Jegyzőkönyv
Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2016.
március 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,
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
Meghívottak:

Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője
Fodorné Papp Ilona, SZAK vezetője

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Veres
képviselők

Zoltán

és

Bugja

János,

települési

A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
megjelent vendégeket. Külön köszöntötte Fülöp István urat a Mátészalkai
Járási Hivatal vezetőjét és Kovács Zoltánt a Munkaügyi Osztály vezetőjét.
Ezután megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét,
mivel a képviselő-testület 9 tagja közül mind a 9 tag jelen volt, majd
megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Veres Zoltán és Bugja János
települési képviselőket majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
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Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
38 / 2016.(III.19.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2016. március 29-ei - rendes – nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül
Veres Zoltán és Bugja János települési képviselőket 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 munkanélküliek helyzetéről
Előadó: Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője
3.- JÁTÁJÉKOZTATÓ a Szatmári Kistérségi Szociális
Központ 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Fodorné Papp Ilona, a SZAK vezetője

Alapszolgáltatási

4.- JAVASLAT a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 10/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
5.- JAVASLAT „Nagyecsed Város Megalapozó Vizsgálata” és „Integrált
Településfejlesztési Stratégiája (ITS)” elnevezésű dokumentum
jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
EGYEBEK
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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: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
39 / 2016.(III.29.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
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 munkanélküliek helyzetéről
Előadó: Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője
3.- JÁTÁJÉKOZTATÓ a Szatmári Kistérségi Szociális
Központ 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Fodorné Papp Ilona, a SZAK vezetője

Alapszolgáltatási

4.- JAVASLAT a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 10/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
5.- JAVASLAT „Nagyecsed Város Megalapozó Vizsgálata” és „Integrált
Településfejlesztési Stratégiája (ITS)” elnevezésű dokumentum
jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
EGYEBEK
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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: elmondta, hogy minden témában írásos
előterjesztés készült. 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: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
40 / 2016.(III.29.) KT.
határozata
A két ülés között tett jelentésről
A Képviselő-testület
A két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti eseményekről,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott
hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről szóló jelentést
elfogadja.

