Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2016.
augusztus 30-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í
v ü l i – 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
Meghívottak:

dr. Bakos Olivér ezredes,
a Mátészalkai Rendőrkapitányság vezetője,
Murguly László Csaba, a Rendőrőrs parancsnoka

Távol maradt:

Paragh Lajos, települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Mészáros Gábor, alpolgármester és
Szántó Zsolt, települési képviselő
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte a testület tagjait és a megjelent
vendégeket. Külön tisztelettel köszöntötte dr. Bakos Olivér ezredes urat a
Mátészalkai Rendőrkapitányság vezetőjét és Murguly László Csaba
alezredes urat, a Rendőrőrs parancsnokát. Ezután megállapította a

1

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 Mészáros Gábor, alpolgármestert
és Szántó Zsolt, települési képviselőt majd szavazást rendelt el, s
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
95 / 2016.(VIII.30.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2016. augusztus 30-ai - rendkívüli – nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőjéül Mészáros Gábor, alpolgármestert és Szántó Zsolt, települési
képviselőt választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
helyi rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
2.- TÁJÉKOZTATÓ a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Murguly László a Rendőrőrs parancsnoka
3.- TÁJÉKOZTATÓ a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015.
évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Bán Attila tü. alezredes, tűzoltó-parancsnok
4.- JAVASLAT Víziközmű Beruházási terv jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
5.- JAVASLAT Víziközmű Felújítási, Pótlási terv véleményezésére
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Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
6.- JAVASLAT a Nagyecsedi Óvoda költségvetési
növelésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

létszámkeretének

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
96 / 2016.(VIII.30.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
helyi rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
2.- TÁJÉKOZTATÓ a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Murguly László a Rendőrőrs parancsnoka
3.- TÁJÉKOZTATÓ a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015.
évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Bán Attila tü. alezredes, tűzoltó-parancsnok
4.- JAVASLAT Víziközmű Beruházási terv jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
5.- JAVASLAT Víziközmű Felújítási, Pótlási terv véleményezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
6.- JAVASLAT a
növelésére

Nagyecsedi

Óvoda
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költségvetési

létszámkeretének

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT
az
egészségügyi
alapellátási
körzetek
megállapításáról szóló helyi rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy lényegében változást nem fog
jelenteni a rendelet megalkotása, mert azok a körzetek maradnak,
amelyek eddig meghatározásra kerültek. Csak nevesítésre kerül a 3
háziorvosi, a 2 fogorvosi körzet és nevesítésre kerülnek a védőnői körzetek
is. A védőnői körzeteket is utcák szerint rögzítették. Meghatározták az
iskola egészségügyi ellátással érintett köznevelési intézményeket, ill. az
ügyeleti ellátást, amely Nagyecseden kívül Fábiánházára, Tiborszálásra,
Mérkre és Vállajra terjed ki.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban.
Bugja János, települései képviselő: a témához kapcsolódva megemlítette,
hogy sokan panaszkodnak, hogy a háziorvosi ellátásban sokat kell várni.
Kovács Lajos, polgármester: sajnálattal mondta, hogy most nincs
potenciális jelölt, aki a beteg dr. Gaál Miklós doktor úr helyét átvállalná.
Volt egy mátészalkai friss diplomás, aki szóba jöhetett volna, de
Mátészalkán is volt egy üres hely és azt választotta.
Vitathatatlan tény, hogy dr. Gaál Gedeon látja el a helyettesítés nagy
részét, akit néha helyettesít dr. Tóth Attila. Keresik a megoldást, de még
nem tudnak biztosat mondani.
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
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13 / 2016. (VIII.30.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, mint alapellátásért
felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.
§ (1) Nagyecsed Város közigazgatási területén a háziorvosi ellátás
három háziorvosi körzetben biztosított.
(2)
Az I. számú háziorvosi körzet területi beosztását a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
(3)
A II. számú háziorvosi körzet területi beosztását a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
(4)
A III. számú háziorvosi körzet területi beosztását a rendelet 3.
melléklete tartalmazza.
2.
§ (1) Nagyecsed Város közigazgatási területén a fogorvosi ellátás két
fogorvosi körzetben biztosított.
(2)
A fogorvosi ellátás – az (1) bekezdésben foglaltakon túl- kiterjed
Tiborszállás község területére.
(3)

A fogorvosi ellátás székhelye: 4355 Nagyecsed, Hunyadi János u. 3.

