Jegyzőkönyv

Készült:

Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2016. november 29-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,
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,
Tóth Áron, 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
142 / 2016.(XI.29.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2016. november 29-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 környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

3.-

JAVASLAT a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

4.-

JAVASLAT egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

5.-

JAVASLAT a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

EGYEBEK
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Megkérdezte, hogy van-e új napirendi javaslat, vagy módosítás.
Ezután javasolta, hogy 6. napirendi pontként tűzzék napirendre a kiosztással megkapott
„JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat engedélyezett költségvetési létszámkeretének
módosítására”, 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: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
143 / 2016.(XI.29.) KT.
határozata
Napirend felvételéről
A Képviselő-testület
A 2016. november 29-ei ülésén 6. napirendi pontként napirendjére tűzi „JAVASLAT
Nagyecsed Város Önkormányzat engedélyezett költségvetési létszámkeretének
módosítására” című kiosztással megkapott 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:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
144 / 2016.(XI.29.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület

3

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 környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

3.-

JAVASLAT a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

4.-

JAVASLAT egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

5.-

JAVASLAT a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

6.-

JAVASLAT
Nagyecsed
Város Önkormányzat
létszámkeretének módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

engedélyezett

költségvetési

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 mindhárom témában részletes, írásos tájékoztatót
kapott a testület. Megkérdezte, hogy a megküldött anyaggal kapcsolat van-e kérdés,
észrevétel.
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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
145 / 2016.(XI.29.) 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./

JAVASLAT a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy korábban már megalkotta azt
önkormányzat ezt a rendeletet, de időközben több ponton is módosult. Megkérte jegyző
urat, hogy foglalja össze röviden az előterjesztés lényegét.
Dr. Bölcsik István, jegyző: megjegyezte, hogy időközben megváltoztak a jogszabály
szerkesztési szabályok, melynek igyekeznek megfelelni. A talajterhelési díj bevezetése miatt
is aktualizálni kell a rendeletet, mivel az ebből befolyt összeg nem lehet része a
környezetvédelmi alapnak. Javasolják beemelni, hogy minden olyan pályázaton elnyert
összeg is ebbe az alapba kerüljön, ami az ezekkel megvalósuló projektek önrészeként
felhasználható. Mindezt teljesen új szerkezetben terjesztették a testület elé.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele.
Bugja János, települési képviselő: a talajterhelési díj kapcsán megkérdezte, hogy hogyan
állnak a városban a szennyvízcsatornára való rákötéssel.
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Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a múlt héten volt társulási ülés. Jelenleg 50%-ot
meghaladó Nagyecseden a rákötések száma. A legutóbb elfogadott szabályok szerint ez év
december 31-ig lehet büntetlenül intézni a rákötéseket. Aki december 31-ig nem intézkedik
a rákötésről a jövő év január 1-től talajterhelési díjat köteles fizetni. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a rákötésekhez tartozik az üzemeltető részére megfizetendő egyszeri rendszerfelügyeleti díj, ami 5.300.-Ft körüli összeg, és ezt december 31-ig az önkormányzat átvállalta.
Aki december 31-után fogja a rákötést kezdeményezni, annak ezt is magának kell fizetni.
Nagyon sok fórumon elhangzott, hogy ne halogassák, minél hamarabb kössenek rá a
csatornára, hogy mentesülhessenek a talajterhelési díj fizetése alól.
Dr. Bölcsik István, jegyző: hozzá tette, hogy aki év közben köt rá, az a bekötés időpontjától
mentesül a talajterhelési díj fizetése alól.
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
16 / 2016. (XII.7.)
önkormányzati rendelete
A környezetvédelmi alapról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetvédelemről szóló 1995.
évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelméről szóló 1995. évi
LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya véleményének kikérésével, a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII.
törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:
1.§ Nagyecsed Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatok megoldásának
elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.
2.§ (1) Az Alap bevételeire a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (2)
bekezdése irányadó.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Alap bevételei:
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a) minden olyan környezetvédelmi pályázaton elnyert összeg, amely a 3.§-ban
foglalt célokra használható,
b) az Alap lekötéséből származó kamatbevételek,
c) a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek által az Alap javára befizetett összegek.
3.§ (1) Az Alap bevételei – a (2) bekezdésben foglaltak kivétel- az alábbi célokra
fordíthatók:
a) környezetkárosodás esetén a károsodás helyreállítására,
b) zöldterületek és zöldfelületek kialakítására, védelmére,
c) allergén, egészségkárosodást okozó növényzet felszámolására,
d) zaj,- és rezgésvédelemre,
e) a felszíni és felszín alatti vizek minőségi védelmére,
f) a talaj védelmére,
g) helyi természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartására,
h) civil szervezetek környezetvédelmi programjának támogatására,
i) környezetvédelmi célú pályázati források felhasználásával megvalósuló projektek
önrészének finanszírozására.
(2) A talajterhelési díjból származó bevétel a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint használható fel.
4.§ (1) Az Alapba befolyó összegeket, és az onnan történő kifizetéseket elkülönített
számlán kell kezelni.
(2) Az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A felhasználásról a polgármester
évente, a zárszámadás tárgyalásakor köteles beszámolni.
(3) Az Alapba befolyt, fel nem használt összeget lekötött betétként kell kezelni.
5.§ Ez a rendelet 2016. december 8-án lép hatályba.
6. § Hatályát veszti a környezetvédelmi alapról szóló 18/2009. (XI.25.) önkormányzati
rendelet.

