Jegyzőkönyv
Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2016.
február 29-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,
Paragh Lajos,
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:

Szántó Zsolt, települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Paragh
képviselők

Lajos

és

Tóth

Áron

települési

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 Paragh Lajos és Tóth Áron
települési képviselőket majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
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Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
26 / 2016.(II.29.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2016. február 29-ei - rendkívüli – nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőjéül Paragh Lajos és Tóth Áron települési képviselőket választja
meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
2.- A 2015. évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolása
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT a 2016. évben tervezett önkormányzati támogatásokra
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2017-2019. évi
fizetési kötelezettség megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT „OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM” megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
6.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési létszámának
növelésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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7.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit KFT.
2016. évi üzleti tervére
Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
8.- JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2016.
évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
9.- JAVASLAT az önkormányzat 2016. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
10.- JAVASLAT hozzájáruló nyilatkozat megadására székhelyhasználathoz a
„Vazdune Cherhaja” Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete részére
(szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
11.- JAVASLAT a Szatmári Többcélú Kistérségi
Megállapodásának módosításáról (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Társulás

Társulási

12.- JAVASLAT a Szabolcs 05 Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társasággal
keret-megállapodás
megkötésére
(kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
13.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának módosítására (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

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
27 / 2016.(II.29.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
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A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
2.- A 2015. évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolása
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT a 2016. évben tervezett önkormányzati támogatásokra
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2017-2019. évi
fizetési kötelezettség megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT „OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM” megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
6.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési létszámának
növelésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit KFT.
2016. évi üzleti tervére
Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
8.- JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2016.
évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
9.- JAVASLAT az önkormányzat 2016. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
10.- JAVASLAT hozzájáruló nyilatkozat megadására székhelyhasználathoz a
„Vazdune Cherhaja” Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete részére
(szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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11.- JAVASLAT a Szatmári Többcélú Kistérségi
Megállapodásának módosításáról (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Társulás

Társulási

12.- JAVASLAT a Szabolcs 05 Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társasággal
keret-megállapodás
megkötésére
(kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
13.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának módosítására (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a költségvetési sorokon belüli
átcsoportosítás vált szükségessé.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
elfogadásra 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 rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2 / 2016. (III.5.)
önkormányzati rendelete
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Nagyecsed Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ A Nagyecsed Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.5) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a) 2 168 787 000 Ft Költségvetési bevétellel,
b) 2 275 508 000 Ft Költségvetési kiadással,
c) 106 721 000 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 106 721 000 Ft
működési egyenleg
állapítja meg.
(2) A működési hiány finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a Képviselőtestület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS
ebből: személyi kiadás
munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadások
államházt.kívűli pénzeszk. átadás
szociálpolitikai juttatások
tartalék
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL
ebből: felhalmozási kiadás
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási

felhalmozási kiadás
felhalmozási bevétel
működési kiadás
működési bevétel

1 654
656
128
483
251
179
1
1 654
620
620
620

864
597
286
103
058
820
000
864
644
644
644

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
0
0
0

Költségvetési létszámkeret

117 fő
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(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 2 228
087 000,- Ft kiadása 2 088 086 000,- Ft, önként vállalt feladatainak
bevételi és kiadási összege 10 968 000,- Ft, állami (államigazgatási)
feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 36 453 000,- Ft.”
2. § A R 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § A R 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
4. § A R 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
5. § A R 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
8. § A R 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
9. § A R 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklet lép.
10.§ A R 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
11.§ A R 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
12.§ A R 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
13.§ A R 18. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
14.§ A R 22. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
15.§ A rendelet kihírdetését követő napon
hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
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lép

hatályba,

és

a

Tárgy: /2.tsp./ A 2015. évben nyújtott
elszámolása

önkormányzati

támogatások

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: jelezte, hogy az előterjesztés mellékletében
szerepel, hogy milyen szervezeteknek nyújtottak támogatást. A
szervezetek elszámoltak a kapott támogatással.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az elszámolást
elfogadta és a testületnek is elfogadásra 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
28 / 2016.(II.29.) KT.
határozata
A 2015. évben nyújtott önkormányzati támogatások
elszámolásáról
A Képviselő-testület
A 2015. évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolását a
határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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1. melléklet
KIMUTATÁS
a
2015. évben nyújtott
önkormányzati támogatások elszámolásáról

