Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2016. október 25-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, települési képviselők

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

Szántó Zsolt,
Veres Zoltán, települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dr. Ficsor Mihályné, települési képviselő és
Mészáros Gábor, alpolgármester

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 7 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc sorrendben soron
következő és jelenlévő dr. Ficsor Mihályné települési képviselőt és Mészáros Gábor
alpolgármestert majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
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Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
118 / 2016.(X.25.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2016. október 25-ei - rendes – nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül dr. Ficsor
Mihályné települési képviselőt és Mészáros Gábor alpolgármestert 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 a helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló
3/2005. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság

3.-

BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2016. 3/4 éves
pénzügyi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

4.-

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

5.-

JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzata és a „Nagyecsedi Városüzemeltetési”
Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött hőszolgáltatási szerződés 4.1.1. pontjának
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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6.-

JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodában a
maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

EGYEBEK

Megkérdezte, hogy van-e új napirendi javaslat, vagy módosítás.
Ezután javasolta, hogy 7. napirendi pontként tűzzék napirendre a kiosztással megkapott
„JAVASLAT iskola-egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítására”, valamint 8.
napirendi pontként a „JAVASLAT szünidei gyermekétkeztetési szerződés jóváhagyására”
című szóbeli 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: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
119 / 2016.(X.25.) KT.
határozata
Napirend felvételéről
A Képviselő-testület
A 2016. október 25-ei ülésén 7. napirendi pontként napirendjére tűzi a „JAVASLAT iskolaegészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítására” című kiosztással megkapott, valamint
8. napirendi pontként a „JAVASLAT szünidei gyermekétkeztetési szerződés jóváhagyására”
című szóbeli előterjesztés tárgyalását.

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirend egészére vonatkozóan, majd
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
120 / 2016.(X.25.) 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 a helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló
3/2005. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság

3.-

BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2016. 3/4 éves
pénzügyi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

4.-

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

5.-

JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzata és a „Nagyecsedi Városüzemeltetési”
Szolgáltató Nonprofit Kft. között létrejött hőszolgáltatási szerződés 4.1.1. pontjának
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

6.-

JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodában a
maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

7.-

JAVASLAT iskola-egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

8.-

JAVASLAT szünidei gyermekétkeztetési szerződés jóváhagyására (szóban)
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Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

EGYEBEK

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 lejárt határidejű határozatokról, a megtett
intézkedésekről és az átruházott döntésekről is írásban készült tájékoztató. A két ülés
közötti eseményekről a következő ülésen számol be. 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: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
121 / 2016.(X.25.) KT.
határozata
A két ülés között tett jelentésről
A Képviselő-testület
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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 a helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek
elfogadásáról szóló 3/2005. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat 2005-ben
hagyta jóvá a jelenleg hatályos rendezési tervét. Az eltelt időszakban több olyan törvényi
változás történt, ami miatt bizonyos rendelkezések okafogyottá váltak a rendeletben. A
felügyeleti szerv jelezte, hogy helyezzék hatályon kívül ezeket a rendelkezéseket.
Gyakorlatilag csak a törvény erejénél fogva aktualitását vesztett szabályokat helyezik
hatályon kívül.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Paragh Lajos a TFB. elnöke megbízásából: elmondta, hogy a bizottság a módosítást
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően támogatta annak elfogadását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el, majd kihirdette
annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15 / 2016. (X.31.)
önkormányzati rendelete
A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005.
(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati
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rendelet 1. melléklete 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Településfejlesztési
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról
szóló 3/2005. (II.18.) önkormányzati rendelet:
a) 3. § (1) bekezdése,
b) 18.§ (2) bekezdés f) pontja,
c) 23.§ (2) bekezdése,
d) 24.§ (2) bekezdése,
e) 27.§-a,
f) 29.§-a,
g) 30.§ (1) bekezdése,
h) 30.§ (3) bekezdése,
i) 30.§ (6)-(9) bekezdései,
j) 31.§ (1) bekezdés 2. pontja,
k) 31.§ (2) bekezdés 5. pontja,
l) 31.§ (2) bekezdés 7 pontja,
m) 32.§ (3) bekezdése,
n) 33.§ (1) bekezdés a) pontja,
o) 33.§ (1) bekezdés c) pontja.
2. § A rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tárgy: /3.tsp./

BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2016.
3/4 éves pénzügyi gazdálkodásáról

Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy írásos előterjesztés készült táblázatos
kimutatással. A Kft. minden esetben külön taglalja a közhasznú és a vállalkozási
tevékenységgel összefüggő adatokat. Összességében 157 ezer forintos pozitív eredményt
mutat a Kft. működése. A Kft. fő feladatköre az önkormányzat által rábízott feladatokból áll,
kisebb része a vállalkozási tevékenység. Megkérdezte Kovács Imrét a Kft. ügyvezetőjét, hogy
akar-e szóban kiegészítést tenni.
Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője: megköszönte a szót, de nem kívánt semmit hozzáfűzni az
írásban elkészült beszámolóhoz.
Kovács Lajos, polgármester: ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a Kft.
beszámolójának elfogadását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el, majd kihirdette
annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
122 / 2016.(X.25.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2016. 3/4 éves pénzügyi
gazdálkodásáról
A Képviselő-testület
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2016. 3/4 éves pénzügyi gazdálkodásáról
szóló írásos beszámolót megtárgyalta, azt jónak tartja és elfogadja.

Tárgy: /4.tsp./

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a bevételek 72,77%-kal
1.115.390.000.-Ft-tal, a kiadások 72,05%-kal 1.104.485.000.-Ft-tal teljesültek. A költségvetési
főösszeg 1.532.853.000.-Ft. A teljesítések időarányosnak mondhatók. Sajnos továbbra is
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fennállnak azok a nehézségek, amik korábban is. Az önkormányzat forráshiányos, napi
gondot okoz a likviditás megőrzése. Sokkal kevesebb a normatív finanszírozás, mint a
kiadás. A gazdálkodást segíti a folyószámlahitel, amit folyamatosan igénybe vesznek. A
szállítói számlák fizetésével folyamatosan gondban vannak, jelentős részét nem tudják
határidőben teljesíteni, folyamatos átütemezéssel sikerül a likviditást biztosítani. Minden
évben pályázatot nyújtanak be, ez idén is így történt. Most nagyon elhúzódik ennek az
elbírálása, sajnos a mai napig még nem született döntés ebben a pályázatban. Remélik, hogy
olyan támogatást kapnak, amiből ezt a problémát jelentősen mérsékelni tudják.
Megragadta az alkalmat, hogy tájékoztassa a lakosságot arról, hogy az önkormányzatnak
igen jelentős a kintlévősége, ami a kötelező adók meg nem fizetéséből adódik. Azok, akiknek
lejárt tartozása van rövidesen felszólító levelet fognak kapni. Amennyiben ez nem jár
sikerrel a behajtásról fognak intézkedni. A teljes kintlévőség több, mint 70 millió forint, ami
több év alatt halmozódott fel. Ez nagyrészt fedezetet nyújtana a szállítói tartozások
rendezésére.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
egyetértettek polgármester úrral az adók behajtásával kapcsolatban, és javasolták a
tájékoztató elfogadását.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el, majd
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadta az önkormányzat 2016.
III. negyedévi gazdálkodásáról 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 Önkormányzata és a „Nagyecsedi
Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft között létrejött
hőszolgáltatási szerződés 4.1.1. pontjának módosítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy egy élet hozta változást kell átvezetni a
szerződésen. A hőszolgáltatással kapcsolatos feladatokat a Kft. végzi. A Rákóczi utcai
általános iskola épületét a Református egyház részére átadták, ezért a korábban
megállapított költség megosztásra került a Református iskola és a továbbra is
önkormányzati fenntartásban működő óvoda között. Ez havi 50.000.-Ft-ot jelent.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
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Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta annak elfogadását.
Kovács Lajos, polgármester: hozzáfűzte, hogy a Wesselényi utcai óvoda és a Rákóczi utcai
épület közüzemi számláinak megosztása a valósan mért óraállások alapján fog történni.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el, majd kihirdette
annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
123 / 2016.(X.25.) KT.
határozata
A Nagyecsed Város Önkormányzat és a Nagyecsedi Városüzemeltetési Nonprofit
KFT. között létrejött hőszolgáltatási szerződés módosításáról
A Képviselő-testület
Nagyecsed Város Önkormányzat és a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit
KFT között 2011. március 31-én létrejött és 2012. február 07-én, valamint 2014. május 01-én
módosított hőszolgáltatási szerződés 4.1.1. pontjában rögzített szolgáltatási díjakat 2016.
november 01. napjától az alábbiak szerint módosítja:





Wesselényi úti Óvoda:
50.000,- Ft + ÁFA / hó
Rózsás úti általános iskola: 100.000,- Ft + ÁFA / hó
Vasút úti óvoda:
90.000,- Ft + ÁFA / hó
Művelődési Ház:
90.000,- Ft + ÁFA / hó
Mindösszesen:
330.000,- Ft + ÁFA / hó

A hőszolgáltatási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben marad.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított hőszolgáltatási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Tárgy: /6.tsp./

JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzata fenntartásában működő
óvodában a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
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Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy a testület korábban jóváhagyta a
maximálisan indítható csoportlétszámokat. Az óvoda vezetője jelezte, hogy az egyik
csoportba – ami 25 létszámmal működött – felvettek egy gyereket, aki sajátos nevelési
igénnyel bír, így 2 főnek számít, vagyis a létszám 27 főre emelkedne. Az önkormányzatnak
joga van a meghatározott létszám megváltoztatására.
Javasolta, hogy a testület 27 főben határozza meg a maximális csoportlétszámot. Szerinte
biztosítani kell ennek a gyereknek is az óvodai nevelésben való részvételt.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el, majd kihirdette
annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
124 / 2016.(X.25.) KT.
határozata
A Nagyecsed Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodában a maximális
csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
A Képviselő-testület
Oktatás-, és nevelésszervezési indokok alapján e n g e d é l y e z i Nagyecsed Város
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodában a maximális csoportlétszám túllépését,
további működését a 2015/2017-es tanévben az alábbi részletezettséggel:
Városi Napközi Otthonos Óvoda Nagyecsed, Vasút u. 10. sz. alatti telephelyén a középső
csoportban: 27 fővel.

Tárgy: /7.tsp./

JAVASLAT iskola-egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítására
(kiosztással)

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy szomorú esemény miatt került a testület elé ez
a napirend. Dr. Gaál Miklós háziorvos működött közre a feladat ellátásában, aki a
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közelmúltban elhalálozott. Ezért ezt a feladatot dr. Gaál Gedeon Bence háziorvosra bíznák.
Az egyeztetések alapján vállalná a feladat ellátását. Ennek megfelelően módosítani kell a
feladat-ellátási szerződést. Megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés.
Bugja János, települési képviselő: nyugtázta, hogy az iskola-egészségügyi feladatok ellátása
megoldódott. Megkérdezte, hogy a településre vonatkozóan van-e valami változás.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy dr. Gaál Miklós vállalkozó háziorvosként
működött. A „Gaál Med 98” Bt. volt a feladat ellátó. Jelenleg még mindig a Bt-é a jog. Még
egy évig birtokolhatja a jogot a Bt. és jogosult a feladat-ellátásra. A Bt. a praxisjogot
értékesítve próbál új háziorvost találni. Reménykednek, hogy ez sikerül, keresik a
megoldást. A praxis vagyoni értékű jog a Bt. értékesítheti. Ha egy éven belül nem tudja
megoldani, akkor a praxisjogot elveszíti, ami visszaszáll az önkormányzatra. Akkor az
önkormányzatra hárul a feladat, hogy a praxist működtesse. Sajnos még ingyen sem könnyű
most háziorvost találni. Az a cél, hogy minél hamarabb találjanak háziorvost. Arra
számítanak, hogy a másik két háziorvos próbálja meg helyettesítéssel a feladatot ellátni.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el, majd kihirdette
annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
125 / 2016.(X.25.) KT.
határozata
Az iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó
megállapodás módosításáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és a határozat melléklete szerint a feladat-ellátási
megállapodás módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosító szerződést az önkormányzat nevében
aláírja.

