjön.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Úgy gondolja, hogy ez a Képviselő-testület maximálisan hozzátette a forrást, hogy a
Tűzoltóság működni tudjon. Szanyi Zoltán elnök nem jelenthetné ki, hogy nem perel, neki ez
nemcsak lehetősége, hanem úgy érzi kötelessége is, ugyanis itt a szerződő fél a Tűzoltóság és
a 3 fenntartó önkormányzat. Egyek azt is megtehetné, hogy aláírja a megállapodást, oda adja
a ráeső x forintot, a tűzoltóság pedig vívja meg a csatát a másik két önkormányzattal. Ha
perre kerül a sor, ebben a kérdésben nem Egyek Nagyközség Önkormányzata tud perelni,
hanem az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság. Ez nem jelenti azt, hogy tárgyalásra kell járniuk,
mert a keresetlevélben az is benne van, hogy ha a tűzoltóság részéről senki nem jelenik meg,
akkor is tartsák meg a tárgyalást, tehát nem feltétlenül kell ott lenniük. A per a legvégső útja,
hogy a Tűzoltóság és az Önkormányzat a pénzéhez jusson. Ne csak az legyen, hogy beadják
Egyek Nagyközség Önkormányzatához a kérelmeket, és ha az Önkormányzat ad pénzt, akkor
működnek, ha nem ad pénzt, akkor nem működnek, és feloszlatta az Önkormányzat a
Tűzoltóságot. Itt nem ezen dolgozik senki, itt mindenki azon dolgozik, hogy működjenek.
Szanyi Zoltán tű. elnök:
A 239/2011. évi rendelet 32.§ (2) bekezdése szerint a székhely szerinti települési
önkormányzat, valamint az önkormányzati tűzoltóság által védett települések
önkormányzatai éves hozzájárulást utalnak és a mértékét ők állapítják meg. Nem neki kell
megharcolnia azt, hogy mennyi legyen a települések közötti összeg, hanem ebben a 3
önkormányzatnak kellene megegyezni. Ő beadja a költségvetést, ha tudja az Önkormányzat
biztosítani, akkor tudja, ha nem, akkor le kell tenni. Nem akar bíróságra menni, mert szerinte
a bíró az első tárgyaláson azt fogja mondani, hogy nem is kötelező azoknak az
Önkormányzatoknak fizetni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy a bírósági keresetlevélről akkor beszéljenek, ha Szanyi Zoltán tű. elnök és a
képviselők is elolvasták.
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Hajdu István mb. tű. elnök:
Megköszöni a Képviselő-testületnek és az Önkormányzatnak a Tűzoltósághoz való
példaértékű hozzáállását.
Soltész Gábor képviselőtől elhangzott, hogy csak ennek a településnek lássák el a
tűzvédelmét. Ez nem lehet, mert a működési területet nem ők határozzák meg.
Tájékoztatásul elmondja, hogy eszközre, mérőfelszerelésekre majdnem 4 millió forintot
nyert az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság. Úgy gondolja, hogy a szakma felől támogatva
vannak. Az anyagi része viszont nem Egyek Nagyközség Önkormányzatán múlik, hanem a
társtelepüléseken.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy térjenek vissza a napirendi pontra, a Tűzoltóság következő kérelmére.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy Egyeki Polgármesteri Hivatal udvarán lévő kamerarendszer
javítására, korszerűsítésére kérjenek árajánlatot, és az árajánlat beérkezését követően
térjenek vissza az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 418-10/2018. számú kérelmére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
285/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Polgármesteri Hivatal udvarán lévő kamerarendszer javítására,
korszerűsítésére kérjenek árajánlatot, és az árajánlat beérkezését követően
tér vissza az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 418-10/2018. számú kérelmére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szanyi Zoltán Tűzoltóság elnöke
Kiss Sándor képviselő távozott az ülésről, jelen van 7 fő.