Sorszá
m
1
2
3
4
5
6

Támogatott
szervezet
megnevezése
Rákóczi
Sportegyesület
Református
Egyház
Római Katolikus
Egyház
Görög Katolikus
Egyház
Nazarénus
Egyház
Krasznamed Bt

Támogatott cél
Működési célú
felhasználás
Működési célú
felhasználás
Működési célú
felhasználás
Működési célú
felhasználás
Működési célú
felhasználás
Működési célú
felhasználás

Összesen

Tárgy:

/3.tsp./ JAVASLAT a
támogatásokra

Támogatás
összege

Elszámolás
összege

10.000.000 10.000.000
50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

4.749.000

4.749.000

14.949.000 14.949.000

2016.

évben

tervezett

önkormányzati

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: a Krasznamed Bt-hez fűzött magyarázatot. Az
előző évben nagyobb összegű támogatás szerepelt. Ez nem azért van,
mert nagyobb támogatást kapott, hanem azért, mert akkor az előző évről
2 hónap elszámolása átcsúszott. A sport támogatása emelkedett, mert e
nélkül az emelés nélkül nem tudják végig vinni az évet. A költségek
indokolják, hogy 3 millió forintot tegyenek hozzá. Az idei költségvetés
szebb képet mutat, mint tavaly. Kérte, hogy ha egyetértenek vele akkor
támogassák.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
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Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a kimutatásban szereplő
összegekkel javasolták elfogadásra.
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
29 / 2016.(II.29.) KT.
határozata
A 2016. évben nyújtandó önkormányzati támogatások
jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
A 2016. évben nyújtott önkormányzati támogatásokat jóváhagyja a
határozat 1. számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
1. számú melléklet
KIMUTATÁS
a
2016. évben nyújtandó
önkormányzati támogatások jóváhagyásáról
Sorszá
m
1
2
3
4

Támogatott szervezet
Támogatott cél
megnevezése
Rákóczi
Működési célú
Sportegyesület
felhasználás
Református Egyház
Működési célú
felhasználás
Római Katolikus
Működési célú
Egyház
felhasználás
Görög Katolikus
Működési célú
Egyház
felhasználás
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Támogatás
összege
13.000.000
50.000
50.000
50.000

5

Nazarénus Egyház

6

Krasznamed Bt

Működési célú
felhasználás
Működési célú
felhasználás

Összesen

50.000
3.799.000
16.999.000

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 20172019. évi fizetési kötelezettség megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy tulajdonképpen az
önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete, de kötelező ezt
tárgyalni. Azt az összeget tartalmazza a táblázat, hogy milyen mértékig
keletkeztethetnének adósságot, ha hitelt kívánnának felvenni. Nem
terveznek ilyet.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
elfogadásra 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
30 / 2016.(II.29.) KT.
határozata
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2017—2019. évi
fizetési kötelezettség megállapításáról
A Képviselő-testület
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Tudomásul veszi az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2017-2019.
évi fizetési kötelezettségek megállapítását az előterjesztés szerint.

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT
„OVI-FOCI,
megvalósítására

OVI-SPORT

PROGRAM”

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy 2014-ben adtak be pályázatot
ezzel kapcsolatban és nem rég érkezett az értesítés a pozitív elbírálásról.
Most az önrész biztosításáról kell újra határozatot hozniuk.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra 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
31 / 2016.(II.29.) KT.
határozata
Az „OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM” megvalósításáról
A Képviselő-testület
Megerősíti a 47/2014.(VI.16.) KT számú határozatában foglalt szándékát
az alábbiak szerint
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 támogatja és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve
megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó
OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT.
A kijelölt óvoda: Nagyecsedi Óvoda (címe: 4355 Nagyecsed, Vasút
utca 10.)
Fejlesztendő telephely: 4355 Nagyecsed Wesselényi utca 2,
hrsz: 122/2.
 A program megvalósításához az Alapítványon keresztül bruttó
2.850.000 Ft közötti önrészt az éves költségvetés terhére biztosít.
 Pozitív elbírálás okán az Alapítvánnyal 60 napon belül támogatási
szerződést köt.
Megbízza a polgármestert a támogatói szerződés aláírásával, az önrész
költségvetési forrásának meghatározásával.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: folyamatos

Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési
létszámának növelésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a mezőgazdasági termelés
tavaly igen jól sikerült, ezért ennek az üzletágnak a bővítését tervezik.
Ennek okán szeretnének egy főt főállásban felvenni ennek a munkának az
irányítására, mivel igen jelentős vagyont terveznek, egy komoly rendszert
építettek ki már tavaly is. Ezt nem tudják már közfoglalkoztatotti munkával
megoldani. A másik főt a Kft-től vennék át, mivel ez az ember eddig is a
közfoglalkoztatás szervezésével foglalkozott és ez a feladat az
önkormányzathoz tartozik.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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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
32 / 2016.(II.29.) KT.
határozata
A 2016. évi költségvetési létszámkeret növeléséről
A Képviselő-testület
Jóváhagyja a 2016. évre vonatkozó teljes engedélyezett önkormányzati
106 fős létszámkeret 108 főre történő növelését, mely a mezőgazdasági
termelés feladaton 2 fő alkalmazását jelenti.
2016. március 01. napjától az önkormányzat
engedélyezett létszámkerete 108 fő.

teljes

költségvetési

Végrehajtási határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató
Nonprofit KFT. 2016. évi üzleti tervére
Előadó: Kovács Imre, Kft. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy pozitív eredménnyel
terveznek, még ha kicsit szerényebben is, mint a korábbi években. Nyilván
a közhasznú tevékenységnél csak nullát lehet tervezni, a vállalkozási
tevékenységnél lehet pozitív eredmény.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
javasolta az előterjesztés elfogadását.
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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
33 / 2016.(II.29.) 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 előterjesztést megtárgyalta és azt az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.

Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT
a
Nagyecsedi
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló
rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a Kft. üzleti terve is ennek
figyelembevételével lett megtervezve. Amikor a régi „GAMESZ” Kft-vé
alakult megállapodtak abban, hogy az ottani dolgozók a megszerzett
jogokat nem veszítik el. Tehát ezt a módosítást a Kft-nél is alkalmazni
kívánják. Szeretnék, ha 10%-os bérrendezést támogatna a testület, mivel
az önkormányzatnál 8 éve nem volt semmilyen bérrendezés. Az idei évtől
keletkezik egy bérmegtakarítás, mivel aljegyző úr idén nyugdíjba vonul.
Áprilisban dolgozik utoljára és június 30-ával szűnik meg a munkaviszonya.
Nem kívánják tovább betölteni ezt a státuszt, azért mert az utóbbi időben
sok feladat kiszervezésre került az önkormányzattól, átszervezéssel ezt
megoldják.
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Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztés
elfogadását 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 rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3 / 2016. (III.5.)
önkormányzati rendelete
A Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
2016. évi illetménykiegészítéséről
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ A rendelet hatálya a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
2.§ Nagyecsed Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évre
illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a felsőfokú és a
középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen az
alapilletmény 10 %-a.
3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit
2016 január 1-től kell alkalmazni.