Melléklet a 125/2016. (X.25.) KT határozathoz
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Megállapodás
iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó
megállapodás módosítására
Mely létrejött az alulírt helyen és időben az alábbiakban felsorolt szervek és személyek
között az alábbi feltételek szerint:
1. Nagyecsed Város Önkormányzata Nagyecsed, Árpád u. 32. (továbbiakban fenntartó,
képviselője: Kovács Lajos Polgármester)
2. Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nagyecsed,
Rózsás u. 1.(képviselője: Bugja János igazgató, továbbiakban: Intézményvezető)
3. Városi Napközi Otthonos Óvoda Nagyecsed, Vasút u. 10. (képviselője: Kerekes
Miklósné Óvoda Vezető, továbbiakban: Intézményvezető)
4. Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Nagyecsed, Rákóczi u. 12. (Képviselője: Fodorné Nyíregyházi Edit Igazgatónő,
továbbiakban: Intézményvezető)
Háziorvosok:
5. Dr. Tóth Attila vállalkozó háziorvos
6. „Gaál és Társa” Egészségügyi Bt. (Dr. Gaál Gedeon háziorvos)
Védőnők:
7. Gyuris Lászlóné védőnő
8. Kissné Virág Andrea védőnő
9. Kissné Kovács Tünde védőnő
10. Rókáné Szűcs Gabriella védőnő
1. Szerződő felek az iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi feladatok tárgyában
közöttük fennálló 2012. február 15-től hatályos megállapodás I. pontját az alábbiak szerint
módosítják:
„ I. A háziorvosok és védőnők tényként rögzítik, hogy az iskola-egészségügyi és ifjúságegészségügyi feladatokat közösen látják el a 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglaltak
alapján, az alábbi intézményekben a következő rendelési idők szerint:

Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola
A védőnői feladatokat Gyuris Lászlóné védőnő látja el.
I.- II.- III. Osztályok

Dr. Tóth Attila háziorvos

Kedd

IV.-V-VI. Osztályok Dr. Gaál Gedeon háziorvos Szerda
VII.- VIII. Osztályok

Dr. Gaál Gedeon háziorvos Szerda

11.00-13.00
13.00-14.00
11.00-14.00

Városi Napközi Otthonos Óvoda
I.sz. Wesselényi u. 2.

Dr. Gaál Gedeon háziorvos Szerda
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14.00-15.00

Kissné Virág Andrea védőnő
Dr. Tóth Attila háziorvos

Csütörtök

11.00-12.00

Rókáné Szűcs Gabriella védőnő
II.sz. Vasút út 10.

Dr. Gaál Gedeon háziorvos Péntek

11.00-13.00

Kissné Kovács Tünde védőnő
Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Dr. Tóth Attila háziorvos

Csütörtök

12.00-13.00

Gyuris Lászlóné védőnő”
2.

A megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényesek.

3.

Jelen megállapodás 2016. november 1. napjától hatályos.

Szerződő felek jelen megállapodást közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Nagyecsed, 2016. ………………….
…………………………………………………………

…………………………………………………………..

Kovács Lajos Polgármester

Gyuris Lászlóné védőnő

…………………………………………………………

………………………………………………………….

Bugja János igazgató

Kissné Virág Andrea védőnő

………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Fodorné Nyiregyházi Edit Igazgatónő

Kissné Kovács Tünde védőnő

…………………………………………………………

……………………………………………………………

Kerekes Miklósné Óvoda Vezető

Rókáné Szűcs Gabriella védőnő

…………………………………………………………

…………………………………………………………..