5. Polgármesteri jelentés
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az Újtelepi általános iskolával kapcsolatban Molnár Katalin igazgató telefonon tájékoztatta,
hogy a Püspök október végén érkezik haza Rómából, és megerősítette, hogy fenntartják az
Újtelepi Iskolát, ha a Képviselő-testületnek ez a kívánsága. Írásbeli választ csak a Püspök haza
érkezése után tud adni.
A temető üzemeltetőjének képviselője, Hegyi Elemér felhívta és elmondta, hogy a Képviselőtestület nagyon levitte az árakat. A sírásásért irreálisnak tartja a 8 500 forintot. Kérte, hogy
írje le, mennyi lenne a reális ár, és milyen módosításokat szeretne, de ők erre a kis időre már
nem akarnak leírni semmit, és ha a Képviselő-testület változtat rajta, akkor változtat, ha
nem, akkor így marad. Azt gondolja, hogy 8 500 forint, tényleg kevés sírásásra.
A zsidó temető felújítására nyert az önkormányzat kb. 5 millió forintot. Most kértek határidő
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hosszabbítást. Bíznak benne, hogy hamarosan elkezdődik a felújítása.
Tardi Kálmán képviselővel voltak Közbiztonsági Egyeztető Fórumon, ahol hangot adott annak
a véleményének, hogy soknak gondolja a rendőri intézkedést. Jónak gondolja, hogy jelen
vannak, de jobbnak látná, ha észrevétlenül lennének jelen. Nem látja jónak, hogy ilyen
intenzíven büntetik a lakosságot.
Vásároltak tíz sörpad garnitúrát. Jó taktikának tartja, hogy minden évben vegyenek tízet.
Egye ilyen önkormányzatnak nyugodtan lehet ötven garnitúrája.
Holnap 14 órakor lesz az Idősek Napja a Borostyán Idősek Otthonában.
Voltak rendezvények. A Karitász bál szerinte sikeres rendezvény volt. Az önkormányzat
kirándulása szintén jól sikerült. A IV. Magyar Szürke-barátok találkozóján az egyeki csapat
ezüst bogrács díjat nyert.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy akarnak-e a temetkezési díjakról beszélni. Ő a
sírásásért valóban kevésnek tartja a 8 500 forintot.
Tardi Kálmán képviselő:
Javasolja, hogy a sírásás díját tegyék vissza, de most nincs képben, mert anyag nincs előtte.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Majd a következő ülésre előkészítik.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki támogatja az árak újra felülvizsgálatát a következő rendkívüli ülésen,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 4 tartózkodással szavazott.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megállapítja, hogy az árak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület nem
támogatta.
Kéri, hogy a ki elfogadja a polgármesteri jelentést, kézelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
286/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a polgármesteri jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6. Tájékoztató a járóbeteg szakellátás működéséről
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Előadó: szakorvosok
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának támogatását.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal tudomásulvételre javasolja a Képviselő-testületnek a gyógytorna, a kardiológia, a
reumatológia, a sebészeti és a szemészeti szakellátás működéséről szóló tájékoztatót.
Dr. Juhász Péter belgyógyászt szólítsák fel a belgyógyászati szakellátás működéséről szóló
tájékoztató benyújtására. Dr. Juhász Péter a bizottsági ülést követően benyújtotta a
tájékoztatót.
Vezessék be azt az elvet, hogy ahol térítésköteles szolgáltatás (magánrendelés) is van, az
egyeki betegek számára biztosítsanak kedvezményt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel más javaslat nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
287/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a gyógytorna, a kardiológia, a reumatológia, a belgyógyászat, a sebészeti
és a szemészeti szakellátás működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felkéri a szakorvosokat, vezessék be azt az elvet, hogy ahol térítésköteles
szolgáltatás (magánrendelés) is van, az egyeki betegek számára biztosítsanak
kedvezményt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szakorvosok
7. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Ügyvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel
való megszüntetése
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kalmár Zoltán ügyvezető munkaszerződése a mai nappal szűnik meg. Erre azért volt szükség,
mert még a mai napon aláírásokat végzett.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Kéri, hogy azt vegyék figyelembe, hogy Kalmár Zoltán munkaviszonya 10. hó 25-el szűnik
meg a közös megegyezéssel nem 10. hó 19-én. Ezt a döntést a Képviselő-testületnek kell
kimondani.
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
Kéri, hogy aki elfogadja, hogy Kalmár Zoltán munkaviszonya közös megegyezéssel
megszűnjön 2018.10.25-el, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
288/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy elfogadja Kalmár Zoltán ügyvezető (Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 4069
Egyek, Fő u. 3.) 2017. év november hó 1. napjától fennálló határozatlan időre
létesített munkaviszonyának 2018. év október 25. napjával a 2012. évi MT.
64.§ (1) bek. a. pontja alapján közös megegyezéssel történő megszüntetését.
Határidő: 2018.10.25.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8. Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetésére megbízás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Murvai Ferencnét kívánják megbízni, akivel előzetesen egyeztetett. Korábban havi 80 000 Ft
volt ügyvezetőként a megbízási díja. Javasolja, hogy most 100 000 Ft megbízási díjat adjanak
részére.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az a korábbi testületi határozat lett kiküldve, amit Murvai Ferencné megbízásánál már
alkalmaztak átmeneti jelleggel. Érezhető most is, hogy döntéskényszerben van a Képviselőtestület, hiszen Kalmár Zoltán távozásával az ügyvitelt valakinek el kell látni. Az
elkövetkezendő időkben viszont át lehet majd gondolni, hogy milyen távra gondolják Murvai
Ferencnét, vagy ki kíván-e írni a Képviselő-testület egy pályázatot.
Murvai Ferencné október 26-tól lenne megbízva a testületi határozatnak megfelelően.
Belekerülne a 100 000 Ft, ha nincs más javaslat. Murvai Ferencnének nyilatkozni kellene,
hogy vállalja a tisztséget, hozzájárul a nyílt üléshez, és nincs összeférhetetlenség.
Murvai Ferencné:
Nyilatkozik, hogy vállalja a tisztséget, hozzájárul a nyílt üléshez, és nem áll fenn vele szemben
összeférhetetlenség. Kéri a Képviselő-testületet, hogy minél korábban, ha lehetőség nyílik,
írják ki a pályázatot.
Soltész Gábor képviselő:
Javasolja, hogy írják ki a pályázatot is egyúttal.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ennek a Képviselő-testületnek még egy éve van a megbízatásából. Jobbnak látná, ha
ideiglenes jelleggel a jövő évi választásokig, ha tud Murvai Ferencné rendelkezésre áll, és az
új Képviselő-testület írjon ki pályázatot, ha akar.
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Tardi Kálmán képviselő:
Ha találnának egy hasonló kaliberű embert, mint Kalmár Zoltán, az jó lenne. Nem azt
mondja, hogy mindenképpen írják ki a pályázatot, de vizsgálódjanak.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Arra is volt példa, hogy a kiírt pályázatra nem jelentkezett senki. Ezt a pályázatot úgy lenne
érdemes kiírni, ha lenne jelölt.
Tardi Kálmán képviselő:
Legalább keressék a jelöltet.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt ő is támogatja, mert ha nincs rá jelölt, és kifizetnek a Hajdú-Bihari Naplóban 150 ezer
forintot a hirdetésért, szerinte nem fognak rá jelentkezni. Ha van olyan jelölt, akit a feladatra
alkalmasnak találnak, akkor írjanak ki pályázatot, amit elég helyi szinten megjelentetni.
Keressék a jelöltet, és ha van jelölt, akkor lépnek.
Kéri, hogy aki így elfogadja, hogy Murvai Ferencnét megbízzák havi 100 ezer forintért,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
289/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetésével Murvai Ferencné 4069
Egyek, Fő utca 9. szám alatti lakost bízza meg megbízási jogviszony keretében,
határozatlan időtartamra 2018. október 26. napjától.