Tárgy: /9.tsp./ JAVASLAT az önkormányzat 2016. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a költségvetésük több
tekintetben változott az előző évhez képest. Jelentős változás, hogy
szociális területről feladat kerül elvonásra, így a költségvetési főösszegük
is csökkent. A tavalyi költségvetési hiányhoz képest több mint 10 millióval
jobb költségvetést tudtak készíteni. Jelentősen szeretnék növelni az
önkormányzat bevételeit, bővíteni a mezőgazdasági termelést.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a költségvetés elfogadását.
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
4 / 2016. (III.5.)
önkormányzati rendelete
Nagyecsed Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a pontjában eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a) 984 394 000 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1 089 812 000 Ft költségvetési kiadással,
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c)

105 418 000 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 105 418 000 Ft
működési egyenleg

állapítja meg.
(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok
kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a
Képviselő-testület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS
ebből: személyi kiadás
munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadások
államházt.belüli
pénzeszk.átadás
államházt.kívűli
pénzeszk.
átadás
szociálpolitikai juttatások
tartalék
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI
FELHALMOZÁSI
BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI
FELHALMOZÁSI
KIADÁS
ebből: felhalmozási kiadás
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási

felhalmozási kiadás
felhalmozási bevétel
működési kiadás
működési bevétel

1 074
466
102
196
156

212
708
767
197
400

000
000
000
000
000

71 212 000
79
1
1 074
15

928
000
212
600

000
000
000
000

15 600 000
15 600 000
0
0
0
0

Költségvetési létszámkeret

108 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 1 089
812 000,- Ft kiadása 1 071 890 000,- Ft, önként vállalt feladatainak
bevételi és kiadási összege 14 000 000,- Ft, állami (államigazgatási)
feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 31 922 000,- Ft.
3.§ A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4.§ A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét
a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek működési célú bevételi és kiadási adatait a 3.
melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
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6.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek működési célú bevétel adatait a 4. melléklet
szerinti részletezettségben állapítja meg.
7.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek működési célú kiadás adatait a 5. melléklet
szerinti részletezettségben állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási adatait a
6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési bevételeket a 7. melléklet szerint
állapítja meg.
10.§ A képviselő-testület a fejlesztési kiadások előirányzatát a 8. melléklet,
beruházási kiadásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.
11.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési
szervenként a 10. melléklet, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves
létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a
12. melléklet szerint állapítja meg.
13.§ A képviselő-testület a szociális, rászorultsági ellátások adatait a 13.
melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§ A képviselő-testület a nyújtott támogatásokat a 14. melléklet szerint
hagyja jóvá.
15.§ A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a
15. melléklet szerint hagyja jóvá.
16.§

A képviselő-testület a normatív hozzájárulások
alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

jogcímenkénti

17.§ A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak
teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 17.
melléklet szerint hagyja jóvá.
18.§ A képviselő-testület az által képzett tartalékot a 18. melléklet szerint
állapítja meg.
19.§ A képviselő-testület az Önkormányzat által
támogatások a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

adott

közvetett

20.§ A bevételek és kiadások alakulást a következő 3 év vonatkozásában
a 20. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
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A költségvetés végrehajtásának szabályai
21.§ Az
önkormányzati
szintű
költségvetés
végrehajtásáért
a
polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a
jegyző a felelős.
22.§ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
23.§ A
költségvetési
hiány
csökkentése
érdekében
évközben
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a
bevételek növelésének lehetőségeit.
24.§ A települési képviselők, bizottsági tagok és alpolgármesterek
tiszteletdíját a
1/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet szerint, a
köztisztviselők illetmény alapját
a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 57.§
(1) bekezdése szerint állapítja meg.
25.§ Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető
helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi
döntés alapján.
26.§ A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket
a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
27.§ Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület
dönt.
28.§
A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás
jogát minden esetben fenntartja magának.
29.§ A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a
kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat
végre.
30.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás az első negyedév kivételével – negyedévenként 2016. június 30-ig
2016. szeptember 30-ig de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
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31.§ Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a
tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja.
32.§ A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat
valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat
túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai
33.§ A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek.
34.§ A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkezik.
35.§ Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban
rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás
vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi
szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
36.§ A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési
szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt
formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
37.§ Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért,
működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a
jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
38.§ Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szolgáltató
útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések
39.§ A rendelet 2016. március 5-én lép hatályba, rendelkezéseit 2016.
január 1-től kell alkalmazni.
40.§ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nagyecsed
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.5.)
önkormányzati rendelet.
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Tárgy: /10.tsp./ JAVASLAT
hozzájáruló
nyilatkozat
megadására
székhelyhasználathoz a „Vazdune Cherhaja” Emelkedő
Csillagok Roma Nők Egyesülete részére (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy a régi óvoda épületét
használatba adták a „Vazdune Cherhaja” Emelkedő Csillagok Roma Nők
Egyesületének. Az a javaslat, hogy a szervezet az épületet székhelyként
bejegyeztethesse, hogy pályázati lehetőséget tudjanak igénybe venni az
ingatlanra vonatkozóan.
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
34 / 2016.(II.29.) KT.
határozata
Hozzájáruló nyilatkozat megadásáról székhelyhasználathoz a
„Vazdune Cherhaja” Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete
részére
A Képviselő-testület
Hozzájárul ahhoz, hogy a „Vazdune Cherhaja” Emelkedő Csillagok Roma
Nők Egyesülete a Nagyecsed Város Önkormányzata tulajdonát képező
4355 Nagyecsed, Árpád u. 29. szám alatti ingatlant, székhelyként
használja, illetve ezen székhely a bírósági nyilvántartásban feltüntetésre
kerüljön.
A használat jogcíme: szívességi székhelyhasználat.