(4)
Az I. számú fogorvosi körzet területi beosztását a rendelet 4.
melléklete tartalmazza.
(2)
A II. számú fogorvosi körzet területi beosztását a rendelet 5.
melléklete tartalmazza.
3.
§ (1) Nagyecsed Város közigazgatási területén az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátás feladat-ellátási szerződés keretében biztosított.
(2)
Az ügyeleti ellátás – az (1) bekezdésben foglaltakon túl - kiterjed
Fábiánháza, Mérk, Tiborszállás és Vállaj községek közigazgatási területére.
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(5)

Az ügyeleti ellátás székhelye: 4355 Nagyecsed, Hunyadi János u. 3.

4.
§ (1) Nagyecsed Város közigazgatási területén a védőnői ellátás négy
védőnői körzetben biztosított.
(2)
Az I. számú védőnői körzet területi beosztását a rendelet 6.
melléklete tartalmazza.
(3)
A II. számú védőnői körzet területi beosztását a rendelet 7.
melléklete tartalmazza.
(4)
A III. számú védőnői körzet területi beosztását a rendelet 8.
melléklete tartalmazza.
(5)
A IV. számú védőnői körzet területi beosztását a rendelet 9.
melléklete tartalmazza.
5.
§ (1) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes
szolgáltatásából áll.
(2)
Az iskola-egészségügyi ellátást a háziorvosok, és a IV. számú
védőnői körzetben védőnői feladatot ellátó védőnő biztosítja.
(3)
Az iskola-egészségügyi ellátással érintett köznevelési intézmények
felsorolását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
6. §

Ez a rendelet 2016.09.01-én lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a háziorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról
szóló 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelet.
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1. melléklet a 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
I.

számú háziorvosi körzethez tartozó utcák megnevezése:

Ady Endre
Árpád
Bástya
Dobó István
Dózsa György
Hunyadi János
Jókai Mór
Komoróczi
Kossuth Lajos
Kölcsey Ferenc
Lehel
Móricz Zsigmond
Rákóczi Ferenc
Sárvár
Szabadság
Táncsics Mihály
Tompa Mihály
Villanytelep
V-ös őrház
Vörösmarty Mihály
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2. melléklet a 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

II.

számú háziorvosi körzethez tartozó utcák megnevezése

Aradi
Arany János
Berekoldal
Hajnal
Honvéd
Honvéd-köz
József Attila
Károlyi Mihály
Kisecsedi
Központ
Petőfi Sándor
Petőfi-köz
Széchenyi István
Sziget
Sziget köz
Temesvári
Toldi Miklós
Vásártér
Wesselényi Miklós
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3. melléklet a 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

III.

számú háziorvosi körzethez tartozó utcák megnevezése:

Batthyány Lajos
Báthori István
Bem József
Bocskai István
Damjanich János
Deák Ferenc
Hársfa
Kinizsi Pál
Lutheránus
Munkácsy Mihály
Nyíl
Rózsás
Síp
Szatmári
Zöldfa
Zöldfa belső
Zrínyi Miklós
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4. melléklet a 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati
rendelethez
Az I. számú fogorvosi körzethez tartozó utcák megnevezése:
Ady Endre
Báthori István
Batthyány Lajos
Bem József
Bocskai István
Damjanich János
Deák Ferenc
Hársfa
Kinizsi Mihály
Komoróczi
Kölcsey Ferenc
Lutheránus
Munkácsy Mihály
Nyíl
Rózsás
Síp
Szatmári
V-ös őrház
Vasút
Zöldfa
Zöldfa-belső
Zrínyi Miklós
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5. melléklet a 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
A II. számú fogorvosi körzethez tartozó utcák megnevezése:
Aradi
Arany János
Árpád
Bástya
Berekoldal
Dobó István
Dózsa György
Hajnal
Honvéd-köz
Honvéd
Hunyadi János
Jókai Mór
József Attila
Károlyi Mihály
Kisecsedi
Kossuth Lajos
Központ
Lehel
Móricz Zsigmond
Petőfi Sándor
Petőfi köz
Rákóczi ferenc
Sárvár
Szabadság
Széchenyi István
Sziget-köz
Sziget
Táncsics Mihály
Temesvári
Toldi Miklós
Tompa Mihály
Vásártér
Villanytelep
Vörösmarty Mihály
Wesselényi Miklós
„Tiborszállás község közigazgatási területe”

