Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2016.
április 26-án 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,
Veres Zoltán, települési képviselők

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

Tóth Áron, települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Bulyáki Zoltán és
dr. Ficsor Mihályné, települési képviselők
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
megjelent vendégeket. Külön köszöntötte Fülöp Istvánt a Mátészalkai Járási
Hivatal vezetőjét. 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 Bulyáki Zoltán és dr. Ficsor
Mihályné települési képviselőket majd szavazást rendelt el, s kihirdette
annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
46 / 2016.(IV.26.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2016. április 26-ai - rendes – nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül
Bulyáki Zoltán és dr. Ficsor Mihályné 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.- JAVASLAT az önkormányzat 2015. évi zárszámadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló
15/2004. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló
11/2003. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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5.- JAVASLAT „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről” szóló 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
6.- JAVASLAT
a
gyermekétkeztetés
felülvizsgálatára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

szolgáltatási

önköltségének

7.- JAVASLAT helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás
igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
8.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács Imre, a KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési bizottság
9.- A 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó
értékelése
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
EGYEBEK

Ezután a polgármester javasolta, hogy 10. napirendi pontként tűzzék
napirendre a „JAVASLAT az általános iskola átszervezésével kapcsolatos
ingatlancsere véleményezésére” (szóban) és 11. napirendi pontként a
„JAVASLAT hozzájáruló nyilatkozat megadására székhelyhasználathoz”
(szóban) című előterjesztés megtárgyalását.
Ezután megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Mivel nem volt szavazást
rendelt el a napirendi pont felvételére vonatkozóan, majd kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
47 / 2016.(IV.26.) KT.
határozata
Napirend felvételéről
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A Képviselő-testület
A 2016. április 26-ai nyilvános ülésen 10. napirendi pontként tűzzék
napirendre a „JAVASLAT az általános iskola átszervezésével kapcsolatos
ingatlancsere véleményezésére” (szóban) és 11. napirendi pontként a
„JAVASLAT hozzájáruló nyilatkozat megadására székhelyhasználathoz”
(szóban) című előterjesztés tárgyalását.

Mivel más módosító javaslat nem volt, ezután a polgármester szavazást
rendelt el, a napirend egészére vonatkozóan, majd kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
48 / 2016.(IV.26.) 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.- JAVASLAT az önkormányzat 2015. évi zárszámadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló
15/2004. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló
11/2003. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről” szóló 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
6.- JAVASLAT
a
gyermekétkeztetés
felülvizsgálatára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

szolgáltatási

önköltségének

7.- JAVASLAT helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás
igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
8.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács Imre, a KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési bizottság
9.- A 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó
értékelése
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
10.- JAVASLAT
az
általános
iskola
átszervezésével
ingatlancsere véleményezésére (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

kapcsolatos

11.- JAVASLAT hozzájáruló nyilatkozat megadására székhelyhasználathoz
(szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
EGYEBEK

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA
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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 a napirendhez írásos
előterjesztés készült két témában. A két ülés közötti eseményekről a
következő ülésen számolna be. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban
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
49 / 2016.(IV.26.) 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.

Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT az önkormányzat 2015. évi zárszámadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy írásban kapta meg a testület
a zárszámadás adatait. A gazdálkodás adataiból jól látszik, hogy az
önkormányzat a tavalyi évben a vagyoni helyzetét a korábbi éveknek
megfelelően növelte. A záró adatok alapján 2,6 milliárdról 2,9 milliárdra
tudott növekedni az önkormányzati vagyon. Ez a különböző fejlesztések
révén létrejött beruházások eredménye. A működés területén nem ilyen
rózsás a helyzet, a követelésállományuk is romlott egy kicsit 31 millióról
42 millióra. Sajnos a kötelezettségeik is növekedtek 27 millióról 36
millióra. Jó hír, hogy a 2015. évi zárómérlegük hitel nélkül fordult, de ez
csak pillanatnyi állapot, mivel a januári bérfizetésnél megjelent a
folyószámlahitelük.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: örült, hogy a tavalyi évet így tudták zárni. Az
önkormányzat mindent megtett azért, hogy takarékosan gazdálkodjon,
ezért javasolták a zárszámadás 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
6 / 2016. (IV.30.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Nagyecsed
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi
XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§. Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselőtestület) az önkormányzat zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 2 040 584 000,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét
2 039 434 000,- Ft-ban
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határozza meg.
2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat zárszámadásának pénzügyi
mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3.§ A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét
a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek működési célú bevételei adatait a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
5.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek működési célú kiadási adatait a 4. melléklet
szerint állapítja meg.
6.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási adatait
mérlegszerűen az 5. melléklet szerint állapítja meg.
7.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek felhalmozási célú bevételit a 6. melléklet
szerint állapítja meg.
8.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek felhalmozási kiadási adatait a 7. melléklet
szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadások
előirányzata
beruházásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzata felújításonként
a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11.§ A képviselő-testület az önkormányzat létszámadatait
a
10.
mellékletben, míg a közfoglalkoztatás adatait elkülönítetten a 11.
melléklet szerint állapítja meg.
12.§ A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok kiadási
előirányzatának alakulását jogcímenként a 12. melléklet szerint
hagyja jóvá.
13.§ A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadási
adatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§ A
képviselő-testület
a
céljelleggel
juttatott
támogatások
felhasználását a 14. melléklet, a közvetett támogatásokat a
15.melléklet szerint hagyja jóvá.
15.§ A
képviselő-testület
az
önkormányzat
mérlegadatait,
pénzmaradványát, vagyonkimutatását a 16-20. mellékletekben
állapítja meg.
16.§ Adósság állomány alakulását a 21. mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá a képviselő-testület.
17.§ Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 22.
melléklet szerint állapítja meg.
18.§ A képviselő-testület az európai uniós projektek elkülönített adatainak
kimutatását a 23. melléklet szerint állapítja meg.
19.§ Ez a rendelet 2016. április 30-án lép hatályba.
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Tárgy: /3.tsp./ JAVASLAT
a
kitüntető
címek
alapításáról
és
adományozásáról szóló 15/2004. (VI.1.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az előző testületi ülést
követően szót ejtettek erről. Azt követően jegyző úrral megvizsgálták a
rendeletüket. Abból egyértelműen megállapítható, hogy nem csak
magánszemélyeknek adható, hanem, csoportoknak közösségeknek is.
Eddig mindig csak természetes személy kapta meg ezt a címet. Mivel a
rendelet lehetővé teszi csoportok elismerését is, ezért javasolják, hogy
abban az esetben, ha közösségnek, szervezetnek, klubnak adják a
kitüntetést, akkor 100.000.-Ft-ra emeljék fel a díjazást. Nyilván más egy
személynek adni ezt a díjat, és más egy csoportnak.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a rendelet módosítását.
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
7 / 2016. (IV.30.)
önkormányzati rendelete
A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004.
(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004.
(VI.1.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
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„12. § (4) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, melynek mértéke:
a) nettó 60.000.-Ft, ha a kitüntetett természetes személy, vagy
legfeljebb 10 fős taglétszámú közösség,
b) nettó 100.000.-Ft, ha a kitüntetett 10 főt meghaladó taglétszámú
közösség.
2. § A rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba és 2016. május 2.
napján hatályát veszti.

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről
szóló
11/2003.
(V.30.)
önkormányzati
rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy ezt a rendeletüket is
módosítani javasolják. A mostani rendelet egyik korlátozó rendelkezése,
hogy a legkisebb öregségi nyugdíj háromszorosát meghaladó
jövedelemmel rendelkező nem igényelheti. Ahol a család rendszeres havi
jövedelemmel rendelkezik, akkor az már nem fér bele ebbe a keretbe.
Ezért javasolják a jövedelemkorlát felemelését, hogy azok is kaphassanak
ilyen támogatást, akik átlagos jövedelemmel rendelkeznek.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a rendelet módosítását.
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
8 / 2016. (IV.30.)
önkormányzati rendelete
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A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló 11/2003.
(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.6. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló 11/2003. (V.30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. § (1) Támogatásban részesíthető az a kérelmező, aki:)
„b) a kérelmező illetve a vele együttköltözők egy főre eső nettó jövedelme
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét”
2. § A rendelet 2016. május 1-én lép hatályba, és 2016. május 2-án
hatályát veszti.

