Jegyzőkönyv
Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2016.
február 15-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d e s –
nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Dr. Ficsor Mihályné,
Szántó Zsolt,
Tóth Áron,
Veres Zoltán, települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István jegyző,
Szűcs Kálmán aljegyző,
Murguly Lajosné, pénzügyi irodavezető,
Kovács Imre a Kft. ügyvezetője
Távol maradt:

Paragh Lajos, települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dr. Ficsor Mihályné, települési képviselő és
Mészáros Gábor, alpolgármester
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
megjelent vendégeket. Ezután megállapította a jelenléti ív alapján az ülés
határozatképességét, mivel a képviselő-testület 9 tagja közül 8 tag jelen
volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő dr. Ficsor Mihályné települési
képviselőt és Mészáros Gábor alpolgármestert majd szavazást rendelt el, s
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
12 / 2016.(II.15.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2016. február 15-ei - rendes – nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül
dr. Ficsor Mihályné települési képviselőt és Mészáros Gábor
alpolgármestert választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JELENTÉS a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti
eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint
az átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Dr. Bölcsik István, jegyző
Tóth Áron, a Szociális Bizottság elnöke
2.- JÁTÁJÉKOZTATÓ a 2016. évi költségvetést megalapozó saját
bevételekre, illetve a kiadásokra ható helyi önkormányzati
rendeletekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit KFT.
2016. évi üzleti tervére
Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT az alpolgármester tiszteletdíjának módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
6.- JAVASLAT az önkormányzat 2016. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének
jóváhagyására
Előadó: Dr. Bölcsik István, jegyző
8.- JAVASLAT a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézményi
Társulás
módosított
Társulási
Megállapodásának
elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
9.- JAVASLAT a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
10.- JAVASLAT a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
11.- JAVASLAT „Zöld város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó
előkészítő tanulmányok elkészítésre vonatkozó vállalkozási szerződés
megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
EGYEBEK

Megkérdezte, hogy van-e módosító javaslat a napirenddel kapcsolatban.
Mivel módosító javaslat nem volt, a polgármester szavazást rendelt el, a
napirendre vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
13 / 2016.(II.15.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
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az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JELENTÉS a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti
eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint
az átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Dr. Bölcsik István, jegyző
Tóth Áron, a Szociális Bizottság elnöke
2.- JÁTÁJÉKOZTATÓ a 2016. évi költségvetést megalapozó saját
bevételekre, illetve a kiadásokra ható helyi önkormányzati
rendeletekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit KFT.
2016. évi üzleti tervére
Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT az alpolgármester tiszteletdíjának módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
6.- JAVASLAT az önkormányzat 2016. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének
jóváhagyására
Előadó: Dr. Bölcsik István, jegyző
8.- JAVASLAT a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézményi
Társulás
módosított
Társulási
Megállapodásának
elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
9.- JAVASLAT a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
10.- JAVASLAT a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
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Előadó: Kovács Lajos, polgármester
11.- JAVASLAT „Zöld város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó
előkészítő tanulmányok elkészítésre vonatkozó vállalkozási szerződés
megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
EGYEBEK

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JELENTÉS a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,
közéleti eseményekről, lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben
hozott önkormányzati hatósági döntésekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Dr. Bölcsik István, jegyző
Tóth Áron, a Szociális bizottság elnöke
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy az írásban megkapott
anyaghoz kíván-e valaki észrevételt tenni.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
14 / 2016.(II.15.) KT.
határozata
A két ülés között tett jelentésről
A Képviselő-testület
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A két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti eseményekről,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott
hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről szóló jelentést
elfogadja.

Tárgy: /2.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ a 2016. évi költségvetést megalapozó saját
bevételekre, illetve a kiadásokra ható helyi önkormányzati
rendeletekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy kötelező a testületnek
felülvizsgálni a költségvetésre kiható rendeleteket. Ezzel kapcsolatban
írásos előterjesztés készült. Felsorolta a tételeket és ezután kérte a
Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően támogatja
az elfogadását.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta a 2016.
évi költségvetést megalapozó saját bevételekre, illetve a
kiadásokra ható helyi önkormányzati rendeletekről
szóló
tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /3.tsp./ JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató
Nonprofit KFT. 2016. évi üzleti tervére
Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

6

Kovács Lajos, polgármester: ennél a napirendi pontnál jelezte – mint ahogy
azt a bizottsági ülésen is megtette – az önkormányzat költségvetési
rendelete és ezzel szorosan összefüggésben a Kft. üzleti terve jelen
állapotban még nem alkalmas az elfogadásra. Ezért azt javasolta, hogy
adjon haladékot a testület a végleges anyag beterjesztésére február
végéig és jelen előterjesztést vitaanyagként kezelje.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta a döntés
elhalasztását legkésőbb február 29-ig.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
15 / 2016.(II.15.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit KFT.
2016. évi üzleti tervéről
A Képviselő-testület
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit KFT. 2016. évi
üzleti tervére vonatkozó döntést elhalasztja legkésőbb 2015. február 29-ig.