4

Tárgy: /2.tsp./ JÁTÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliek helyzetéről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: üdvözölte a kormányhivataltól megjelenteket
és megköszönte a tájékoztatót, amit írásban kaptak meg. A korábbi
évekhez hasonlóan részletes tájékoztatást ad a megye és szűkebb
környezetünk a kistérség és Nagyecsed munkanélküli helyzetéről, annak
megoszlásáról különböző statisztikai megbontásokban. Valamint az előttük
álló lehetőségekről, a különböző operatív programok segítségével igénybe
vehető programokról is. Örömmel látta, hogy szinte minden pályázati
forrásban szerepel Nagyecsed. Megkérdezte hivatalvezető urat, hogy
kíván-e hozzászólni.
Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője: köszöntötte a
jelenlévőket. Örömükre szolgál, amikor olyan beszámolót tudnak letenni a
képviselő testület asztalára, ahol szinte minden pályázatban részt tudtak
venni. Azért vannak, hogy az itt élő 67 ezer embert minél inkább
kiszolgálják. Kiemelt fontossággal szerepelnek az önkormányzatok. Minden
nyitva álló lehetőséget ragadjanak meg, ebben partnerek lesznek a
jövőben is. Ha valakinek van kérdése azt várják.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a hozzászólást, és osztályvezető
urat is megkérdezte, hogy kíván-e valamit kiemelni.
Kovács Zoltán, a Foglalkoztatási Osztály vezetője: tisztelettel köszöntött
mindenkit. A tájékoztató elég részletesen leírja a megye és a térség, ill.
Nagyecsed
foglalkoztatási
helyzetét.
Folyamatosan
javulnak
a
foglalkoztatási számok. A tavalyi megyei átlag 39.190 fő álláskereső. Ez a
Mátészalkai Járásra kivetítve 2.594 fő ami az előző évhez képest 988 fős
javulást eredményezet 15,7%. Ez Nagyecsedre kivetítve: Nagyecsed
lakossága 2015-ben 6.327 fő volt, ebből 4.685 fő a munkavállaló korú
népesség. A 2015-ös átlagos álláskeresők létszáma 749 fő. Ez 1,6%-os
javulás.
Áttekintette, hogy a járás, ill. Nagyecsed milyen programokban vett részt.
Lakhatási támogatás keretében a decentralizált foglalkoztatási alapból 12
fő kapott támogatást ebből nagyecsedi 3 fő.
Munkahelymegőrző támogatást 9 munkáltatónak adtak 95 fő tekintetében,
ebből nagyecsedi 9 fő.
A diák munkát is kiemelte, 268 fő diákmunkást tudtak elhelyezni
önkormányzatokhoz tavaly, ebből Nagyecsed 34 fő diákmunkást
alkalmazott.
A támogatott foglalkoztatás keretében két nagy programjuk volt. A GINOP
5.2.1, a 25 év alatti fiatalok elsődleges munkaerő piachoz való jutását
segíti. Itt tavaly 171 fő támogatott foglalkoztatást állapítottak meg, ebből
12 fő nagyecsedi.
GINOP 5.1.1 támogatás keretében 106 főnek állapítottak meg támogatást,
ebből 5 fő nagyecsedi.
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A tavalyi év folyamán zárták le a TÁMOP 1.1.2 programot, ami támogatott
foglalkoztatást kínált a vállalkozók részére. 181 fő támogatott
foglalkoztatást állapítottak meg, ebből 28 fő nagyecsedi lakos volt. Amit
nagyecsedi lakosoknak kiosztottak az össz. járási létszámból 45 fő, ez kb.
10%, ez nagyon jó.
A másik nagy terület a képzések. Folyamatosan próbálják a nyilvántartott
álláskeresőket ösztönözni, segíteni abban, hogy valamilyen szakmához,
képesítéshez jussanak. Tavaly a 25 év alatti korcsoportban 251 főt
helyeztek el támogatott képzésben, ebből Nagyecseden 40 főt. A 25 év
felettieknél 95 főt, ebből 4 fő volt Nagyecseden. A TÁMOP 1.1.2 keretében
90 főt, ebből 16 fő nagyecsedi. TÁMOP 2.1.6 program keretében – ez a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés – 263 főt részesítettek képzésben,
ebből 64 fő nagyecseden vett részt. Ezeket összegezve összesen 700 fő,
amelyből 124 fő nagyecsedi, ami közel 20%.
A közfoglalkoztatásban több program fut egyszerre. Az országos
közfoglalkoztatási programmal kezdte, ahol a járásból 954 fő volt
foglalkoztatva, ebből nagyecsedi lakos 124 fő. A hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás keretében 2.263 fő volt foglalkoztatva, ebből
Nagyecseden 1003 fő. A START programok keretében 2.889 fő és ebből
215 fő a jelenleg is futó START munkaprogramok keretében. Ezt is
összegezve, összesen 6136 fő volt tavaly közfoglalkoztatásban és ebből
1342 fő Nagyecseden. Ez 21,8%. A magas létszám abból is adódik hogy
nem minden fő vett részt huzamosan a közfoglalkoztatásban, de a számok
azt mutatják, hogy Nagyecseden sok fő be lett vonva, sokan munkához
tudtak jutni.
Még egy programot emelt ki a tájékoztatóból, amit fontosnak tartott, hogy
elhangozzon ez a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása. Azok a
közfoglalkoztatottak, akik elhelyezkednek az elsődleges munkaerőpiacon
és már egy hónapja közfoglalkoztatásban vannak, valamint az elmúlt két
