Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2016. november 23-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,
Bulyáki Zoltán,
Dr. Ficsor Mihályné,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Veres Zoltán, települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István jegyző,
Murguly Lajosné, pénzügyi irodavezető
Távol maradt:

Bugja János,
Tóth Áron, települési képviselők

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Veres Zoltán, 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, 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 Veres Zoltán és Bulyáki Zoltán települési képviselőket majd
szavazást rendelt el, s kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
138 / 2016.(XI.23.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2016. november 23-ai - rendkívüli – nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Veres
Zoltán 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.-

JAVASLAT számlavezető pénzintézet váltásra
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

2.-

JAVASLAT népkonyha szolgáltatás megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan, majd kihirdette
annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
139 / 2016.(XI.23.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
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az alábbi napirendet állapítja meg:
1.-

JAVASLAT számlavezető pénzintézet váltásra
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

2.-

JAVASLAT népkonyha szolgáltatás megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./

JAVASLAT számlavezető pénzintézet váltásra

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy korábban már váltottak szót arról, hogy
felülvizsgálják az önkormányzat jelenlegi szerződését. Három pénzintézet szolgáltatásáról
kértek árajánlatot, melyek meg is érkeztek. A pénzügyi iroda elemezte az ajánlatokat és az
elvégzett modellezés alapján a Szabolcs Takarékpénztár adta a legjobb ajánlatot. Ezért
javasolta, hogy kezdeményezzék a Szabolcs Takarékszövetkezethez a számla átvitelét.
Megindítják a folyamatot, hogy januártól kerüljön át a számlavezetés a
Takarékszövetkezethez. Ez egy hosszú folyamat lesz, mivel vannak folyamatban lévő
projektek, amiknek még ki kell futni, hogy az OTP-nél a folyószámlát meg tudják szüntetni.
Lényeges kérdés, hogy a folyószámlahitelük nyíljon meg a Takarékszövetkezetnél, mert
december 31-el azt az OTP-nél le kell zárni. Sokszor neki futottak, hogy helyben, helyi
fiókkal rendelkező pénzintézetnél vezessék a számlájukat. Ennek korábban gyakorlati és
technikai akadálya volt, a korábban még sokkal nagyobb hitelállományukat nem tudták
kezelni. Időközben nagyon jelentős növekedésen ment keresztül a Takarékszövetkezet,
mivel a nagyecsedi és több kisebb takarékszövetkezet is beolvadt a Szabolcs
Takarékszövetkezetbe. A megyében két nagy takarékszövetkezet lesz és a kisebbek ezekbe
olvadtak be, vagy fognak beolvadni a közeljövőben. Az épületet is idén újították fel és
pénzügyileg is ki tudják szolgálni az önkormányzatot.
A kormányzatnak van egy olyan szándéka, hogy az önkormányzati pénzkezelést be akarják
vonni a kincstárhoz, ezért lehet, hogy ez a számlaváltás csak rövid életű lesz a Szabolcs
Takarékszövetkezet irányába.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
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Szántó Zsolt a PB. tagja: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a határozattervezet 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
140 / 2016.(XI.23.) KT.
határozata
Számlavezető pénzintézet váltásról
A képviselő-testület
Úgy határoz, hogy az OTP Bank Nyrt. Mátészalkai Kirendeltségénél vezetett
bankszámláinak vezetéséről szóló szerződést felmondja és ezzel egyidejűleg szerződést köt a
Szabolcs Takarékszövetkezettel (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.) bankszámláinak
vezetésére a Takarékszövetkezet Nagyecsedi Kirendeltségénél. (4355 Nagyecsed, Rákóczi u.
16.)
Felhatalmazza a polgármestert a számlavezető pénzintézet váltásával kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére, a szükséges aláírások megtételére.

Tárgy: /2.tsp./

JAVASLAT népkonyha szolgáltatás megvalósítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az Étkeztetési Centrum azzal kereste meg az
önkormányzatot, hogy nyírbátori székhellyel működtetnek egy népkonyhát. A működtetés
állami finanszírozással működik, az ellátotti létszám alapján hívják le a normatívát.
Amennyiben igénylik, akkor ezt rászorultsági alapon, de anonim módon, név nélkül tudják
az étkeztetést biztosítani. A jogszabályi feltételek szerint kell biztosítaniuk az ellátást. Ha az
önkormányzat részt kíván ebben venni, akkor olyan helyet kell az önkormányzatnak
biztosítani a kiosztáshoz és elfogyasztáshoz, ahol kézmosási lehetőség, ill. női, férfi WC is
van. Az ételt műanyag tányérban, és evőeszközökkel osztják ki, az önkormányzat feladata a
műanyag hulladék elszállítása.
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Felmérést végeztek a Szociális
közfoglalkoztatotti körben.