Megbízási díját 2018. október 26-tól bruttó 100 000 Ft/hó összegben
állapítja meg.
Határidő: 2018. október 26. és folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Pető István ügyvéd
9. Kérdések, interpellációk
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy a településen sötétbe borult utcákkal
találkozik esténként. Ennek van valami oka, amiről tudnak, vagy műszaki hiba, amit jelezni
kellene?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez egy műszaki hiba, amit az E.ON felé kell jelezni. Itt a Polgármesteri Hivatalnál, mindig
Herbák Erikának szokott szólni, és ő szokta bejelenteni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
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Kéri, hogy ezt tegyék meg, mert több utca teljesen sötét. A Vasút utca, az Óvoda utca, a
Bartók Béla utca az biztos.
Bóta Barbara aljegyző:
Telekházán a Virág utca is.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Többen jelezték a lakosság köréből, hogy a TRV ügyfélszolgálatát nem lehet elérni. Rengeteg
probléma van az ivóvízzel, és a számlázással. Erre kellene valami megoldást találni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ő is panaszt tett írásban, mert nem volt valami rendben a számlával. Próbálta telefonon
elérni az ügyfélszolgálatot, de nem boldogult. Írásban elnézést kértek az ügyfélszolgálat
hiányosságaiért, most állnak át egy teljesen új rendszerre, és az átállás ezekkel az átmeneti
problémákkal jár.
Tardi Kálmán képviselő:
Az a kérdése, hogy miért koszos az Egyeki víz? Október 16-án olyan fekete szutyok folyt a
csapból, hogy mosakodásra is alkalmatlan volt. Október 14-én este szintén ugyanez jött.
Korábban, amikor vizet vettek habzott is a víz, de ez már megszűnt. Tegnap este vizet vett
két fehér edénybe, és reggelre üledék keletkezett az edények alján. Egy korábbi ülésen
Hajduné Holló Katalin felvetette, hogy vízdíjban kompenzálhatnának. Valóban
kompenzálhatnának, mert amikor fekete szutyok folyik a csapból, akkor az egész otthoni
hálózatot órákig mosatnia kell. Kétezer forintos vízből nem várható el a fogyasztótól, hogy
saját költségén menjenek ezek a dolgok. Nem érti, hogy újra szűrőztették, meg mi mindent
csináltak, és még mindig ilyen szutyokkal kell szembesülni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Lakossági felhívásra való hivatkozással Kiss Sándor képviselő és Szalai Erika képviselő is
előállt már ilyen problémával. Megfogalmaztak egy levelet, amit továbbított Kanyuk
Jánosnak ezzel kapcsolatban. Ha Tardi Kálmán képviselő segít megfogalmazni egy panaszos
tájékoztatáskérést, azt továbbítja Kanyuk Jánosnak, és ő erre valamit válaszolni fog.
Tardi Kálmán képviselő:
Az ő lakásában még ilyen koszos víz soha nem folyt.
Bódi István képviselő:
Nem beszélve arról, hogy a villanybojlerek tönkre fognak menni.
Tardi Kálmán képviselő:
Illetve az automata mosógépek is tönkre fognak menni.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A ruhák szintén tönkre mennek. Egy adag fehér ruhát mosott, és a mosás után koszosabb
volt, mint előtte. Ezeket a ruhákat ki kell dobni.
Bódi István képviselő:
Az árajánlatban kérik a rengeteg költséget az elektromos építményre, hogy ez nagyon
modern legyen, és 2018-ban még ott járnak, hogy ki kell bicikliznie valakinek, hogy a másik
szivattyúra átkapcsoljon. Ez sűrűn van, és nincs víz, mert leáll az egyik szivattyú valami miatt.
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Agyon van elektronikázva, és nem képes automatikusan átkapcsolni a másikra.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az éjszakai nyomáskimaradást ő is tapasztalta.
Bódi István képviselő:
Egész éjszaka forr a villanybojler. A fűtőszálnak biztos nem tesz jót, ha félig áll a vízben.
Október 19-én az iskolában nem merték a vizet felszolgálni a gyerekeknek a konyhások, mert
nagyon sárga volt.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy Ohatra a vizet most már a TRV járművén és a TRV költségén
viszik ki.
Soltész Gábor képviselő kiment az ülésről, jelen van 6 fő.