Tárgy: /11.tsp./ JAVASLAT a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a társulás korábban
létrehozott egy szervezetet, a Szatmári Kistérségi Gyerekesély Irodát egy
program lebonyolítására. A program befejeződött, ezért a társulási
megállapodásból ezt ki kell venni.
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
35 / 2016.(II.29.) KT.
határozata
a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
1) A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását a határozat 1. sz. melléklete, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat 2.
sz. melléklete szerinti tartalommal e l f o g a d j a.
2) F e l h a t a l m a z z a a polgármestert a módosítás, továbbá a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás
aláírására.

Tárgy: /12.tsp./ JAVASLAT a Szabolcs 05 Gazdaságfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal keret-megállapodás
megkötésére (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy az 5. számú
választókerületben az önkormányzatok létrehoztak egy társulást 43
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önkormányzat részvételével kifejezetten fejlesztési célú források
megszerzésére. Ez a társulás alapított egy nonprofit Kft-t azzal, hogy
fejlesztési szakembereket foglalkoztat és projektfejlesztési feladatokat
látnak el. A projektek kapcsán egy feladatot nem végezhetnek saját
maguknak, ezért a 43 önkormányzat úgy döntött, hogy ez a szervezet látja
el a projekt menedzsment feladatokat. Ez egy keret-megállapodás. Ha
pályázatot nyernek, akkor arra külön egy konkrét megállapodást kell kötni.
Paragh Lajos, települési képviselő: megkérdezte, hogy akkor most egyel
több közreműködő szervezet fog belépni.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy eddig a projektmenedzsmenti
feladatokat egy közbeszerzési eljáráson kiválasztott szervezet végezte. Ezt
most csak saját tulajdonú kft-vel végeztethetik. Tehát több közreműködő
nem lesz. A Szabolcs 05 Kft. csak akkor léphet be, ha elismerhető saját
szervezetként.
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
36 / 2016.(II.29.) KT.
határozata
A Szabolcs 05 Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft-vel kötendő
keret-megállapodás jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és egyetért azzal, hogy az
önkormányzat a Szabolcs 05 Gazdaságfejlesztési Nonrpfit Kft-vel (4700
Mátészalka, Hősök tere 9.) keret-megállapodást kössön a határozat
melléklete szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert,
önkormányzat nevében aláírja.

hogy
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a

keret-megállapodást

az

Tárgy: /13.tsp./ JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató
Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy törvényi előírás szerint,
amelyik Kft. törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot azt március 15-ig meg
kell emelni. Az emelésről már döntöttek, de az alapító okiratot a törvényi
változáshoz kell igazítani.
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
37 / 2016.(II.29.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának módosításáról
A Képviselő-testület
I.
Hozzájárul, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (2) bekezdése alapján a
„Nagyecsedi
Városüzmeletetési”
Szolgáltató
Nonprofit
Kft.
Ptk.
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséhez.
II.
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító
Okiratát 2016. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 4. pontjában a társaság fő tevékenységi körére
vonatkozó rendelkezés az alábbiak szerint módosul:
A társaság fő tevékenységi köre:
960302 Köztemető fenntartás és működtetés
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2. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
6./ A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely kizárólag
pénzbeli betétből áll, és amely befizetésre került a társaság bankszámlájára.

