Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2016.
augusztus 30-án az önkormányzati képviselő-testület rendes,
közmeghallgatással egybekötött – nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

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

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

Távol maradt:

Paragh Lajos, települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Tóth
képviselők

Áron

és

Veres

Zoltán,

települési

A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
napirendekhez megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az
augusztusi ülés a korábbi éveknek megfelelően közmeghallgatással
egybekötött testületi ülés, üdvözölt mindenkit, aki ennek kapcsán jelent
meg.
Ezután
megállapította
a
jelenléti
ív
alapján
az
ülés
határozatképességét, mivel a képviselő-testület 9 tagja közül 8 tag jelen
volt, majd megnyitotta az ülést.
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Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Tóth Áron és Veres Zoltán
települési képviselőket majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
104 / 2016.(VIII.30.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2016. augusztus 30-ai – rendes, közmeghallgatással egybekötött –
nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Tóth Áron és Veres Zoltán
települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2016. I.
félévi gazdálkodásának alakulásáról
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság
2.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat
gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi bizottság

2016.

I.

félévi

3.- TÁJÉKOZTATÓ a környezet állapotáról, a környezetvédelmi feladatokról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
4.- TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati beruházásokról és az önkormányzat
fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
E g y é b, a lakosságot érdeklő kérdések.
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Megkérdezte, hogy akar-e valaki módosító indítványt tenni.
Mivel módosítás nem volt, ezután 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
105 / 2016.(VIII.30.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2016. I.
félévi gazdálkodásának alakulásáról
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság
2.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat
gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi bizottság

2016.

I.

félévi

3.- TÁJÉKOZTATÓ a környezet állapotáról, a környezetvédelmi feladatokról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
4.- TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati beruházásokról és az önkormányzat
fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
E g y é b, a lakosságot érdeklő kérdések.
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NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit
KFT. 2016. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a Kft. az önkormányzat 100%os tulajdonában lévő társaság. A Kft. a városüzemeltetéssel összefüggő
tevékenységeket végzi, közhasznú és vállalkozási tevékenységgel.
Üdvözölte Kovács Imrét a Kft. ügyvezetőjét, aki a beszámolót készítette,
ami korábbi éveknek megfelelően részletes és mindenre kiterjedő.
Ezután megkérdezte Kovács Imrét, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos
előterjesztést.
Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője: megköszönte a szót. A 2016-os üzleti terv
szerinti
kiadások
és
bevételek
időarányosan
teljesültek.
Az
önkormányzattól 26.700.000.-Ft támogatást kaptak. A Kft. jelenlegi
létszáma 23 fő. Az önkormányzat intézményeiben elvégezték a szükséges
karbantartásokat. A gépjárművek üzemeltetésében nagyobb hibák nem
voltak. A gépjárművezetők balesetmentesen végezték a munkájukat.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte az összefoglalót. Megállapította,
hogy az elkészült beszámoló két részből tevődik össze. Külön választották
a vállalkozói és a közhasznú tevékenységet. A közhasznú tevékenységnél
a nonprofit jelleg okán eredményt nem terveznek. Az első féléves
könyvelésnél látszik a bevételi és kiadási oldalon, hogy nullás. A
vállalkozási tevékenységnél szeretik, ha eredménnyel zárul, ami az első
félévben nem teljesen sikerült, mert 266 ezer forint mínuszt mutat a
mérleg. Reméli, hogy év végére ez módosul. Azt kérte az ügyvezetőtől,
hogy erre próbáljanak odafigyelni, hogy év végére ne legyenek
mínuszosak. Bár tudják, hogy a városgazdálkodás egy speciális terület,
hiszen számos olyan feladatot is ellátnak, amiből igazán nem tudnak
árbevételt elérni. A fő feladat az, hogy az önkormányzatnak kötelezően
előírt feladatok biztosításában segítséget nyújtsanak.
A beszámolót tárgyalta a Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság,
melyeknek kérte a véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a beszámoló elfogadását.
Szántó Zsolt a TFB. elnöke: elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottság
is egyhangúlag javasolta elfogadásra a beszámolót.
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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
106 / 2016.(VIII.30.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2016. I. félévi
gazdálkodásának alakulásáról
A Képviselő-testület
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2016. I. félévi
gazdálkodásának alakulásáról szóló írásos előterjesztést megtárgyalta és
elfogadja.

Kovács Lajos, polgármester: további jó munkát és jó egészséget kívánt a
Kft. valamennyi dolgozójának.