10. Egyebek
1. Újszentmargita Község Önkormányzatának javaslata a központi orvosi ügyeleti
ellátással kapcsolatban
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta, a Pénzügyi Bizottság levette napirendről, mert
arról volt szó, hogy ha a közös Képviselő-testületi ülés létrejön, akkor ráérnek erről beszélni.
Kéri a Szociális Bizottság álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek az Újszentmargita Község
Önkormányzatának javaslata a központi orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban c. napirendet.
Tardi Kálmán képviselő:
Erre testületként azt tudják mondani, hogy a települések közötti kapcsolatot a kölcsönös
előnyök alapján kívánják folytatni, de jelenleg ne efelé haladnak. Erre példa a Tűzoltóság,
mert Csetneki Csaba polgármester is elnökségi tag, és tudja, hogy az 1 millió forinttal csak
kárt csinál. Méltányolják Újszentmargita kezdeményezését, és a közös testületi ülésen
megadják a választ rá.
Soltész Gábor képviselő visszajött az ülésre, jelen van 7 fő.

Soltész Gábor képviselő:
Szerinte Csetneki Csaba polgármester levele okafogyott. Egyrészt, mert úgy határozott a
Képviselő-testület, hogy az AGRIA-ÜGYELET Kft-hez fog menni. Másrészt az ügyeletben
bevállaltak nem feltétlenül indokolt költséget, a Gadóczi doktor havi 80 000 Ft
ügyeletvezetői díját, amiről meg sem kérdezték a társult önkormányzatokat. Ha Egyek az
ügyeletben az összes indokolt költséget lélekszámarányosan vállalta, akkor azt gondolja,
hogy a tűzvédelem terén is ugyanez a helyzet. Csetneki Csaba polgármester addig ne irkáljon
leveleket a közös együttműködésről, amíg a másik oldalról a füle botját nem mozgatja a
közös együttműködésre. Az AGRIA-ÜGYELET Kft. olcsóbb, azt hogy jobb lesz-e majd
meglátják.
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Tardi Kálmán képviselő:
Ha a másik két település Polgármestere nem tart igényt Bodó Sándor képviselő munkájára,
akkor nincs miről beszélni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy a Jegyző Asszonnyal megfogalmazták a levelet, arra nem lehet nemmel
válaszolni, viszont az ő részükről minden bizonytalan.
Ecsedi János alpolgármester:
Nem kerülhetik ki a meghozott döntésüket, mert hiteltelenné válnak. Van egy olyan
döntésük, hogy január 1-től az AGRIA-ÜGYELET Kft-hez fognak csatlakozni. Ezzel a levéllel
csak akkor tudnak foglalkozni, ha azt a határozatot visszavonják.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ez csak Ecsedi János alpolgármester logikája. Kötelességük minden lehetőség mérlegelése.
Azért választotta meg a képviselőket a lakosság, hogy a település érdekében a lehető legjobb
döntést hozzák meg. Azt kell nézniük, hogy a lakosságnak és a településnek mi a legjobb.
Továbbra is azt mondja, hogy 3 millió forinttal többet oda adna, ha rendeződne a Tűzoltóság
áldatlan állapota.
Soltész Gábor képviselő:
Így van. Szigorúan szakmai szemmel nézve a Tiszafüredi ügyelethez való csatlakozás
visszalépés lesz. A két ellátási pont közötti távolság 50 km. Ha pl. Tomajmonostora
községben van az autó és ki kell jönni egy beteghez Egyekre, egy ónos esőt, vagy
hóakadályokkal nehezített közlekedést belekalkulálva 1,5-2 órás úttal is lehet számolni.
Huszonegyezer fő mellé csatlakoznak ötezer párszáz fővel, vagy van a tizenegyezer fős
kényelmes 15 km-es sugarú kör középpontjában lévő ügyelet. Ha azt nézik, egyedül
anyagilag járnának jól. Ez visszalépés lesz, de nem tudja elfogadni azt a hozzáállást, amit
tanúsítanak vele szemben.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Igaza van Tardi Kálmán képviselőnek. Bármennyire is így éreznek többen is, ezt nem szabad
érzelmi alapon eldönteni, hanem szigorúan, figyelemmel az ész érvékre, a lakosság érdekeit
szem előtt tartva kell meghozni a döntést.
Tardi Kálmán képviselő:
Ebben az ügyben nála az értelmi döntésbe az tartozik bele, hogy ha nem hajlandók aláírni az
együttműködési megállapodást, hogy mennyit kell fizetniük a tűzoltóság részére, akkor a 3
millió forinttal kedvezőbb megoldást választja, és akkor lesz plusz 3 millió forint a
tűzoltóságra vagy önkormányzati feladatok ellátására. Ha pedig aláírják, akkor ezek az
anomáliák megszűnnek, és nem lesz az ügyeletben 21 ezer ember és 50 km-es távolság.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja, hogy várjanak ezzel a közös képviselő testületi ülésig.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha nem jön létre a közös testületi ülés, akkor ez mind okafogyott, és minden mérlegelésük
ráér addig. Javasolja, hogy zárják le azzal, hogy a napirendi pont tárgyalását a 3
Önkormányzat közös Képviselő-testületi ülésén folytassák. Kéri, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
290/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Újszentmargita Község Önkormányzatának javaslata a központi orvosi
ügyeleti ellátással kapcsolatban c. napirendi pont tárgyalását a Tiszacsege
Város Önkormányzata, Újszentmargita Község Önkormányzata és Egyek
Nagyközség Önkormányzata közös Képviselő-testületi ülésén folytatja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
2. Egyek Nagyközség Önkormányzata által szervezett rendezvények népszerűsítésére,
reklámozására kötött Együttműködési megállapodás jóváhagyása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy utólag hagyja jóvá az Egyek Nagyközség Önkormányzata által
szervezett rendezvények népszerűsítésére, reklámozására kötött 5231/2018. iktatószámú
Együttműködési Megállapodást.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