3. Az alapító okirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
9.1./ A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a
döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

4. Az alapító okirat 9.2./A pontja az alábbiak szerint módosul:
9.2./A, Kötelezően az alapító rendelkezik:
a, a Ptk. 3:188 § (2) bekezdéséről,
b, a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú
tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodásról,
c, a közhasznú jelentés elfogadásáról.

5. Az alapító okirat 9.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
9.4./ Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság
beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen
köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

6. Az alapító okirat 9.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
9.8./ Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve a 2011. évi CLXXV.
törvényben szabályozott esetekben jogosult az alapítói ülés összehívását
kezdeményezni. Jogosultak az alapítói ülés összehívását kezdeményezni abban az
esetben is, amennyiben az alapító közhasznú társasággal kapcsolatos
tevékenysége ezt indokolttá teszi.

7. Az alapító okirat 9.13. pontja az alábbiak szerint módosul:
9.13./ Az alapító vezető szervének határozathozatalában – a nonprofit korlátolt
felelősségű társaságot érintő döntéshozatala során – nem vehet részt az a
személy, aki, vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója a határozat
alapján:
a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.

8. Az alapító okirat 13.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
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13.1./ A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság
részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet
vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként
ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben
vezető tisztségviselő. A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői
megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már
vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei
kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság
főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. (Ptk. 3:115. § (1) és (2) bekezdés)

9. Az alapító okirat 13.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
13.2./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. (Ptk. 3:22. § (4)
bekezdés)

10. Az alapító okirat 13.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
13.3./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. (Ptk. 3:22. § (5) bekezdés)

11. Az alapító okirat 13.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
13.4./ Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(Ptk. 3:22. § (6) bekezdés)

12. Az alapító okirat 13.6. és 13.7. pontja kivételre kerül a társasági
szerződésből.
13. Az alapító okirat 13.8. pontja 13.6. pontra módosul változatlan
tartalommal.
14. Az alapító okirat 14.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
14.2./ A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni. (Ptk. 3:26 §)

15. Az alapító okirat 14.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
14.3./ A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapító döntéshozó szerve elé
kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a
döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
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A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,
könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet.
A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. (Ptk. 3:27.
§)

16. Az alapító okirat 15.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
15.1./ A felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottság testületként
működik. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.
A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól
eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója. (Ptk. 3: 121. §)

17. Az alapító okirat 15.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
15.2./ A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.
A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada,
de legalább három fő az ülésen jelen van.
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság
legfőbb szerve hagyja jóvá.
Ha a felügyelőbizottság tagjaink száma a létesítő okiratban megállapított szám
alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének
helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót. (Ptk. 3:122. §)

18. Az alapító okirat 15.3. pontja 15.5. pontra módosul változatlan
tartalommal, a 15.3. pont az alábbiak szerint változik:
15.3./ Ha az alapító okirat a legfőbb szerv vagy az ügyvezetés hatáskörébe
tartozó
egyes
döntések
meghozatalát
vagy
azok
jóváhagyását
a
felügyelőbizottság hatáskörébe utalja, a felügyelőbizottság tagjai az e
hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a társaságnak okozott károkat a
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek
megtéríteni. (Ptk. 3:123. § (1) bekezdés)