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT „A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről” szóló 4/2012. (III.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megjegezte, jól látható, hogy az
önkormányzat minden évben felülvizsgálja ezt a rendeletet, mint a
társulásban gesztor szerepet ellátó önkormányzat. A felülvizsgálat
megtörtént, a javaslatot elküldték a társult önkormányzatokhoz. Az
önkormányzatok ezt megtárgyalták és elfogadták. Ennek alapján
megtörténhet a rendelet módosítása.
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 rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9 / 2016. (IV.30.)
önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről szóló 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92.§ (1)
bekezdés b) pontjában, valamint 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Mérk, Fábiánháza, Tiborszállás, Vállaj, Győrtelek,
Géberjén, Ökörítófülpös, Rápolt és Fülpösdaróc önkormányzat képviselőtestületei véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről szóló 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép.
2.§ A rendelet 2016. május 1-én lép hatályba, és 2016. május 2-án
hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Intézményi térítési díjak
1.Étkeztetés:
1.1

Étkeztetés kiszállítás nélkül Nagyecseden:435 forint/nap

1.2
Étkeztetés kiszállítás nélkül Ököritófülpösön és Rápolton: 360
forint/nap
1.3

Étkeztetés kiszállítás nélkül Vállajon: 390 forint/nap
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1.4

Étel kiszállítás díja Nagyecseden: 150 forint/szállítás

1.5
Étel kiszállítás díja Ököritófülpösön és Rápolton: 50
forint/szállítás
1.6

Étel kiszállítás díja Vállajon: 50 forint/nap

2.Házi segítségnyújtás:
2.1 Személyi gondoskodás esetén: 205 forint/óra
2.2 Szociális segítés esetén: 205 forint/óra
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 40 forint/nap
4. Idősek nappali ellátása
4.1 Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén Nagyecseden:
1415 forint/nap
4.2 Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén Ököritófülpösön
és Rápolton: 485 forint/nap
4.3 Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén
Nagyecseden: 1850 forint/nap
4.4 Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén
Ököritófülpösön és Rápolton: 965 forint/nap

Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT
a
gyermekétkeztetés
önköltségének felülvizsgálatára

szolgáltatási

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: visszautalt, hogy hasonló a téma, mint az
előző napirendnél, csak itt a gyermekétkeztetés felülvizsgálatáról van szó.
Elkészült a kollegák által a kalkuláció. Az élelmezésvezetők
megállapították, hogy a jelenleg alkalmazott költségek tarthatók és nem
szükséges változtatni.
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:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
50 / 2016.(IV.26.) KT.
határozata
A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének
felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület
1.

Felülvizsgálta a gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségét,
megállapítja, hogy az a 2015. évihez képest változatlan.

2.

Az 1. pontban foglaltak alapján a
szabályozásáról szóló 11/2012. (V.30.)
módosítása nem szükséges.

és

gyermekvédelem helyi
önkormányzati rendelet

Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására
(kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy minden évben élniük kell
ezzel a lehetőséggel a működési költségvetés nehézségei miatt. Idén első
alkalommal újra lehetőség van rendkívüli támogatásra benyújtani
pályázatot. A tavalyi évben elég szerényen mérték a támogatást. Remélte,
hogy sikerül jól szerepelni ezen a pályázaton, mert az előző években évről
évre csökkent az elnyert összeg.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság javasolta a rendkívüli
önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
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Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
51 / 2016.(IV.26.) KT.
határozata
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról
A képviselő-testület
Elhatározta, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III.1. pont szerint a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásokról szóló pályázati kiírás alapján rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.

Tárgy: /8.tsp./ BESZÁMOLÓ
a
„Nagyecsedi
Városüzemeltetési”
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács Imre, a KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy elkészült a Kft. tavalyi évi
beszámolója. Beszédes formában mellékelték a képviselők számára a
táblázatokat, külön taglalva a közhasznú és a vállalkozó tevékenységből
származó kiadásokat és bevételeket. Összesítés után 4,6 millió forintos
eredménye van a Kft-nek. Jó lenne, ha ez továbbra is így maradna. A
vállalkozási oldalon jelentős segítség volt a szennyvíz projekt során vállalt
tevékenység. Továbbra is keresni kell a vállalkozási tevékenységeket.
Üdvözölte a Kft. ügyvezetőjét és megkérdezte, hogy kíván-e kiegészítést
tenni.
Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője: nem kívánta kiegészíteni az írásbeli
előterjesztést.
Kovács Lajos, polgármester: ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság
véleményét.