Dr. Tóth Attila háziorvos
Tárgy: /8.tsp./

JAVASLAT
(szóban)

Dr. Gaál Gedeon háziorvos
szünidei

gyermekétkeztetési
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szerződés

jóváhagyására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a költségvetés lehetőséget biztosít
a rászoruló gyerekek étkeztetésének biztosítására. Ez korábban csak a nyári szünidei
étkeztetésre vonatkozott, újabban már az őszi és téli szünetben is lehet ezzel élni. Az őszi
szünetben 3, a téli szünetben 7 napot fog jelenteni. Javasolta a szerződést megkötni az
önkormányzat tulajdonában lévő „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kftvel. A költségvetés 570.-Ft/fő összeget biztosít a feladat ellátására.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Budja János a PB. elnöke: elmondta a bizottság egyhangúlag támogatta a szerződés
megkötését.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el, majd kihirdette
annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
126 / 2016.(X.25.) KT.
határozata
Nagyecsed Város Önkormányzat által a rászoruló gyermekek intézményen kívüli
(őszi, téli) szünidei étkeztetés megvalósításával kapcsolatos szerződés megkötéséről
A Képviselő-testület
Elhatározza, hogy a 2016. évi szünidei gyermekétkeztetés megvalósításának biztosítása
érdekében az őszi és téli szünidő idejére a mellékelt tervezet szerint szerződést köt a
Nagyecsedi Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit Kft. 4355-Nagyecsed, Rózsás utca 65.
alatti gazdasági társasággal.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Melléklet a 126/2016. (X.25.) KT határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
a 2016. évi ŐSZI szünidei gyermek étkeztetésére

15

mely létrejött egyrészről: Nagyecsed Város Önkormányzata Nagyecsed, Árpád u. 32.
képviselő: Kovács Lajos Polgármester (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről Nagyecsedi Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit Kf (képviselő:
Kovács Imre Ügyvezető, székhely: 4355-Nagyecsed, Rózsás utca 65., adószám: 14846616-215) mint vállalkozó, (a továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel
1. A felek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) kormányrendeletben, valamint
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2.
melléklet III.5.c). pontja szerint vállalkozási szerződést kötnek, melynek tárgya a
Nagyecseden állandó lakhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére napi egyszeri meleg
étkeztetés biztosítása.
2. A szolgáltató vállalja, hogy 2016. november 02-04. közötti időszakban 3
munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső bölcsődei, óvodai intézmény zárva
tartásának időtartamára folyamatosan legfeljebb nagyecsedi lakóhellyel, tartózkodási
hellyel rendelkező gyermek (továbbiakban: jogosult) részére a Szatmári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási Központtal (továbbiakban: SZAK) együttműködve napi
egyszeri meleg étkeztetést biztosít. A jogosulti létszám a szerződés időtartama alatt
változhat, amennyiben a szerződés időtartama alatt a jogosultaknál a rászorultsági
feltételek változnak.
3. A szolgáltató a meleg ételt a vonatkozó jogszabályok, különösen a vendéglátó-ipari
termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
szóló 62/2011. (IV.30.) VM rendelet valamint a táplálkozási igények figyelembe
vételével biztosítja. Amennyiben a szolgáltató a jogszabályi előírásokat megszegi, és
emiatt a Megrendelőt kár éri, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik, ezekért a
szolgáltató teljes anyagi felelősséggel tartozik a Megrendelő felé.
4. A Szolgáltató vállalja, hogy a 3. pontban foglalt feltételeknek megfelelő meleg ételt a
2. pontban foglalt jogosultsági létszám figyelembe vételével előállítja, és azt a
Megrendelő részére átadja.
5. A SZAK vezetője vagy az általa megbízott személy, valamint a Szolgáltató minden
munkanapon írásban igazolja és elismeri a szolgáltató által előállított meleg étel
átvételét. Az így átvett meleg étel kiosztásáról a SZAK gondoskodik.
6. A felek a szolgáltatás ellenértékét bruttó 304.380,- Ft összegben állapítják meg (178
gyermek x 3 munkanap x 570,- Ft/adag), amely azonban keretösszeg, akként,
hogy a keretösszeg csak csökkenhet, amennyiben a jogosulti létszám csökken.
7. A szolgáltatás ellenértéke kifizetésének rendje az alábbi: A szolgáltató 2016.
november 03. teljesítést követő 3 munkanapon belül végszámlát állít ki a
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teljesített szolgáltatásokról, melynek ellenértékét a Megrendelő ettől számított 8
munkanapon belül átutalja a Szolgáltatónak. Az átutaláshoz a SZAK 2016. november
04-én átadja a megrendelő Pénzügyi Irodája részére a szolgáltatás teljesítését igazoló,
a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott elismervényt.
8. A megrendelő részéről a kapcsolattartó személy: Fodorné Papp Ilona a SZAK
vezetője, aki a Szolgáltató teljesítését – az 5. pontban meghatározott elismervény és a
helyszíni kontroll alapján- ellenőrzi és a hiánytalan teljesítést leigazolja.
9. Az esetleges felmerülő jogvitákkal kapcsolatban a felek – a hatáskörtől függőenkikötik a Mátészalkai Városi Bíróság, illetőleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
10. A felek a fenti megállapodást, közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Nagyecsed, 2016. október _____.
Kovács Lajos
Polgármester
Megrendelő