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT az alpolgármester tiszteletdíjának módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy az alakuló
ülésen hoztak döntést ebben a témában. Akkor az adható minimumban
határozták meg az összeget, most középszintre javasolják emelni, bruttó
190.000.-Ft-ra a hozzá tartozó költségtérítést pedig 28.500.-Ft-ra.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
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Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság 1 tartózkodás mellett
javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Mészáros Gábor bejelentette személyes érintettségét.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a kizárás kérdésében a
képviselő-testületnek minősített többséggel kell határozatot hoznia.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester először szavazást
rendelt el arra nézve, hogy Mészáros Gábor alpolgármestert a képviselőtestület kizárja-e személyes érintettsége okán a döntéshozatalból.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
7 igen szavazattal és 1 tartózkodással – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
16 / 2016.(II.15.) KT.
határozata
Szavazásból történő kizárás kérdéséről
A Képviselő-testület
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
vonatkozó napirend kapcsán Mészáros Gábor alpolgármestert nem zárja ki
a döntéshozatalból.

Ezt követően a polgármester szavazást rendelt el, az alpolgármester
tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozóan, majd kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
7 igen szavazattal és 1 tartózkodással – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
17 / 2016.(II.15.) KT.
határozata
Az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
A Képviselő-testület
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Mészáros Gábor alpolgármester tiszteletdíját 2016. január 1-től havi bruttó
190.000.-Ft-ban, a költségtérítés mértékét 28.500.-Ft/hó összegben
állapítja meg.

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: az előzőhöz hasonlóan egy technikai
korrekciót javasolt a képviselő-testületnek, a 38.650.-Ft-ot – ami
megegyezik a köztisztviselői illetményalappal – kerekítsék 40.000.-Ft-ra.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság 1 fő tartózkodása
mellett támogatta az előterjesztést.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1 / 2016. (II.23.)
önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2)
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bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő tiszteletdíja havi 40.000.-Ft.
(2)

A bizottsági tag tiszteletdíja havi 20.000.-Ft.”

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016.
január 1-től kell alkalmazni.

Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT az önkormányzat 2016. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: visszautalva a 3. napirendi pontra javasolta,
hogy a döntéshozatalt legkésőbb február 29-ig halasszák el.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság szintén a döntés
elhalasztását javasolta.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
18 / 2016.(II.15.) KT.
határozata
A 2016. évi költségvetés beterjesztésének tudomásulvételéről
A Képviselő-testület
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Nagyecsed Város
2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének
beterjesztését tudomásul veszi, a beterjesztett anyagot alkalmasnak tartja
további tárgyalások lefolytatására. A 2016. évi költségvetésről szóló
döntést elhalasztja. Felkéri a polgármestert, hogy a döntéshozatalra
alkalmas előterjesztést és rendelet-tervezetet legkésőbb 2016. február 29ig készítse el.
Határidő: 2015. február 29.
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT a polgármester 2016.
ütemtervének jóváhagyására

évi

szabadságolási

Előadó: Dr. Bölcsik István, jegyző
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a határozat-tervezetben
megpróbáltak egy ütemtervet prognosztizálni az évre vonatkozóan.
Megkérdezte, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
19 / 2016.(II.15.) KT.
határozata
A polgármester 2016. évi szabadságolási üzemezésének
jóváhagyásáról
A Képviselő-testület

1. Kovács Lajos polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését az
alábbiak szerint jóváhagyja:
Alapszabadság: 25 nap
Pótszabadság: 14 nap
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2015. évben ki nem vett szabadság:0 nap
2016. évre járó szabadság összesen: 39 nap
2016. március hónap 3 nap,
2016. május hónap 2 nap,
2016. július hónap 10 nap,
2016. augusztus hónap 5 nap,
2016. október hónap 3 nap,
2016. december hónap 7 nap,
rendkívüli, előre nem látható alkalmakra 9 nap
2. Felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet az igénybevételt követő ülésén a polgármesteri beszámoló
keretében tájékoztassa.
Határidő:

2016. december 31.