16

Szántó Zsolt a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
elfogadta a beszámolót a Kft. 2015. évi tevékenységéről.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés észrevétel a
beszámolóhoz.
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
52 / 2016.(IV.26.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
A Képviselő-testület
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi
tevékenységéről szóló írásbeli beszámolót megtárgyalta, azt jónak tartja
és elfogadja.

Tárgy: /9.tsp./ A 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
átfogó értékelése
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte Sarkadi Gyulánét a bölcsőde
vezetőjét, Fodorné Papp Ilonát a Szociális Alapszolgáltatási Központ
vezetőjét és Kerekes Miklósnét az óvoda vezetőjét. Nagyon részletes
kimutatást kaptak a gyermekvédelmi helyzetről. 2015-ben 78 gyermek
született Nagyecseden. Sajnos az elhalálozás száma magasabb, mint a
születések száma, fogyó tendenciát mutatnak. A természetben nyújtott
ellátások nagyon beszédes képet mutatnak a településről. Jól látszik, hogy
minden területen a természetben nyújtott ellátásokat igénybevevők száma
nagyon magas. Az általános iskolás tanulók nagy része jogosult ingyenes
tankönyvre, 10% csak, aki fizet a könyvekért. Ezek más szociális
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ellátásokra is jogosultak. A gyermekétkeztetésnél nem tudnak térítési díjat
kérni a szociális rászorultság miatt. Sajnos az önkormányzatnak kell
kiegészíteni az állami normatívát, mert az nem fedezi a költségeket. Az
ellenőrzés során megállapították, hogy minden területen megfelelnek a
szakmai elvárásoknak. Megkérdezte az intézményvezetőket, hogy kíván-e
valaki hozzáfűzni valamit, majd a képviselőket kérdezte.
Bugja János, települési képviselő: a számokból azt olvasta ki, hogy
Nagyecsed jövője demográfiailag elszomorító. Az óvodás gyerekek 90%-a
hátrányos helyzetű. Sajnos ez a számadat nagyon beszédes és elkeserítő,
hiszen ők a felnövekvő generáció.
Kovács Lajos, polgármester: szerint más lehetőségük nincs mint, hogy
mindent
megtegyenek
a
közszolgáltatások,
az
infrastruktúra
fejlesztéséért, az élhetőbb várossá tételért. Egyet nem tudnak megtenni,
hogy több és jobb képességű gyerek legyen. Nincs más, mint a település
élhetőségét tovább javítsák, hátha az segít a rossz demográfiai mutatón.
Sajnos ez a tendencia a megye nagyon sok településére igaz.
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
53 / 2016.(IV.26.) KT.
határozata
A 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó
értékeléséről
A képviselő-testület
A 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó
értékelésére vonatkozó írásbeli előterjesztést megtárgyalta, azt jónak
tartja és elfogadja.

Tárgy: /10.tsp./ JAVASLAT az általános iskola átszervezésével kapcsolatos
ingatlancsere véleményezésére (szóban)
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Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a KLIK Mátészalkai
Tankerületének igazgatója fordult az önkormányzathoz, hogy beszerezze a
köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos döntése előtt a
működtető önkormányzat véleményét. Kezdeményezték, hogy a KLIK által
üzemeltetett Rákóczi utcai épület és az egyház által tulajdonolt Szatmári
utcai épület cseréje történjen meg. Ezzel kapcsolatban egyeztetések
történtek, a KLIK bizonyos átalakításokat kért a Szatmári utcai épületben,
amelyek viszonylag kis ráfordítással teljesíthetők. Ha az egyház ezeket a
munkákat elvégzi, akkor a KLIK elfogadja az épületet a szeptemberi
kezdésre. Ahhoz, hogy ezt véghez tudják vinni a települési önkormányzat
véleményét ki kell kérni. Mivel az önkormányzat kezdeményezte ezt az
átalakítást, kérte, hogy támogassák azt.
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
54 / 2016.(IV.26.) KT.
határozata
Az általános iskola átszervezésével kapcsolatos ingatlancsere
véleményezéséről
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti előterjesztést. A képviselő-testület előtt ismert a
jelenleg kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő 122/1 hrsz-ú,
természetben Nagyecsed, Rákóczi u. 12. sz. alatti iskolaépület, valamint a
jelenleg kizárólagos egyházi tulajdonban lévő 2182/2 hrsz-ú, természetben
Nagyecsed, Szatmári u. 1. sz. alatti iskolaépület ingatlancserére vonatkozó
szándék.
Fentiekkel kapcsolatban a képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. Törvény 83. § (3) bekezdés b) pontja alapján kinyilvánítja
azon véleményét, hogy az ingatlanok cseréjét szükségesnek és
indokoltnak tartja, azzal egyetért.
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Tárgy: /11.tsp./ JAVASLAT
hozzájáruló
nyilatkozat
székhelyhasználathoz (szóban)

