Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2016. szeptember 27-én
az önkormányzati képviselő-testület r e n d e s – nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

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

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

Szántó Zsolt, települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Bugja János és Bulyáki Zoltán, települési képviselők

A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

N Y I L V Á N O S ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, a megjelent
vendégeket. Ezután megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét, mivel a
képviselő-testület 9 tagja közül 8 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc sorrendben soron
következő és jelenlévő Bugja János és Bulyáki Zoltán települési képviselőket majd szavazást
rendelt el, s kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
107 / 2016.(IX.27.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2016. szeptember 27-ei - rendes – nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Bugja János
és Bulyáki Zoltán 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.-

TÁJÉKOZTATÓ a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Bugja János, megbízott intézményvezető
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

3.-

BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság

4.-

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat állandó bizottságainak tevékenységéről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

5.-

JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

6.-

JAVASLAT kölcsönszerződés megkötésére a Kristályvíz Nonprofit Kft-vel (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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EGYEBEK

Megkérdezte, hogy van-e új napirendi javaslat, vagy módosítás.
Ezután javasolta, hogy 7. napirendi pontként tűzzék napirendre a kiosztással megkapott
„JAVASLAT a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására” és 8. napirendi
pontként a szintén kiosztással megkapott „JAVASLAT hivatali gépjármű beszerzésére” című
előterjesztést.
Mivel más módosító javaslat nem volt, ezután a polgármester szavazást rendelt el, a
napirend felvételére vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
108 / 2016.(IX.27.) KT.
határozata
Napirend felvételéről
A Képviselő-testület
A 2016. szeptember 27-ei ülésén 7. napirendi pontként napirendjére tűzi a „JAVASLAT a
Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására”, 8. napirendi pontként pedig a
„JAVASLAT hivatali gépjármű beszerzésére” című kiosztással megkapott előterjesztések
tárgyalását.

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
109 / 2016.(IX.27.) KT.
3

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.-

TÁJÉKOZTATÓ a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Bugja János, megbízott intézményvezető
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

3.-

BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság

4.-

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat állandó bizottságainak tevékenységéről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

5.-

JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

6.-

JAVASLAT kölcsönszerződés megkötésére a Kristályvíz Nonprofit Kft-vel (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

7.-

JAVASLAT a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

8.-

JAVASLAT hivatali gépjármű beszerzésére (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi 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: jelezte, hogy a két ülés közötti eseményekről, a lejárt határidejű
határozatokról, a megtett intézkedésekről és az átruházott döntésekről is írásban készült
tájékoztató. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés.
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
110 / 2016.(IX.27.) 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./

TÁJÉKOZTATÓ a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2015. évi tevékenységéről