évben legalább 180 napig közfoglalkoztatásban voltak és az elsődleges
munkaerőpiacon legalább 1 éves, vagy határozatlan idejű szerződést
kötöttek jogosultak lesznek egy 22.800.-Ft-os támogatásra, amit a
közfoglalkoztatása idejére kapnak. Tehát ameddig a közfoglalkoztatási
szerződés szólt volna. Ez egy ösztönzés a lakosoknak, hogy próbáljanak
meg elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, ehhez megpróbálnak
minden segítséget megadni.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a hozzászólást, ahol elég
részletesen hallották az ide vonatkozó számadatokat. Annyit emelt ki,
hogy nyilvánvalóan Nagyecseden a helyzetükből és lehetőségükből
adódóan muszáj megragadni minden olyan lehetőséget és forrás amivel
jövedelemhez juttathatják az itt élő lakosokat. Nyilván azért, mert igen
magas a munkanélküliségi rátájuk majdnem 17%-os. Ez az országos átlag
többszöröse. Ez sok mindenből adódik, amit nem kívánt taglalni. Éppen
ezért próbálnak minden olyan forrást elérni, amivel jövedelemhez lehet
juttatni a lakosokat akkor is, ha ez egy évben csak 3-4 hónap, ill. a
szerencsésebbeknél a hosszabb idejű közfoglalkoztatásban akár egész
évben. Próbálnak egyre több olyan programot indítani az utóbbi időben,
ami értékteremtő foglalkoztatás. Két ilyen területet emelt ki, a
mezőgazdasági vonalat és a térkő gyártó vonalat, ami a település
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szempontjából értékteremtő és értékes foglalkoztatást jelent. De ide
sorolhatná azt a közfoglalkoztatotti kört is, aki az intézményhálózatban
végez tevékenységet az állandó foglalkoztatottak mellett és azok
segítésére akár az iskolában, óvodában, bölcsődébe, művelődési házban.
Van egy nagyobb kör, akik a közterületi ügyekben segédkeznek. Ezzel
kapcsolatban nagyon sok kritikát fogalmaznak meg, nem csak a
településükön, hanem máshol is. Azt gondolja, hogy ezek a kritikák jórészt
megfelelő alappal is bírnak, de úgy véli, hogy ha ezzel a pályázati
rendszerrel lehet a foglalkoztatásba bevonni embereket és havi
jövedelemhez juttatni, akkor az önkormányzatnak ezt ki kell használni.
Nyilván nem minden közfoglalkoztatott veszi fel a versenyt a
versenyszférában lévő dolgozókkal, ezt tudják. Igyekeznek a jövőben is
maximálisan élni ezekkel a lehetőségekkel. Nagyon hasznosnak tartja ezt
a nyári diákmunkát is. Sok egyetemistának, főiskolásnak segített ez a
program, 1-2 hónapot dolgozhattak, és jövedelemhez juthattak. Azt is
hasznosnak tartotta, hogy a 25 év alattiak is közfoglalkoztatásba
vonhatók, ez sokáig nem volt így. Sok új és hasznos elemmel bővült az
elmúlt időszakban a közfoglalkoztatás.
Még egyszer megköszönte a tájékoztatót és a kiegészítést is, majd
megkérdezte a képviselő társait, hogy van-e kérdés, észrevétel a
tájékoztatóhoz.
Kérte
hivatalvezető
urat,
hogy
tolmácsolja
köszönetüket
és
megbecsülésüket a hivatal valamennyi dolgozójának, mivel tudják, hogy a
közfoglalkoztatás rengeteg adminisztrációs munkával jár.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – elfogadta a
munkanélküliek helyzetéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /3.tsp./ JÁTÁJÉKOZTATÓ
a
Szatmári
Kistérségi
Szociális
Alapszolgáltatási Központ 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte Fodorné Papp Ilonát a Szociális
Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, aki most is korrekt írásos tájékoztatót
tett az asztalra a korábbi évekhez hasonlóan. A Szociális alapszolgáltatási
Központ sokrétű feladatot lát el Nagyecseden és a környező településeken.
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10 önkormányzat tartozik a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási
Intézményi Társuláshoz. Jelentős jogszabályi változás érintette az
intézményt ettől az évtől. Megkérdezte Fodorné Papp Ilonát, hogy kíván-e
valamit kiemelni a tájékoztatóból.
Fodorné Papp Ilona, a SZAK vezetője: nem akart semmit kiemelni a
tájékoztatóból, de a kérdésekre szívesen válaszol.
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy bizonyos feladatcsoportok
a járási székhely településekhez kerültek, de bőven maradt feladat az
intézménynél. Túl vannak a költségvetés tárgyalásán, meg kell állapítani,
hogy jelen pillanatban még mindig gazdaságosabb a feladatellátás
társulási formában, mintha az önkormányzatok önállóan látnák el.
Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e a tájékoztatóval kapcsolatban.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – elfogadta a
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a tájékoztatót, jó egészséget és
kitartást kívánt a kollegák részére.