Kovács Imre
Ügyvezető
Szolgáltató

EGYEBEK
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy egyebekben van-e valakinek közérdekű
problémája, kérdése.
Paragh Lajos, települési képviselő: elmondta, hogy több megkeresés is érkezett hozzá.
Mindenki tudja, hogy a szennyvízberuházás kapcsán milyenné váltak az utak. Egészen
pontosan a Központ utcából érkezett egy megkeresés, hogy próbáljanak olyan megoldást
találni, hogy legalább gyalogosan tudjanak kijönni száraz lábbal. A Síp utcában próbáljanak
javítani az út állapotán, ahová a mentő sem tud bemenni.
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy sajnos ott nagy a probléma, ahol nem
rendelkezik szilárd burkolattal az út. Nyilvánvalóan jogos az észrevétel, óriási probléma van.
Már 7-8 éve nincs olyan pályázati forrás, ami kifejezetten önkormányzati utak építésére
vonatkozóan biztosítana pénzügyi fedezetet. A lakosság is emlékezhet arra, hogy szinte
minden évben 1-2 utcát aszfaltoztak, amíg erre pályázati forrás volt. Az utak kilométere 4050 millió forintba kerül. Az önkormányzat képtelen ezt saját forrásból előteremteni.
Természetesen ez nem oldja meg a lakosság problémáját. Amit az utakkal tenni tudnak, azt
szegényes lehetőségeik felhasználásával igyekeznek megtenni. A legkritikusabb helyeket
rövid távú megoldásokkal próbálják járhatóvá tenni. Egy eső után végig megy két
mezőgazdasági gép és újra járhatatlan az út. Az aszfalt oldaná meg a problémát.
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A szennyvízzel kapcsolatban vannak garanciális jellegű problémák. A vezeték lefektetésénél
keletkezett károkat kérhetik számon, ami folyamatosan meg is történik. Két hete
személyesen tartottak bejárást a kivitelezővel. A legtöbb utcában találtak olyan szakaszokat,
ahol a lefektetett vezeték süllyedéséből adódóan gondok vannak. Abban maradtak, hogy az
ősz folyamán, a tél beállta előtt meg fognak történni a javítások. Nagyon kevés, ahol ez az
egész útpályát érinti. Bíznak benne, hogy az új költségvetési forrásoknál belterületi utakra is
lesznek pályázatok. Vannak kész útépítési terveik, amik időközben lejártak, de ezeket meg
tudják újítani.

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

Dr. Ficsor Mihályné
települési képviselő
jkh.

Mészáros Gábor
alpolgármester
jkh.
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