291/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy utólag jóváhagyja az Egyek Nagyközség Önkormányzata által szervezett
rendezvények népszerűsítésére, reklámozására kötött 5231/2018.
iktatószámú Együttműködési Megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
3. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát 2018-2020.
évekre vonatkozóan.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
292/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát 2018-2020. évekre
vonatkozóan elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
4. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Bódi István képviselő:
Berekfürdő, Fegyvernek, Kisújszállás, Kunmadaras és Tiszabő települések Tisza-tavi
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozási szándékát vegye
tudomásul. A csatlakozásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. és a Társulás és a tagok által jóváhagyott Társulási Megállapodás rendelkezései az
irányadóak.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti
módosításokkal egybeszerkesztett társulási megállapodását az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatalmazza fel a Polgármestert,
hogy a módosításokkal egybeszerkesztett Társulási Megállapodást aláírja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
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293/2018. (X.25.) számú határozata:
1) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Berekfürdő,
Fegyvernek, Kisújszállás, Kunmadaras és Tiszabő települések Tisza-tavi
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozási
szándékát tudomásul veszi. A csatlakozásra a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. és a Társulás és a tagok
által jóváhagyott Társulási Megállapodás rendelkezései az irányadóak.
2) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont
szerinti módosításokkal egybeszerkesztett társulási megállapodását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
a Polgármestert, hogy a módosításokkal egybeszerkesztett Társulási
Megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
5. Beszámoló a településen lévő játszóterek állapotáról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
álláspontjának ismertetését.
Vitéz Zsolt képviselő:
A Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság 3 igen
szavazattal továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek a településen lévő
játszóterek állapotáról szóló tájékoztatót.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetőjének
munkaköri leírásában legyen benne, hogy a településen lévő játszóterek felülvizsgálatát
évente elvégzi és beszámol az önkormányzat felé. A munkaköri leírásban legyen benne az
önkormányzati ingatlanok időszakos vizsgálata is.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 5 igen szavazattal a Képviselőtestületre bízza a döntést a beszámoló a településen lévő játszóterek állapotáról c. napirend
kapcsán.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Megkéri Kalmár Zoltán ügyvezetőt, adjon tájékoztatást, hogy állnak a játszóterek, mióta
közösen kimentek megnézték, és Magyar Istvánt megbízta.
Kalmár Zoltán ügyvezető:
Magyar István meg lett bízva, de olyan sok tennivalója volt mostanában, hogy nem ért rá
foglalkozni vele, de szerinte most már lesz rá ideje.
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Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a delikátos játszótér ütéscsillapító részét fel
kellene lazítani, mert teljesen összetömörödött.
Ecsedi János alpolgármester:
A játszótér csak üzemeltetői felülvizsgálatot igényel?
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Nem, van szakosított szervezet, aki ezzel foglalkozik.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Négyévente kötelező felülvizsgálni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Azt gondolja, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadhatják. Kéri, hogy aki a Pénzügyi
Bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
294/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a településen lévő játszóterek állapotáról szóló beszámolót elfogadja
azzal, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetőjének
munkaköri leírásában legyen benne, hogy a településen lévő játszóterek
felülvizsgálatát évente elvégezteti és beszámol az önkormányzat felé. A
munkaköri leírásban legyen benne az önkormányzati ingatlanok időszakos
vizsgálata is.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
6. Egyek-Telekháza ivóvíz ellátását biztosító II. sz. kút kivitelezéséhez fedezet
biztosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 219/2018.(VIII.15.) számú határozatában foglalt EgyekTelekháza ivóvíz ellátását biztosító II. sz. kút kivitelezéséhez a 10 800 000 Ft + Áfa összeget a
vízi közmű amortizációs alapból biztosítsa.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
295/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 219/2018.(VIII.15.) számú határozatában foglalt Egyek-Telekháza ivóvíz
ellátását biztosító II. sz. kút kivitelezéséhez a 10 800 000 Ft + Áfa összeget a
vízi közmű amortizációs alapból biztosítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
7. Döntés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanokról
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Dankó P. u. 35. szám alatti térítésmentesen felajánlott
ingatlant fogadja el.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