Végrehajtásért felelős:

jegyző

Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézményi Társulás módosított Társulási
Megállapodásának elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy volt már korábban a testület
előtt, hogy törvényi módosítás okán a gyermekjóléttel kapcsolatos
feladatok
átkerültek
a
járásszékhelyre.
Ezért
a
társulás
alapdokumentumait módosítani kell mind a 26 társulásban részes
településnek döntést kell hozni ebben a tárgyban. A szükséges
módosításokat részletesen tartalmazza az előterjesztés.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
20 / 2016.(II.15.) KT.
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határozata
A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
1.) A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézményi Társulás Társulási megállapodását a határozat 1.
melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
2.) A társulási megállapodás hatálybalépésének időpontja: az utolsó
jóváhagyó testületi határozat dátuma.
3.) F e l h a t a l m a z z a Kovács Lajos polgármestert a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Kovács Lajos
Polgármester

Tárgy: /9.tsp./ JAVASLAT a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program
elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a képviselő-testület előtt
ismert, hogy az uniós pályázati forrásoknak hozzáférési feltétele, hogy
rendelkezni kell Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. Ezt 2013-ban
elkészítették és időszakonként felül kell vizsgálni. Most jött el ennek az
ideje, az aktualizált, felülvizsgált program került a testület elé. Ez az uniós
pályázatok egyik elengedhetetlen dokumentuma. Javasolta, hogy hozzák
meg döntésüket az elfogadásról. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a
képviselőknek.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
21 / 2016.(II.15.) KT.
határozata
A felülvizsgált helyi esélyegyenlőségi programelfogadásáról
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi
programot elfogadja.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /10.tsp./ JAVASLAT
a
Szatmári
Kistérségi
Alapszolgáltatási
Intézményi
Társulás
Megállapodásának módosítására

Szociális
Társulási

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: rámutatott, hogy ez a napirend szorosan
összefügg a 8. napirendként tárgyalt Szatmári Egyesített Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási megállapodásának
módosításával. A törvényi változások miatt a helyi társulás
alapdokumentumát is módosítani szükséges.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
22 / 2016.(II.15.) KT.
határozata
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A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú írásbeli előterjesztést. Ennek alapján a
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
A Társulási megállapodás II. fejezete 2. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„2 A Társulás alaptevékenységét az államháztartási szakágazati és
szakfeladat rend szerint végzi.
Alaptevékenysége szakágazati besorolás szerint:
fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül.

881000

Idősek,

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

102031

Idősek nappali ellátása

2

102032

Demens betegek nappali ellátása

3

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

4

107051

Szociális étkeztetés

5

107052

Házi segítségnyújtás

6

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Tárgy: /11.tsp./ JAVASLAT „Zöld város kialakítása” című pályázathoz
kapcsolódó
előkészítő
tanulmányok
elkészítésre
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet tagjait, hogy a
korábban egyeztetett és a város fejlesztési stratégiájában szereplő célok
megvalósításához szeretnének pályázatot benyújtani. A pályázat 100%-

15

ban támogatott. A művelődési ház rekonstrukciója, katasztrófavédelmi
szolgáltató ház létrehozása, a városi sporttelep és játszótér megújítása
szerepel a tervekben. A pályázat beadásához kötelezően csatolandó
dokumentumok az előkészítő tanulmányok, melyek elkészítése a
pályázatban elszámolható. A kapott árajánlatok ismeretében a Megakom
Kft-t javasolta megbízni.
Ezután kérte a Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a határozat-tervezet elfogadását.
Szántó Zsolt a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
javasolta a szerződés aláírását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
23 / 2016.(II.15.) KT.
határozata
„Zöld város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó előkészítő
tanulmányok elkészítésre vonatkozó vállalkozási szerződés
megkötéséről
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy a „Zöld város kialakítása” (TOP-2.1.215) elnevezésű konstrukcióra benyújtandó pályázat mellékleteként
kidolgozandó igényfelmérés és kihasználtsági terv, akcióterületi terv,
továbbá zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv
elkészíttetése céljából, nettó 5.200.000.-Ft + 1.404.000.-Ft ÁFA (27%),
bruttó 6.604.000.-Ft, vállalkozói díj ellenében, a Megakom
Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft-vel (székhely: 4400 Nyíregyháza,
Kölcsey út 28.) köt szerződést.
Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

16

EGYEBEK

Kovács Lajos, polgármester:
bejelenteni valója.

megkérdezte,

hogy

van-e

valakinek

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, s az ülést bezárta.
K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Dr. Ficsor Mihályné
települési képviselő
jkh.

Mészáros Gábor
alpolgármester
jkh.
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