Tárgy: /2.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat 2016. I.
félévi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az önkormányzat is
elkészítette az I. féléves tájékoztatóját. A működési bevételek
676.644.000.-Ft,
a
kiadások
710.303.000.-Ft-ra
teljesültek,
ami
időarányosnak tekinthető. A költségvetési főösszeg idén szerényebb, mivel
a beruházások is szerényebbek. A korábbi évek beruházásai befejeződtek,
és ez évben még nem indultak meg a beruházások. Nagyon fontos, hogy
hogyan néz ki az önkormányzat likviditása. Örvendetes, hogy a 27 millió
forintos folyószámla hitellel próbálják egyensúlyban tartani az
önkormányzat költésvetését. Már több tíz éve forráshiányosak, ezért
minden évben kiegészítő támogatásra pályáznak. Így tettek idén is, de
még nem született döntés. Nagyon bízik benne, hogy sikerül értékelhető
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eredményt elérni, mert ennek híján nem tudják egyenesbe hozni a
költségvetést. Az első félév adatai alapján jól látszik, hogy az összes lejárt
határidejű taartozás 34 millió forint értékű. Nyílvánvalóan könnyű dolguk
lenne, ha egy 30-35 milliós nagyságrendű összeget tudnának nyerni.
Sajnos ez mostanában nem jellemző, 8-9 milliós az elnyert összeg.
Ezt a napirendet is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, ezért kérte a
véleményüket.
Bugja János, a PB elnöke: elmondta, hogy a bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte
valakinek van-e kérdése, észrevétele.