6. melléklet a 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
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Az I. számú védőnői körzethez tartozó utcák megnevezése:
Aradi
Arany János
Báthori István
Berekoldal
Deák Ferenc
Hársfa
József Attila
Károlyi
Kisecsedi
Munkácsy Mihály
Munkácsy köz
Petőfi Sándor
Petőfi köz
Síp
Sziget
Temesvári
Toldi Miklós
Vásártér

7.

melléklet a 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati
rendelethez
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A II. számú védőnői körzethez tartozó utcák megnevezése:
Ady Endre
Árpád
Bástya
Dobó István
Dózsa György
Hajnal
Hunyadi János
Jókai Mór
Komoróczi
Kossuth Lajos
Kölcsey Ferenc
Központ
Lehel
Móricz Zsigmond
Rákóczi Ferenc
Rózsás
Sárvár
Szabadság
Táncsics Mihály
Tompa Mihály
Villanytelep
Vörösmarty Mihály
Wesselényi Miklós
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8. melléklet a 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati
rendelethez
A III. számú védőnői körzethez tartozó utcák megnevezése:
Batthyány Lajos
Bocskai István
Bem József
Damjanich József
Kinizsi Mihály
Lutheránus
Nyíl
Szatmári
Vasút
Zöldfa
Zöldfa belső
Zrínyi Miklós
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9. melléklet a 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

A IV. számú védőnői körzethez tartozó utcák megnevezése:
Honvéd
Honvéd köz
Széchenyi István
Sziget köz

10.

melléklet a 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
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Az iskola-egészségügyi ellátással érintett köznevelési intézmények:
Nagyecsedi Óvoda
Dancs Lajos Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola és Gimnázium