Alapszolgáltatási

Központ

segítségével

és

a

Dr. Ficsor Mihályné, települési képviselő: megkérdezte, hogy meddig fogja nyújtani a
szolgáltatást a szolgáltató.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy egy normatíva alapján folyamatosan
igényelhető ez a forrás.
Paragh Lajos, települési képviselő: szerint a művelődési ház nagyterme helyett egy másik
helyszínt kellene találni, mert a művelődési házban próbák, rendezvények vannak.
Kovács Lajos, polgármester: felvetette, hogy a művelődési ház udvarán a sportöltőzőnél van
egy üres helyiség, amely megfelelne erre a célra és a szükséges feltételek is rendelkezésre
állnak.
Bulyáki Zoltán, települési képviselő: megjegyezte, hogy az előírt vizesblokk is rendelkezésre
áll az épületben, szerinte is megfelelne erre a célra.
Kovács Lajos, polgármester: javasolta, hogy a művelődési ház nagyterme helyett az öltöző
épületének üresen álló helyiségét ajánlják fel az ebéd kiosztásának helyszínéül.
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
141 / 2016.(XI.23.) KT.
határozata
Népkonyha szolgáltatás megvalósításáról
A képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést, és ennek alapján jóváhagyja, hogy az
önkormányzat együttműködési megállapodást kössön az Étkeztetési Centrummal
(székhely:4400 Nyíregyháza, Csillag út 3. sz., adószám: 18652712-2-15, képviseli: Csobán
Györgyné) a határozat melléklete szerinti megállapodásban rögzített tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az együttműködési
megállapodást aláírja.
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Melléklet a 141/2016. (XI.23.) KT határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről:
Étkeztetési Centrum (székhely:4400 Nyíregyháza, Csillag út 3. sz., adószám: 18652712-215, képviseli: Csobán Györgyné) (továbbiakban: Szolgáltató)
Másrészről:
Nagyecsed Város Önkormányzata (székhely: 4355 Nagyecsed, törzsszám:, 732538
adószám: 15732530-2-15 képviseli: Kovács Lajos polgármester) mint érdekelt önkormányzat
(továbbiakban: Önkormányzat;
– a továbbiakban együttesen: Együttműködő felek – között az alulírott helyen és időben,
az alábbi feltételekkel:
1.)

Előzmények: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által kiadott,
2016. július 20. napján jogerőssé vált működési engedély szerint a szolgáltató
működési engedéllyel rendelkezik szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatás
működtetésére.
Ellátási terület: Nagykállói-, Nyírbátori-, Mátészalkai, Baktalórántházai járások
közigazgatási területeire

2.)

A szociális ellátás formája az 1993. évi III. tv. 57. §-a (1) bekezdés c valamint a 62.
§ (1) bekezdés szerinti szociális étkeztetés. Az étkeztetés keretében azoknak a
szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
Az ellátásban részesítendők köre a szakmai szabályok körébe tartozó személyek.

3.)

Szolgáltató a 2. pontban meghatározott szolgáltatást a működési engedély
szerinti ellátási területén látja el. Szerződő felek egyező akaratával a jelen szerződés
alapján Szolgáltató szociális étkeztetés-népkonyha alapszolgáltatást biztosít az
Önkormányzat közigazgatási területén.

4.)

Az Önkormányzat tulajdonát képezi
a 2178. hrsz alatt nyilvántartott 22422 m2 területű, a természetben a Nagyecsed,
Vasút út 2. sz. valamint a 2615. hrsz alatt nyilvántartott 3782 m2 területű, a
természetben a Nagyecsed, Síp út 7 sz. alatti ingatlanok.
Az Önkormányzat a Szolgáltató ingyenes használatába adja a 2178 hrsz-ú
ingatlanon lévő volt sportöltözőt, valamint a 2615 hrsz-ú ingatlan közösségi
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nagytermét a jelen szerződés aláírásának napjától kezdődő határozatlan időtartamra
a felek által előzetesen egyeztetett napi 3 órában.
5.)

A használatba adás célja az ingatlanon történő szociális étkeztetés- népkonyha
szolgáltatás biztosítása.

6.)

Az Önkormányzat kijelenti, hogy az ingatlanok használatáért külön anyagi
ellentételezést nem kér.

7.)

A keletkezett hulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.

8.)

A megállapodást a felek rendes felmondással 2 havi, azaz két havi felmondással
szüntethetik meg. A felmondást a feleknek írásban kell egymással közölni.

9.)

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás
2016. december 1. napjától határozatlan időre jön létre.

10.)
Az önkormányzat biztosít a kiosztások helyszínén és idejére egészségügyi
alkalmassági vizsgálattal rendelkező kiosztó személyzetet.
11.)
A felek kinyilvánítják, hogy az esetleges vitákat először békés úton,
tárgyalással kívánják rendezni, az esetleges jogvitákat az illetékességgel rendelkező
bíróság előtti eljárásban kívánják rendezni.
12.)
Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
13.)
A szerződő felek jelen együttműködési megállapodást elolvasás és értelmezés
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag cégszerűen
aláírásukkal látnak el.
Kelt: Nagyecsed, 2016. november 30.

……………………………………..

……………………………………….

Önkormányzat képviseletében

Szolgáltató képviseletében

Kovács Lajos
polgármester

Csobán Györgyné
fenntartó képviselője

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

Dr. Bölcsik István
jegyző

Veres Zoltán
települési képviselő
jkh.

Bulyáki Zoltán
települési képviselő
jkh.
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