296/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Dankó P. u. 35. szám alatti térítésmentesen felajánlott
ingatlant elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Arany Gergő hatósági ügyintéző
Dr. Pető István ügyvéd
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, Dankó P. u. 50. szám alatti ingatlant forráshiány miatt
ne vásárolja meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
297/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az Egyek, Dankó P. u. 50. szám alatti ingatlant forráshiány miatt nem
vásárolja meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
8. A Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének támogatási kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi költségvetésben rendkívüli települési támogatásra
elkülönített előirányzatból 105 000 Ft kerüljön átcsoportosításra a Látássérültek Észak-alföldi
Regionális Egyesülete támogatására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
298/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy
a 2018. évi költségvetésben rendkívüli települési támogatásra elkülönített
előirányzatból 105 000 Ft kerüljön átcsoportosításra a Látássérültek Északalföldi Regionális Egyesülete támogatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vitéz Zsolt bizottsági elnök
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
5428/2018. iktatószámú kérelmét, és 105 000 Ft támogatást biztosítson az Egyesület részére
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15 fő súlyosan látássérült egyeki tagjainak történő segédeszköz vásárláshoz.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
299/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 5428/2018.
iktatószámú kérelmét, és 105 000 Ft támogatást biztosít az Egyesület részére
15 fő súlyosan látássérült egyeki tagjainak történő segédeszköz vásárláshoz.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
9. Előirányzat módosítás
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi rendkívüli települési támogatás előirányzatából
200 000 Ft összeget csoportosítson át a szép korúak támogatására.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
300/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2018. évi rendkívüli települési támogatás előirányzatából 200 000 Ft
összeget átcsoportosít a szép korúak támogatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vitéz Zsolt bizottsági elnök
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
10. Urnafalhoz plusz fedezet biztosítása
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Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a 4069 Egyek, Csokonai úti köztemetőben épülő új, 80
férőhelyes fedett urnafal kialakításához 600 000 Ft összeget biztosít a 2018. évi
költségvetésben rendezvények lebonyolítására tervezett keret terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
301/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4069 Egyek, Csokonai úti köztemetőben épülő új, 80 férőhelyes fedett
urnafal kialakításához 600 000 Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetésben
rendezvények lebonyolítására tervezett keret terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
11. Hagyományőrző Egyekért Kulturális Egyesület Elnökének kérelmei
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Hagyományőrző Egyekért Kulturális Egyesület Elnökének
kérelmét támogassa, és a Kedveskedjünk a Kedvesség Világnapján című pályázat keretében
2018. november 13-án, kedden 14 órától kezdődő rendezvényhez az Egyesület részére
térítésmentesen biztosítsa az Étterem (4069 Egyek, Hunyadi u. 48/c.) nagytermét.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
302/2018. (X.25.) számú határozata:
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Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Hagyományőrző Egyekért Kulturális Egyesület Elnökének kérelmét
támogatja, és a Kedveskedjünk a Kedvesség Világnapján című pályázat
keretében 2018. november 13-án, kedden 14 órától kezdődő rendezvényhez
az Egyesület részére térítésmentesen biztosítja az Étterem (4069 Egyek,
Hunyadi u. 48/c.) nagytermét.
Határidő: 2018.11.13.
Felelős: Szalai Erika elnök
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Hagyományőrző Egyekért Kulturális Egyesület részére pályázati
önerőhöz 50 000 Ft támogatást biztosítson a 2018. évi költségvetésben rendezvények
lebonyolítására tervezett keret terhére.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
303/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Hagyományőrző Egyekért Kulturális Egyesület részére pályázati
önerőhöz 50 000 Ft támogatást biztosít a 2018. évi költségvetésben
rendezvények lebonyolítására tervezett keret terhére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető
Szalai Erika elnök
12. Ale Gergely kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa Ale Gergely 5610/2018. iktatószámú kérelmét, és az
Egyek 2892 helyrajzi számú területre szóló haszonbérleti szerződést 2019. januárt 1-től
szüntesse meg.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a bizottság javaslatát támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
304/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja Ale Gergely 5610/2018. iktatószámú kérelmét, és az Egyek
2892 helyrajzi számú területre szóló haszonbérleti szerződést 2018. december
31-től megszünteti.
Határidő: 2018.12.31.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester

13. Sólyom Vadásztársaság kérelme
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a napirendi pontot a bizottságok már nem tudták tárgyalni, mivel ma érkezett. A Sólyom
Vadásztársaság az Egyek 2892 helyrajzi számú földterület haszonbérbe adását kéri
vadföldművelés céljára.
Állítólag ez a földterület be van vetve, és valaki ki akarja bérelni. Nem tartja elegáns
dolognak, hogy az Önkormányzat jóváhagyása nélkül vetették be. Ebből csak feszültség lesz.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
2019. január 1-től tudják bérbe adni, miután Ale Gergely visszaadja.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
A Vadásztársaság kérelmét tudja támogatni. Nem tudja, hogy a Vadásztársaság mennyit
kíván érte felajánlani. Lehet, hogy érdemes lenne egy magasabb bérleti díjat meghatározni,
hátha nem akarnák elbirtokolni a kifüggesztésnél.
Tardi Kálmán képviselő:
A bérleti szerződések között van a feles bérleti szerződés is, amit nem kell kifüggeszteni, és
így a Földtörvényben biztosított elő bérleti jogok háttérbe szorulnak. Az önkormányzat az
érdekeit ezzel a szerződéssel is tudja érvényesíteni. Javasolja, hogy az önkormányzat kössön
feles bérleti szerződést. Hatalmazzák meg a Polgármestert, hogy a feles bérleti szerződést
kösse meg a Sólyom Vadásztársasággal, és határozza meg a bérleti díjat. Tudja, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szétszórt kis parcellákat is használja valaki, és az
önkormányzathoz egyetlen forint bérleti díj bevétel sem folyik be. A Sólyom Vadásztársaság
tisztségviselőjeként nyilatkozza, hogy a társaság ezeket a területeket is bérbe venné. Majd
megkéri Arany Gergő hatósági ügyintézőt, csináljon kimutatást ezekről a területekről, és
azokat is hasonló kondícióval bérbe veszi a vadásztársaság, és az önkormányzatnak bevétele
képződik belőle.
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Soltész Gábor képviselő:
Az önkormányzat azt is mondhatja, hogy nem adja bérbe, hanem saját maga kívánja
művelni.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ezt a kis földterületet az önkormányzat nem tudja gazdaságosan művelni. Azt nem
támogatja, hogy az önkormányzat megtartsa a területet, inkább a vadásztársaság kérelmét
támogatja.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Lehet, hogy a földterületet nem is kell kifüggeszteni, mert belterületen van.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Javasolja, hogy azt támogassák, amit a vadásztársaság kért feles haszonbérlettel. Kéri, hogy
aki támogatja, hogy a Sólyom Vadásztársaság feles haszonbérlettel bérelje ki a 2892 helyrajzi
számú földterületet, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
305/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy támogatja a Sólyom Vadásztársaság (4069 Egyek, Hunyadi u. 61.)
5619/2018. iktatószámú kérelmét, és az Egyek 2892 helyrajzi számú
földterületet részükre vadföldművelés céljára feles haszonbérletbe adja 2019.
január 1-től.
Határidő: 2019. január 1.
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
14. DUBA-SPED Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
Bóta Barbara aljegyző:
A módosításra azért van szükség, hogy a vállalkozási szerződést összhangba hozzák a
hatályos támogatási szerződéssel.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a vállalkozási szerződés módosítását
támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
306/2018. (X.25.) számú határozata:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy elfogadja a DUBA-SPED Kft. (4069 Egyek, Nefelejcs u. 11.) és Egyek
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Nagyközség Önkormányzata (4069 Egyek, Fő u. 3.) között az „Egyek
Nagyközség bel- és külterületének csapadékvíz-elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményeképpen 2018. október 4. napján létrejött vállalkozási szerződés
módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Miluczky Attila polgármester
Dr. Maczkó Tibor
15. Temetőkről szóló rendelet módosítása
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Jegyző Asszonyt megkérte, hogy a rendeletbe kerüljön bele a dupla urnafülke.
Csepreginé Kocsis Nóra jegyző:
Az ülés előtt lett kiosztva a rendelet tervezet. Az ülés előtt Polgármester Úr tájékoztatta, hogy az
urnafalban lesz dupla urnafülke megváltására is lehetőség, és ennek a díja korábban még nem
volt leszabályozva. Az egyes urnafülke megváltási díja jelenleg 50 ezer forint, a dupla urnafülke
megváltási díját 100 ezer forinttal tette bele a rendeletbe.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Az előzőhöz képest a duplájára emelik a díjat?
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Az urnafal kialakítása 3 000 000 Ft-ba kerül, 80 fülkét tudnak kiadni. Ami önköltségi áron 37 500
Ft, az 50 000 Ft-ért nem drága. Azt nem is számolják, hogy az urnafal a temetőben legelöl a
legjobb helyen van.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Csak az előzőhöz képest ez a duplájára emelkedett, ez 100%-os emelkedés.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Ha valaki egy személyt eltemetett egy fülkébe, azt eddig 50 000 Ft-ért tudta megtenni, és egy
fülkébe most is 50 000 Ft-ért tudja megtenni. Ha valaki duplán akar temetni, az valóban drágább
lesz, de arról nem az önkormányzat tehet, hogy ilyen árak vannak.
Hajduné Holló Katalin képviselő:
Javasolja, hogy ha valaki a kettőt egyben veszi meg, akkor 75 000 Ft legyen. Ne legyen
ugyanannyi, mintha két egyes fülkét venne.
Tardi Kálmán képviselő:
Ha valaki hagyományos sírba temetkezik, annak több százezer forintot kell síremlékre költenie,
itt pedig 50 ezer forintból a síremléktől kezdve minden meg van. Szerinte a rendeletben lévő ár,
nagyon méltányos.
Dr. Miluczky Attila polgármester:
Nyilván mikor temetkeznek minden forint sok, de reálisan nézve ez az ár nem sok. Arról pedig ne
is beszéljenek, hogy az önkormányzatnak évekig benne áll a pénze.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2018. (X.25.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
3/2014.( II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 40.§ és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az
Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 3/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R)2.
melléklete helyébe jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet lép