5

Előadó: Bugja János, megbízott intézményvezető
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az előterjesztés részletesen, írásban került a
testület elé, melyet az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság is véleményezett. Ezért kérte
a bizottság véleményét.
Dr. Ficsor Mihályné az OMSB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag javasolta a
tájékoztató elfogadását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte a megbízott intézményvezetőt, hogy kíván-e
kiegészítést tenni az előterjesztéshez.
Bugja János, megbízott intézményvezető: az időközben bekövetkezett változásokról adott
tájékoztatást. A nyáron a Rákóczi utcai telephelyük átköltözött a Szatmári utcára az Egyház
és az Önkormányzat között létrejött megállapodás következtében. A költözés nagy munka
volt, de szeptemberre mindennel végeztek. Köszönetet mondott Kovács Imrének a Kft.
ügyvezetőjének, aki mindenben segítséget nyújtott, Polgármester úrnak, aki azonnal
intézkedett, ha bármilyen fennakadás volt, valamint a technikai dolgozóknak, akik a
költözést bonyolították. Az épület minden tekintetben nagyon otthonos, szép környezetben
vannak a gyerekek. Az udvar is nagyon barátságos. Az épület csere és a költözés teljesen
rendben zajlott. Jelentős változás még, hogy Tóth Katalin igazgatónő megbízatása augusztus
31-én lejárt és nem vállalta tovább a feladatot. Így a minisztérium államtitkára őt, mint
korábbi igazgatóhelyettest bízta meg 1 évre a feladattal. Az igazgató helyettesi feladatokat
Maklári Zsolt vette át. Jelentős változás következett be a létszámban, közel 250 gyerek
távozott az intézményből. A szabad iskolaválasztás lehetőségével éltek a szülők. A
Református iskola szeptembertől a felmenő rendszeren túl 6., 7., és 8., osztályt is indított és
sok szülő átíratta a gyerekét. Roma gyereket is írattak át, nyílván a jobb tanulókat. Így a
gyerekanyaguk összetétele homogén lett. A gyereklétszám csökkenésével együtt járt, hogy 8
pedagógus is távozott. Ebből 5-en a Református iskolába mentek át, így végül is a régi
diákjaikat fogják tanítani. 3-an pedig saját döntésük alapján más iskolákban kerestek helyet.
Egy hónapja folyik az oktatás, a nevelők ugyan úgy folytatják a munkát, mint korábban. Az
a meglátása, hogy a fegyelem nagyobb lett ettől az évtől, nincs jelentős összetűzés, viszont
letargikusak is, sajnálják a régi osztálytársakat. Vannak néhányan, akik a 6-7. órára nem
hajlandók már bent maradni, megpróbálnak megszökni. 10-12 ilyen gyerek van, de őket
állandóan fogni kell, mert a többiek is követik. Kaptak 2 biztonsági őrt is, de nem mindig
sikerül a gyerekeket megfogni.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a kiegészítést, és mindazok munkáját, akik a
költözésben segítettek. Valóban el lehet mondani, hogy minden szempontból nagyon szép
környezetben vannak az alsós tanulók. Örömmel hallotta, hogy kevesebb a gond.
A múlt héten járt nála egy nagyobb delegáció, 3-4 ország neves sajtó képviselői egy
nemzetközi roma jogvédő szervezettel annak kapcsán, hogy az EU kötelezettségszegési
eljárást indított Magyarországgal szemben.
A helyszínen nézték meg a roma lakosság helyzetét. Nagyon kultúráltan beszélgettek.
Megpróbálta szigorúan a tények mellett maradva felvázolni a kialakult helyzetet, hogy nem
roma és magyar konfliktusról van szó. Jogi értelemben nincs Nagyecseden szegregált
oktatás, ez akkor lenne, ha egy intézményen belül lenne megkülönböztetés. Érdekes
helyzetről beszélhetünk Nagyecseden. A nem hátrányos helyzetű gyerekeket kellene
beintegrálni a hátrányos helyzetű gyerekek közé, mert már ők vannak kevesebben. A
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megbeszélés után több intézményben is voltak. Összességében úgy mentek el, hogy nem
arról van szó, hogy nem szeretik a cigányokat, hanem ez egy kialakult helyzet.
Megindultak a változások, ami a jövő évtől valósul meg. Januártól a technikai dolgozókat is
átveszi az állam, ez alól kivétel a konyhai dolgozók. A takarítónők és a gondnok január 1-től
átkerülnek az intézményhez. Nagyecsedet kijelölték kistérségi iskolaközpontnak, melyből 3
van a járásban. Ebben nem történik még jelentős esemény. Ennek várhatóan az lesz a
következménye, hogy a felső tagozatot a kistelepüléseken megszűntetik és a felső tagozat a
körzetközponti iskolába fog járni. Ehhez elvileg a koncepció szerint az infrastruktúra
megerősítése is hozzátartozik és a humánerőforrás megerősítése is. Nem tudta még
pontosan, hogy milyen települések fognak ide tartozni.
Tóth Áron, testületi tag: felajánlotta a kisebbségi önkormányzat segítségét a problémás
gyerekek szüleivel való kapcsolatfelvételben.
Kovács Lajos, polgármester: szerint olyan embereket kell keresni, akik a szülőket
rendszeresen felkeresik, és folyamatosan kézben tartják az ügyeket.
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 Dancs Lajos Énekzenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a szavazás
eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /3.tsp./

BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előadó: Dr. Bölcsik István, jegyző
Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megkérte jegyző urat, hogy röviden foglalja össze az érdemi
változásokat.
Dr. Bölcsik István, jegyző: csak a változásokra tért ki. A létszámot illetően 1 kollega
nyugdíjba vonult, a város aljegyzője. Polgármester úrral áttekintették a feladatokat, mivel
aljegyző úr a hatósági iroda vezetője is volt. A hatósági feladatok tekintetében nagyon sok
ügy átkerült a járási hivatalokhoz, ezért úgy döntöttek, hogy az aljegyzői státuszt nem töltik
be. A helyettesítésre jelöltek ki megfelelő végzettséggel rendelkező kollegát. A másik
lényeges dolog az ASP rendszer bevezetése. Ez az önkormányzatok feladatellátását segítő
elektronikus információs rendszer, melynek célja, hogy lehetőség szerint a különböző
területeken egységes legyen a feladat ellátás az önkormányzatoknál. Ennek a bevezetésére a
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jövő évben kerül sor először október 1-el az adórendszerhez csatlakoznak. Ahhoz, hogy ez
megtörténjen már most meg kell kezdeni a feladatok végzését.
Két olyan témakör volt, amire nem tért ki, tekintettel arra, hogy a közmeghallgatáson erről
már részletesen volt szó, a környezet állapotáról és a településfejlesztési elképzelésekről.
Október 2-án népszavazás lesz, ezzel kapcsolatban a hivatal állományának jelentős feladata
van. Erre megkezdték a felkészülést, rendben haladnak, várhatóan zökkenőmentesen le fog
zajlani.
Kovács Lajos, polgármester: hozzá fűzte, hogy három éve nagy erőkkel hozzákezdtek a
kormányablak kialakításának, aztán ez megtorpant. Most Nagyecsed újra bekerült azon
települések közé, ahol kormányablakot kívánnak működtetni. Ezzel várhatóan a földszinti
rész átalakításra kerül.
Mivel a napirendet bizottság is tárgyalta, ezután kérte az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Bulyáki Zoltán az ÜB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság a beszámolót megtárgyalta és
egyhangúlag javasolta annak 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
111 / 2016.(IX.27.) KT.
határozata
A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolóról
A Képviselő-testület
A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló írásos beszámolót megtárgyalta, azt jónak
tartja és elfogadja.

Tárgy: /4.tsp./

TÁJÉKOZTATÓ
tevékenységéről

az

önkormányzat

állandó

bizottságainak

Előadók: a bizottsági elnökök
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy írásos tájékoztató készült a napirendhez a
korábbi évekhez hasonlóan. Megkérdezte, hogy van-e észrevétel, kérdés ezzel kapcsolatban.
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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 önkormányzat
állandó bizottságainak tevékenységéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a szavazás
eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /5.tsp./

JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletének módosítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a 2016. év során történt szükséges változások
kerültek átvezetésre, melyet a központi intézkedések, vagy saját döntéseik indokoltak.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta a módosítás 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
14 / 2016. (IX.30.)
önkormányzati rendelete
Nagyecsed Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Nagyecsed Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.5)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a.)
b.)
c.)

1 387 736 000 Ft költségvetési bevétellel
1 532 853 000 Ft költségvetési kiadással
145 117 000 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
145 117 000 Ft működési egyenleg,

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

1 487 704 000
752 623 000
142 217 000
280 784 000
231 152 000
79 928 000
1 000 000
1 424 176 000
45 149 000
45 149 000
45 149 000
0
0
0
0

Költségvetési létszámkeret

109 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 1 532 853 000,- Ft kiadása
1 485 570 000,- Ft, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 14 000 000,- Ft,
állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 33 283 000,- Ft.
2. § A R 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § A R 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
4. § A R 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
5. § A R 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
8. § A R 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
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9. § A R 9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
10.§ A R 10. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
11.§ A R 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
12.§ A R 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
13.§ A R 17. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
14.§ A R 21. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
15.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
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Tárgy: /6.tsp./

JAVASLAT kölcsönszerződés megkötésére a Kristályvíz Nonprofit Kftvel (kiosztással)