megadására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy ez szorosan összefügg az
előző napirenddel. Az a javaslat, hogy az ingatlancsere megvalósulásáig
adjanak hozzájárulást ahhoz, hogy a működési engedély beszerzéséhez a
Rákóczi utcai épületet székhelyként használhassa az egyházi iskola.
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
55 / 2016.(IV.26.) KT.
határozata
Székhelyhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatról
A Képviselő-testület
Hozzájárul ahhoz, hogy a Nagyecsedi Református Egyházközség (4355
Nagyecsed, Rákóczi u. 77.), mint az Ecsedi Báthori István Református
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartója és működtetője a
Nagyecsed Város Önkormányzata tulajdonát képező 4355 Nagyecsed,
Rákóczi u. 12. szám alatti ingatlant, székhelyként használja, illetve ezen
székhely a hatósági nyilvántartásokban feltüntetésre kerüljön.
A használat jogcíme: szívességi székhelyhasználat.

EGYEBEK
Bugja
János,
települési
képviselő:
megkérdezte,
hogy
szennyvízberuházással kapcsolatos pénzügyi lezárás megtörtént-e.

a

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy két hete tárgyaltak a társult
önkormányzatok polgármestereivel. Reméli, hogy minden településen
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megértették, hogy az érdekeltségi hozzájárulást mindenkinek fizetni kell
minimum augusztus 31-ig, akkor fogják elérni a 4 éves futamidőt az 5
évhez képest. Mindenki 5 éves szerződést kötött az LTP-vel, azt vállalta,
hogy 5 évig fizeti a hozzájárulást. A 4 év alatt megfizetett érdekeltségi
hozzájárulást a projekt során keletkezett kiegészítő munkákban fogják
elszámolni. Bizonyos, hogy megtakarítás is lesz ebből a pénzből. A tavalyi
év végén több olyan számlát kifizettek, amiről a közreműködő szervezet
még nem döntött. Ezért jelenleg még nem tudják megmondani, hogy a
rendelkezésre álló összegből kell-e még a projekthez tenni. Nem lehet azt
mondani, hogy a projekt 100%-ban finanszírozott, mert csak az
alapprogram 100%-os, de egy bővebb műszaki tartalom valósult meg
minden településen. Mérőórák kerültek beépítésre, kerítés és burkolatok
épültek, plusz bekötések valósultak meg, ami nem volt az alapprogram
része. A ténylegesen megvalósult műszaki tartalom sokkal több, mint az
alap, 100%-os finanszírozású. Volt amire kaptak kiegészítő támogatást, de
még nem tudják, hogy pontosan mire, mert a közreműködő szervezettől
még nem kapták meg a döntést. Ha ez meg lesz, akkor a lakossági
befizetéseket településenként szétosztják, akkor a testület döntheti el,
mire fogják használni. Tehát augusztus 31-ig mindenképpen fizetni kell,
mert csak 4 évi fizetés után jár az állami támogatás, amivel a kezdeteknél
már számoltak.
Veres Zoltán, települési képviselő: megkérdezte, hogy a Sárvár utca végén
az elektromos bekötés hogyan áll.
Kovács Lajos, polgármester: nem tudott erről a problémáról, utána fog
nézni. Megkérdezte, hogy hogyan állnak a bekötésekkel.
Veres Zoltán, települési képviselő: elmondta, hogy kb. 50% most a
rákötések száma.
Kovács Lajos, polgármester: megjegezte, hogy a pályázatban előre kellett
vállalni egy kötelezettséget, hogy évenként hány százalékra emelik a
bekötéseket.

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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Bulyáki Zoltán
települési képviselő
jkh.

Dr. Ficsor Mihályné
települési képviselő
jkh.
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