Ez a rendelet 2018. november 1-én lép hatályba.
Egyek, 2018. október 25.

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Kihirdetve: 2018.10.25.
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

1. sz. melléklet
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A temetési hely megváltási és újraváltási díjai
I.
1.) Egyes sírhely esetén

12.000 Ft.

2.) Kettős sírhely esetén

24.000 Ft.

3.) Gyerek sírhely esetén

6.000 Ft.

4.) Urnafülke megváltása

50.000 Ft.

5.) Dupla urnafülke megváltása 100.000 Ft.
6.)Urnasírhely megváltása

10.000Ft.

A díjakat évente felül kell vizsgálni.
II.

Sírhely előre megváltásának díja

55.000 Ft.

Urnasírhely előre megváltásának díja

35.000 Ft.

Urnafülke előre megváltásának díja

50.000 Ft.

Dupla urnafülke előre megváltásának díja
III.

100.000 Ft.

Újraváltási díj
A temetési helyek újraváltási díja sírhelyenként
sírhely : 15.000 Ft.
urnasírhely: 13.000.Ft
Urnafülke újraváltási díja
Dupla urnafülke újraváltási díja

50.000 Ft.
100.000 Ft.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 18:20 órakor bezárta.
K. m. f.

______________________
Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

______________________
Dr. Miluczky Attila
polgármester
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______________________
Hajduné Holló Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Soltész Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Fekete Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető
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