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy 2015-ben már hoztak határozatot a
Kristályvíz Kft-ben lévő üzletrészük értékesítéséről. Ez sajnos eredménytelen volt. A Kft.
közgyűlésén találtak megoldást arra, hogy legalább a készpénzben meglévő vagyonhoz
hozzájussanak az önkormányzatok.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta annak 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
112 / 2016.(IX.27.) KT.
határozata
A Kristályvíz Nonprofit Kft-vel kötendő kölcsönszerződés jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és a kölcsönszerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kölcsönszerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Tárgy: /7.tsp./

JAVASLAT a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására
(kiosztással)

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy már szó volt a vasárnapi népszavazásról.
Dr. Bölcsik István, jegyző: elmondta, hogy több esetben a bizottsági tag tekintetében
összeférhetetlenség volt a szabályok miatt, ill. vannak olyan bizottsági tagok, akik
különböző okok miatt nem tudnak részt venni. A póttagokból kell a bizottságokat feltölteni,
aminek legalább 5 fősnek kell lenni. Az előbb említett okok miatt a tagok, ill. póttagok
száma lecsökkent. Annak érdekében, hogy a munka biztonságosan zajlódhasson javasolta a
póttagok megválasztását.
Kovács Lajos, polgármester: megjegezte, hogy most nem olyan nagy a delegálási kedv, csak
két-két delegált tag van a bizottságokban, ezért szükséges a póttagok megválasztása.
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
113 / 2016.(IX.27.) KT.
határozata
Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztásáról
A Képviselő-testület
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a nagyecsedi szavazatszámláló bizottság póttagjának
Murguly Lajos, Nagyecsed, Wesselényi u. 68. sz.
Sarkadi Tamás Nagyecsed, Petőfi-köz 26. sz.
Nyiri Gyula Nagyecsed, Petőfi köz 1. sz.
Bulyáki Gyuláné Nagyecsed, Sziget köz 8. sz.
alatti lakost megválasztja.

Tárgy: /8.tsp./

JAVASLAT hivatali gépjármű beszerzésére (kiosztással)

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a testület előtt ismert, 4 éve vásárolta a hivatal
a mostani gépjárművet. Azóta 300.000 km-t futott és a közeljövőben porlasztócserét kellene
végezni rajta. Már nem lenne célszerű nagyobb összeget költeni rá, ezért kértek egy
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ajánlatot a Platán autókereskedéstől, ahonnan az előző járművet is vásárolták. Most 9,1
millió forintba kerülne egy hasonló, de automata váltós és modernebb felszereltségű autó.
Kértek egy olyan konstrukciót, amit tartós bérletnek hívnak. A mostani autót 3 millióért
beszámítanák és 1,5 milliót kellene még hozzá befizetni. A bérletet 60 hónapra kötnék,
aminek a havi díja 77 ezer forint lenne. Ha a testület jóváhagyja, akkor mindenképpen a
szerződésbe foglalnák az előtörlesztés lehetőségét is. Ha megszületik a döntés az új autó
beszállítási ideje minimum 3 hónap. Minden szempontból célszerűnek látná a cserét.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság javasolta az előterjesztés 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
114 / 2016.(IX.27.) KT.
határozata
Hivatali gépjármű beszerzéséről
A Képviselő-testület
Egyetért Skoda Superb típusú gépjármű beszerzésével, melynek bruttó bekerülési költsége
9.196.000.-Ft. A gépjármű beszerzését tartós bérleti konstrukcióban hagyja jóvá az alábbi
finanszírozás szerint:
a. A jelenlegi Skoda Superb típusú gépjármű értékesítéséből (beszámításából) származó
bevétel 3.006.040.-Ft.
b. Az önkormányzat által fizetendő önrész 1.500.000.-Ft.
c. Az új gépjármű vételárából fennmaradó összeg finanszírozása 60 hónapon át havi
77.724.-Ft bérleti díj fizetésével.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gépjármű beszerzése érdekében a fentiek
figyelembevételével a szükséges intézkedéseket megtegye

EGYEBEK
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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

Bugja János
települési képviselő
jkh.

Bulyáki Zoltán
települési képviselő
jkh.
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