16

Tárgy: /2.tsp./

TÁJÉKOZTATÓ a közbiztonság helyzetéről

Előadó: Murguly László a Rendőrőrs parancsnoka
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a korábbi éveknek
megfelelően tárgyalja a testület ezt a napirendet. A tájékoztató bevezetője
le is vezeti, hogy ezt a feladatellátási kötelezettséget a rendőrség és az
önkormányzat feladatkörébe utalja a jogszabály. Megkérdezte kapitány
urat, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni az írásban megküldött
anyaghoz.
Dr. Bakos Olivér, ezredes: megköszönte a szót. Mielőtt kérdésként
felmerülne a migrációs problémáról szólt. Ezt a területet a migráció
közvetlenül nem érinti. Az állományból időszakonként részt vesznek a
szolgálatban, jelenleg 9 fő van távol, de ez közbiztonsági problémát nem
jelent. Bízik benne, hogy ezt hosszú távon is tudják kezelni. 3 ezer új
határrendészt kívánnak kiképezni, ezért reméli, hogy ezirányú terheik
csökkennek. A román határszakaszon a jövőben nem várnak erősödést, de
a kerítésépítés nyomvonala ott is elkészült. A munkanélküliség lehet
probléma ezen a területen. 3 ezer fő toborzása kezdődik el, az ORFK
honlapján lehet jelentkezni. A tervek szerint Nyírbátorban is lesz kiképzési
pont, de ez még nem megerősített tény. A jelentkezőknek számolniuk kell
azzal, hogy a lakóhelytől távol is kell szolgálatot teljesíteni. A részletes
feltételek a polisz.hu-n megtalálhatók.
Nagyon régi és gyümölcsöző a kapcsolat, ami a város és a rendőrség
között zajlik a településen. Bármennyire is furcsa nem csak azért
elfogadható a közbiztonság, mert a rendőrség itt van, hanem mert
megértették a bűnmegelőzés lényegét. A rendőrség hozzáteszi a szakmai
részét az önkormányzat és az intézmények pedig hozzá teszik a saját
részüket. Természetesen a jövőben is igénylik az együttműködést.
Szívesen jönnek ide bűnmegelőzési előadásokat és programokat tartani.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a szóbeli kiegészítést. Elmondta,
hogy két konkrét ügyben is közreműködött bűncselekmény felderítésében,
ami azt igazolja, hogy mennyire jók a térfigyelő rendszerek. Az egyik
esetben két kerékpárt tulajdonítottak el a hivatal elől, köztük a hivatali
kézbesítőét is. Az informatikus irodájában visszakeresték az időpontot,
ahol jól lehetett látni, ahogy két ember a padon ülve figyel, terepszemlét
tart. Egy alkalmas időpontban felpattantak két kerékpárra és a sétáló
utcán – ahol végig kamera van – elhajtottak. Ezt a kamerák végig felvették
és 1 órán belül megtalálták az elkövetőket a kerékpárokkal együtt, sőt
korábban eltulajdonított kerékpárokat is. A másik esetben az orvosi
rendelő előtti kerékpárról vettek le táskát. Nagyon hasznosnak tartotta ezt
az eszközt.
A tájékoztatóra visszatérve sok információ látszik belőle. Egyes
bűncselekmény típusokban némi emelkedés látszik 2015. évben. De a
nyomozás eredményessége kiemelkedő megyei viszonylatban is. Nagyon
hízelgő, hogy ilyen felderítési számokról lehet beszélni. Végre a
Nagyecsedi Rendőrőrs 100%-os létszámmal működik, vagyis 20 fővel.
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További térfigyelő kamerarendszer kiépítésére már két alkalommal
pályáztak, de eddig még nem nyertek. Van egy kész komplett anyaguk, ha
lesz újabb pályázat akkor ismét próbálkoznak. A meglévő rendszerek más
projektek kapcsán alakultak ki. Kiemelkedő kategóriába tartozó
bűncselekmény nem volt a városban. Megkérdezte, hogy van-e kérdése,
észrevétele valakinek.
Bugja János, települési képviselő: megjegyezte, hogy a tájékoztatóban
említik, a mezőőri szolgálat létszáma nem elég a feladat ellátásához.
Felvetette, hogy közfoglalkoztatottakkal nem lehetne-e enyhíteni a
helyzeten.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mezőőri szolgálatot csak
szigorú kötöttségekkel lehet ellátni. Közfoglalkoztatott nem lehet teljes
jogú mezőőr. Korábban 4 fő volt a létszám. Nagyecseden is úgy
szerveződött a mezőőri szolgálat, hogy megállapodtak az INTERAGRÁRIUM Kft-vel, hogy megosztják a költségeket. Ez működött is, aztán a
pénzügyi gondok miatt ez együttműködés megszakadt. Jelenleg mind a 3
főt az önkormányzat finanszírozza. Egy része a központi költségvetésből
lehívható, de csak egy töredéke. Jó lenne, ha lenne ilyen felajánlás a helyi
vállalkozóktól, gazdálkodóktól és a finanszírozásba besegítenének.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta a
közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte kapitány úrnak a személyes
jelenlétet, a munkájukat és a további munkához jó erőt, egészséget kívánt.
Ezután dr. Bakos Olivér ezredes és Murguly László Csaba alezredes
elhagyták az ülést.

Tárgy: /3.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ
a
Mátészalkai
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Bán Attila tü. alezredes, tűzoltó-parancsnok
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Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy új ez a tájékoztató, mert
eddig nem kaptak ilyen tájékoztatót. Valószínűleg ez azzal függ össze,
hogy megalakult az önkéntes tűzoltó egyesület. Arról adott tájékoztatást,
hogy a Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet rendszeresen vonják be,
és rendszeresen vonulnak erdőtűzhöz, balesethez. Örülnek neki, hogy
ennek okán a hivatásos állomány is beszámol. A működési területükhöz
105 település tartozik. Az illetékességi területükön 8 önkéntes tűzoltó
egyesület működik, melyből 2 nem végez konkrét munkát, csak a
hagyományokat őrzik, a többiek segítik a hivatásosok munkáját. Az elmúlt
évben 465 riasztást kaptak, ami azt jelenti, hogy naponta 1-től többet, ami
mindenképpen indokolja a jelenlétüket. Javasolta, hogy fogadják el a
tájékoztatót.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta a
Mátészalkai
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
2015.
évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /4.tsp./