19. Az alapító okirat 15.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
15.4./ Ha az alapító okirat az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések
meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti, és a
felügyelőbizottság az ügyvezetés határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de az
ügyvezetés a javaslatot fenntartja, az ügyvezetés jogosult a társaság legfőbb
szervének döntését kérni. Ha a felügyelőbizottság jóváhagyta az ügyvezetés
javaslatát, a határozatból eredő károkért az azt megszavazó vezető
tisztségviselők
és
felügyelőbizottsági
tagok
a
társasággal
szemben
egyetemlegesen felelnek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség
szabályai szerint.
A felügyelőbizottság tagjaira – ügydöntő tevékenységük tekintetében –
megfelelően alkalmazni kell azokat a rendelkezéseket, amelyek az adott
kérdésben a Ptk. alapján döntésre jogosult személyekre vonatkoznak. (Ptk. 3:123.
§ (2), (3) bekezdés)
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20. Az alapító okirat 15.9. pontja 15.6. pontra módosul változatlan
tartalommal.
21. Az alapító okirat 15.10. pontja 15.7. pontra módosul változatlan
tartalommal.
22. Az alapító okirat 15.11. pontja 15.8. pontra módosul változatlan
tartalommal.
23. Az alapító okirat 15.12. pontja 15.9. pontra módosul változatlan
tartalommal.
24. Az alapító okirat 15.13. pontja 15.10. pontra módosul változatlan
tartalommal.
25. Az alapító okirat 17.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
17.2./ A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen
elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást
arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és
megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. (Ptk. 3:129. § (1) bekezdés)

26. Az alapító okirat 17.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
17.3./ Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt
követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A
könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott
feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő
90 napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem
kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani. (Ptk. 3:130. § (1)
bekezdés)

27. Az alapító okirat 17.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
17.4./ Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet
megválasztani.
Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a
legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó
ülésig terjedő időszak.
Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a fentiekben foglalt
szabályoktól eltér.
(Ptk. 3:130. § (2) (3) bekezdés)

28. Az alapító okirat 17.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
17.5./ Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan
szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely
könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. (Ptk.
3:131. § (1) bekezdés)

29. Az alapító okirat 17.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
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17.6./ Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság
beszámolóját tárgyaló ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen
köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
(Ptk. 3:131. § (2) bekezdés)

30. Az alapító okirat 17.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
17.7./ Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a
felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság
felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.
A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által
megtárgyalásra javasolt ügyeket.

31. Az alapító okirat 17.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
17.8./ Ha a jogi személy a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgálót vesz
igénybe, az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a jogi
személy
irataiba,
számviteli
nyilvántartásaiba,
könyveibe,
a
vezető
tisztségviselőktől,
a
felügyelőbizottság
tagjaitól
és
a
jogi
személy
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját,
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
(Ptk. 3:38. § (1) bekezdés)

32. Az alapító okirat 17. pontja kiegészül az alábbi 17.9. ponttal:
17.9./ Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását
észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését,
vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a
felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való
felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél
kezdeményezni a tagok – tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör
gyakorlójának – döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a
kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt
körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó
bíróságot értesíteni. (Ptk. 3:38. § (2) bekezdés)

33. Az alapító okirat 18.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
18.1./ Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető
tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem
lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója a jogviszonya fennállása
idején és annak megszűnése után három évig. (Ptk. 3:129. § (3) bekezdés)

34. Az alapító okirat 18.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
18.2./ Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő
egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el
a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot
személyében végzi. (Ptk. 3:129. § (2) bekezdés)

35. Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
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19. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése,
valamint az alapító törzstőkéjének visszafizetését követően megmaradó
vagyont a cégbíróság az alapító okirat rendelkezései szerint fordítja
közcélokra.
36. Az alapító okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

20. Vegyes rendelkezések
A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény
rendelkezései és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Az alapító okirat további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
III.
Utasítja a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjen annak érdekében,
hogy a cégbírósági nyilvántartásból a telephelyként nyilvántartott 4355
Nagyecsed, Árpád u. 29. sz. cím törlésre kerüljön.
IV.
Utasítja a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a módosítások Cégbírósági
nyilvántartásban
történő
átvezetése
érdekében
a
szükséges
intézkedéseket tegye meg.

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
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Paragh Lajos
települési képviselő
jkh.

Tóth Áron
települési képviselő
jkh.
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