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 10/2011. (IV.1.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a módosítást a jogszabályi
környezet változása indokolja. 2016. április 1-től létrehoztak egy állami
tulajdonú szervezetet. Ennek a koordináló szervezetnek a feladata lesz,
hogy egységesen szedje be a közszolgáltatásért fizetendő díjakat és
bizonyos elv mentén a szolgáltatókhoz visszajuttassa azt. Egységesebbé
szeretnék tenni a közszolgáltatás finanszírozását, mivel jelentős eltérések
vannak az országban. Az egységes visszaosztással a működés stabilitását
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szeretnék elérni. A hulladékszállítási díjat a lakosoknak nem közvetlenül
kell fizetni, hanem állami irányítás mellett történik a díj beszedése. Ennek
a törvényváltozásnak a hatására a helyi rendeletet módosítani kell.
Dr. Bölcsik István, jegyző: hozzá fűzte, hogy a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos szabályokat is hatályon kívül kell helyezni, mivel
ez az új szervezet lesz jogosult az adatok kezelésére.
Bugja János, települési képviselő: köszöntött mindenkit. Megjegyezte, hogy
a korábbi díjbeszedés nem volt megfelelő, mivel házról házra jártak, és aki
dolgozik az nem volt otthon. Nem biztos, hogy ügyfélfogadási időben el
tudott menni a díjat kifizetni. Megkérdezte, hogy fog-e változni a díj.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a díjat továbbra sem az
önkormányzat határozza meg. Nem tudja, de szerinte érdemi változás nem
lesz. Az előzetes kalkulációk alapján az látszik, hogy a szolgáltatójuknak
járó forrás több lesz, mint a mostani bevételek. Ennek a központi
szervezetnek valószínűleg hatékonyabb eszközei lesznek a díj
beszedésére.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5 / 2016. (III.31.)
önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 10/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló
2012.évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdés c) és e) bekezdéseiben kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 10/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendelet:
a) 8. § (5)-(6) bekezdése,
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b) 16.§-a,
c) 18.§-a.
2. § Ez a rendelet 2016. április 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT „Nagyecsed Város Megalapozó Vizsgálata” és
„Integrált
Településfejlesztési
Stratégiája
(ITS)”
elnevezésű dokumentum jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az előterjesztést írásban, a
mellékleteket azonban nagy terjedelmükre való tekintettel mindenki eamilben kapta meg. A dokumentum nem ismeretlen már a testület előtt,
hiszen az előző évekre vonatkozóan elfogadott már a testület egy ilyen
stratégiát, ebben is felsorolták azokat a célokat, amelyeket az
önkormányzat megkívánt valósítani. Az volt az integrált Városfejlesztési
Stratégia (IVS) az abban foglalt célokat igen eredményesen sikerült
megvalósítani. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiának (ITS) nevezett
dokumentum elkészült. Az alapfunkciója az, hogy az önkormányzat
határozza meg a kiemelt fejlesztési célokat. Azok szerepelnek benne, amit
már korábban megbeszéltek: a művelődési ház, a városi piac
rekonstrukciója, iparterület-fejlesztés, a régi polgármesteri hivatal
rekonstrukciója, tornaterem, belterületi utak rendbetétele. Ezek a fő
fejlesztési irányok kerültek megfogalmazásra. A benyújtandó uniós
pályázatokhoz ez egy kötelező benyújtandó dokumentum. A járási
székhelyű településeknek központi forrásból finanszírozva készültek el
ezek a dokumentumok. A többi önkormányzatnak magának kellett
elkészíttetni. Ennek a megléte még most nem kötelező, de plusz pontot
jelent, ha már meg van. Lehet vállalni is az elkészítését, de akkor elvesztik
a plusz pontot, ezért készíttették el előre. A pályázati forrásból ez utólag is
elszámolható, ilyen módon csak előfinanszírozták ezt a dokumentumot,
amit szükségesnek tart a pontozás szempontjából.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Szántó Zsolt a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és a dokumentumok elfogadását javasolta.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
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Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
41 / 2016.(III.29.) KT.
határozata
Nagyecsed Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált
Településfejlesztési Stratégiája (ITS) elnevezésű dokumentumok
jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta és elfogadja Nagyecsed Város Megalapozó Vizsgálata és
Integrált
Településfejlesztési
Stratégiája
(ITS)
elnevezésű
dokumentumokat.
Megbízza a polgármestert az elfogadott
(www.nagyecsed.hu) történő közzétételével.

stratégia

városi

honlapon

Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

EGYEBEK

Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek közérdekű
bejelenteni valója, kérdése.

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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Veres Zoltán
települési képviselő
jkh.

Bugja János
települési képviselő
jkh.
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