JAVASLAT Víziközmű Beruházási terv jóváhagyására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a szóban forgó tervet már
kétszer fogadták el, de állandóan változik a jogszabály. A legújabb úgy
rendelkezik, hogy a beruházási tetvet az önkormányzatnak kell elkészíteni,
amit a szolgáltató véleményez, majd az önkormányzat nyújt be a Magyar
Energetikai- és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz. A felújítási pótlási tervet
pedig a szolgáltató készíti el, amit az önkormányzat véleményez, majd a
szolgáltató nyújt be a Magyar Energetikai- és Közmű-Szabályozási
Hivatalhoz. A Beruházási tervhez nem jelzett véleményeltérést a
szolgáltató.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Szántó Zsolt a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
hagyta jóvá a Beruházási tervet.
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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
97 / 2016.(VIII.30.) KT.
határozata
Az NE-IV víziközmű rendszer Beruházási Tervének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést, és ennek alapján az NE-IV
víziközmű rendszer 2017-2031 időszakra vonatkozó Beruházási Tervét
jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott Beruházási Tervet legkésőbb
2016. szeptember 30-ig nyújtsa be a Magyar Energetikai- és KözműSzabályozási Hivatalhoz.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: 2016. szeptember 30.

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT
véleményezésére

Víziközmű

Felújítási,

Pótlási

terv

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: az előző napirendnél elmondottak alapján,
javasolta, hogy ne fogalmazzanak meg véleményeltérést a Felújítási
Pótlási tervvel kapcsolatban.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Szántó Zsolt a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság nem fogalmazott
meg véleményeltérést a tárggyal kapcsolatban, azt 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
98 / 2016.(VIII.30.) KT.
határozata
Az NE-IV víziközmű rendszer Felújítási, Pótlási tervének
véleményezéséről
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést, és ennek alapján az NE-IV
víziközmű rendszer 2017-2031 időszakra vonatkozó Felújítási, Pótlási
tervével kapcsolatban véleményeltérést nem fogalmaz meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatot legkésőbb
2016. szeptember 30-ig küldje meg a víziközmű szolgáltatónak annak
érdekében, hogy az a Felújítási, Pótlási tervet a Magyar Energetikai- és
Közmű-Szabályozási Hivatalhoz benyújthassa.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: 2016. szeptember 30.

Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT
a
Nagyecsedi
létszámkeretének növelésére

Óvoda

költségvetési

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az óvodában a
megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátására szükséges 1 fő
alkalmazása. Mivel az óvoda létszámkeretét már felhasználták, csak a
létszámkeret növelésével lehetséges egy óvodatitkár alkalmazása. Igaz,
hogy a feladat finanszírozás nem követi a feladatok változását, így a
költségek az önkormányzatot terhelik, de a zavartalan működés érdekében
javasolta a létszámbővítés jóváhagyását.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
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Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a határozat-tervezet 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 határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
99 / 2016.(VIII.30.) KT.
határozata
A 2016. évi költségvetési létszámkeret növelése
A Képviselő-testület
Jóváhagyja a 2016. évre vonatkozó teljes engedélyezett önkormányzati
108 fős létszámkeret 109 főre történő növelését, mely a Nagyecsedi
Óvoda intézményében 1 fő határozatlan idejű létszámnövekedést jelent,
így 66 főről 2016. szeptember 01. napjától 67 főre változik az intézményi
engedélyezett létszámkeret.
2016. szeptember 01. napjától az önkormányzat teljes költségvetési
engedélyezett létszámkerete 109 fő.
Végrehajtási határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: polgármester

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

Kovács Lajos
István
polgármester

Dr. Bölcsik
jegyző
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Mészáros Gábor
alpolgármester
jkh.

Szántó Zsolt
települési képviselő
jkh.
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