a

képviselőtársait,

hogy

Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta
Nagyecsed Város Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /3.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ a környezet állapotáról, a környezetvédelmi
feladatokról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy a tájékoztató az
önkormányzat számára kötelező napirend. Mindenképpen a testület olyan
tájékoztatója, ami a lakosság részéről is érdeklődésre tarthat számot. Ezt
az érvényes környezetvédelmi programnak megfelelően készítették el.
Erről szeretne tájékoztatást adni a lakosságnak a médián keresztül.
A hulladékkezeléssel kapcsolatban nem tudott újat mondani. A lakosságot
folyamatosan tájékoztatták a szilárdhulladék szolgáltatással kapcsolatban,
a lehetőségek ismertek. A kezdetben kiosztott vegyes hulladékgyűjtő
edényzet mellett egy szelektív hulladékgyűjtő is kiosztására került, ami
nem sikerült maradéktalanul. A megyei társulás a projekt keretében nem
tudott annyi edényzetet beszerezni, hogy mindenkinek elég legyen, de ezt
pótolni fogják. Kiosztásra került egy házi komposztáló is. Ez nem
hulladékgyűjtő edény és nem is fogják elvinni. Mindenki kapott hozzá egy
használati utasítást is. Célszerű a hátsó udvarban elhelyezni és a konyhai
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hulladékot belehelyezni, ami idővel komposzttá érik, és fel lehet használni
a kertben. Ennek az a célja, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a
lerakóba.
Csapadékvíz tekintetében jelentős fejlesztések zajlottak az elmúlt évben. A
belvíz okozta problémák jelentősen csökkentek, az esetleges problémákat
igyekeznek megoldani a vízelvezetők takarításával.
Volt olyan időjárás, amikor hirtelen, rövid idő alatt nagyon nagy
mennyiségű csapadék hullott. Ezt azonnal elvezetni nem lehet, bármilyen
jó a csapadékvíz elvezető rendszer. Ezt azért említette, mert közösségi
portálokon megjelentek olyan fotók a posta és orvosi rendelő környékéről,
ahol állt a víz. A csapadék elállta után 1-2 órával már nyoma sem volt a
lefotózott víznek. Egyre kevesebb az a hely, ahol több napra összegyűlik a
csapadék. Ezeket a helyeket már sikerült felszámolni.
A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatban elmondta, hogy jelentős
forgalom zajlik Nagyecsed közútjain is, és több panasz érkezik. A nagy
teherbírású járművek különböző okokból Nagyecsedet választják
kerülőútként, ezáltal zajt és rezgést okoznak a településen. Több helyen
sebességkorlátozó táblát tettek ki, de kitiltani nem lehet ezeket a
járműveket. Az önkormányzati Komoróczi utcán súlykorlátozó táblát
helyeztek ki. Vannak néhányan, akik ezt még figyelmen kívül hagyják. Ezt
a
rendőrséggel
közösen,
bírságolással
tudják
visszaszorítani.
Megpróbálnak ennek a korlátozásnak érvényt szerezni. Az állami utakról
nem tudják kitiltani ezeket a járműveket, csak a sebességkorlátozásnak
lehet érvényt szerezni. A kerékpáros közlekedés vonatkozásában látott
teendőket. Kerékpárút tekintetében már többször próbálkoztak, ezt
továbbra is napirenden tartják. Több koncepciót készítettek már, de
nagyobb kerékpárút pályázatban még nem tudtak részt venni. Parkoló
problémák nem nagyon jellemzőek.
Az ivóvízellátás teljes egészében biztosított a településen. A felújítást
követőn jelentkező problémák íz- és szaghatás, élvezeti érték,
konszolidálódtak.
Ezután megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés,
észrevétel van-e.
Bugja János, települési képviselő: megkérdezte, hogy a vásártér után lévő
feltöltés alatt álló terület a továbbiakban zöld felületként fog-e
funkcionálni.
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy ennek a gödörnek régen
csapadékvíz tárolás volt a célja, de a funkcióját már elvesztette, csak a
szúnyogok szaporodását segíti elő. Elég jó ütemben halad a feltöltés. Ezt
követően humusz és termőréteg kerül rá és zöldfelületként fog
funkcionálni.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 8 fő.
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A képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta a
környezet állapotáról, a környezetvédelmi feladatokról szóló
tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /4.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati beruházásokról és az
önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatott, hogy 2016-ban több beruházást
is lezártak. Nagyecsed szociális városrehabilitációjával közérzet javító
program került megvalósításra, melynek keretében a Komoróczi utca is
megújult. Sok pozitív visszajelzés érkezett a projekttel kapcsolatban nem
csak a településről, hanem azon túlról is.
A közvilágítás energiatakarékos átalakításával 1039 led lámpatest került
cserére a településen. 144 millió forintos volt a beruházás. Ez egy nagyon
jelentős energetikai program volt, amivel csaknem felére csökkentek a
költségek.
A fotovoltatikus rendszerek kiépítése keretében napelemeket helyeztek el
több közintézményen, ezzel az intézmények elektromos áram számlája
jelentősen csökkent.
Lezárult a szennyvíz projekt, ami több mint 5 milliárd forintból valósult
meg.
Szintén lezárult a Vasút utcai óvoda konyhájának felújítása.
Lezárult az Emelkedő Csillagok program, aminek segítségével a Síp utca 7.
szám alatti házat üzemeltették és számos projektelem zajlott le.
Nagyon látványos az „OVI-FOCI” programban megvalósult műfüves pálya a
Wesselényi utcai óvoda udvarán, ahol az óvodások élvezhetik a sport
örömeit, az óvónők pedig képzésen vehettek részt.
Köszönetet mondott a testületnek, és akik a projektek előkészítésében és
megvalósításában közreműködtek.
Az önkormányzat további célokat is meghatározott. A „Zöld város”
program, mely a városi művelődési ház energia-hatékonyság központi
rehabilitációja és konferenciateremmel való bővítése, katasztrófavédelmi
szolgáltató ház létrehozása, városi sporttelep környezetének zöldfelületi
fejlesztése, játszótér megújítása programelemeket tartalmaz. Ezt a
pályázatot be is adták, várják a bírálatot.
A „Barnamezős területek rehabilitációja” kapcsán városi piac kialakítására
kerülne sor a régi kenyérgyár helyén. Ezt a programot is beadták, várják a
bírálatot.
Az iparterület fejlesztésébe a hulladéklerakóval szembeni területet
szeretnék bevonni. Erre vonatkozóan vannak konkrét elképzelések és
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tárgyalások. Remélik, hogy a magántőke bevonásával új munkahelyek
létesülnek és ezzel a város bevételei is nőnek.
Megcéloztak egy településképet javító programot is. Két pályázatot
nyújtottak be, amivel az Árpád u. 7. sz. alatt meglévő közösségi ház tudna
tovább korszerűsödni, valamint a sportöltöző további korszerűsítése,
felújítása valósulna meg.
Ugyanezen intézkedésre nyújtotta be az önkormányzat az óvoda Vasút
utcai épületének felújítására vonatkozó pályázatot.
Benyújtottak egy pályázatot, amivel tovább tudnák vinni a Síp utca 7.
szám alatt megvalósult projektet. A pályázat önkormányzati bérlakás,
térfigyelő rendszer, ill. a Síp utca 7. szám alatti épület bővítését
tartalmazza. Ezek a célok a testület előtt ismertek, azon munkálkodnak,
hogy ezekből minél több megvalósuljon. Remélte, hogy az elkövetkezendő
években arról tud beszámolni, hogy ezekből minél több megvalósult.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzáfűzni való.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta az
önkormányzati beruházásokról és az önkormányzat fejlesztési
elképzeléseiről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

E g y é b, a lakosságot érdeklő kérdések.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e
észrevétel, amit meg szeretnének osztani a lakossággal.

közérdekű

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, a testület tagjainak és a lakosságnak is sok
sikert kívánt, s az ülést bezárta.
K.m.f.

Kovács Lajos
István

Dr. Bölcsik

9

polgármester

jegyző

Tóth Áron
települési képviselő
képviselő
jkh.

Veres Zoltán
települési
jkh.
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