Tárgy: /3.tsp./

JAVASLAT a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy ismert a testület előtt, hogy az önkormányzat a
Mágika Audit Kft-t bízta meg a feladatok elvégzésével. Ez évben is elvégezte, ill.
folyamatban van az ellenőrzés, amit a jövő évben fognak a testület elé terjeszteni. November
30-ig kell meghatározni a jövő évre esedékes belső ellenőrzési feladatokat. Ezt a testület
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határozza meg. A pénzügyi vezetővel egyeztetve erre tett javaslatot az ellenőrzést végző cég.
Az előterjesztés és a határozat-tervezet részletesen tartalmazza az ellenőrzendő területeket
és az ellenőrzés ütemezését. A megállapításokról a testület tájékoztatást fog kapni.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozattervezetben magadott ütemezés szerint támogatja 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 határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
146 / 2016.(XI.29.) KT.
határozata
A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
1. Tényként állapítja meg, hogy Nagyecsed Város Önkormányzat belső
ellenőrzési feladatait 2016. évben is teljesíti a 2. pontban foglaltak szerint a belső
ellenőrzési tevékenység ellátásával megbízott Mágika Audit Kft. vezetésével.
2. Az 1. pontban meghatározottak szerint az önkormányzat belső ellenőrzési célját
2017. évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg


A Nagyecsedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szabályozottságának
ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett időpontja:
2017. március hó
A jelentés leadás időpontja:
2017. április hó 30.
Az ellenőrzési napok száma:
10 nap
 A Polgármesteri Hivatal 2017.06. havi adatszolgáltatásának ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. augusztus hó
Az ellenőrzött időszak:
2017. június
A jelentés leadás időpontja:
2017. szeptember 15.
Az ellenőrzési napok száma:
10 nap
 II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, mint intézmény
szabályozottságának ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett időpontja: 2017. szeptember hó
Az ellenőrzött időszak:
2016. év
A jelentés leadás időpontja:
2017. október hó 15.
Az ellenőrzési napok száma: 10 nap
 Rendkívüli eseményekre fenntartott ellenőrzési napok száma: 5 nap
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Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /4.tsp./

JAVASLAT egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzatnak a
háziorvosok feladatellátásával kapcsolatban szerződése van a „Gaál Med 98” Betéti
Társasággal. Sajnálatos tény, hogy a háziorvosi feladatokat ellátó dr. Gaál Miklós a
közelmúltban elhalálozott, ezért módosítani szükséges a szerződést. A feladatokat továbbra
is a „Gaál Med 98” Bt. látná el, de a közreműködő orvos a másik két körzetet ellátó háziorvos
lenne. Helyettesítésben látnák el a feladatot, amíg sikerül másik orvost találni. Ez nem lesz
egyszerű, hiszen orvoshiánnyal küzdenek az egész országban. Amíg ez sikerül, addig is
biztosítani kell a feladatellátást. A helyettesítésre vonatkozó szabályokat jogszabály írja elő.
Helyettesíteni 10 órában fognak, mivel mindkét orvos saját körzettel is rendelkezik, így
fizikailag is lehetetlen teljes munkaidőben ellátni a feladatot. Ezután felolvasta az új
rendelési időt a körzetben. Ilyen módon rendezik az iskolaorvosi feladatok ellátását is,
amelyről a korábbi ülésen már döntöttek. Ezzel kapcsolatban egyeztettek a szakmai
felügyeletet ellátó Népegészségügyi Intézettel is. Megkérdezte, hogy van-e észrevétel,
kérdés.
Kérte a képviselőtársait, ill. a médián keresztül a lakosokat, hogy aki tud olyan orvosról, aki
vállalná a háziorvosi feladatokat az jelezze.
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
147 / 2016.(XI.29.) KT.
határozata
Az I. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és a határozat melléklete szerint a feladat-ellátási
szerződés módosítását jóváhagyja.
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosító szerződést az önkormányzat nevében
aláírja.

Melléklet a 147/2016.(XI.29.) KT. határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
Feladat-ellátási szerződés módosításáról
Mely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata (székhelye: 4355 Nagyecsed,
Árpád u. 32., képviseli: Kovács Lajos, polgármester), mint egészségügyi közszolgáltatásról
gondoskodó (a továbbiakban: Önkormányzat)
Másrészről a „Gaál Med 98” Betéti Társaság (székhelye: 4355 Nagyecsed, Hunyadi u. 3.,
képviseli: dr. Gaál Miklósné), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
1. Szerződő felek tényként rögzítik, hogy közöttük 2013. február 8-án kelt feladatellátási szerződés jött létre, mely 2013. február 15-től határozatlan időre szól, célja
pedig a nagyecsedi I. számú háziorvosi körzet külön jogszabályokban meghatározott
ellátásának biztosítása.
2. Szerződő felek közös akarattal az 1. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződés 2.
pontját az alábbiak szerint módosítják:
„2. A Szolgáltató tevékenységét területi ellátási kötelezettséggel az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. tv., valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet vonatkozó rendelkezései szerint
köteles végezni az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Vállalja
továbbá, hogy a rendelési idő változtatását előzetesen egyezteti az önkormányzattal.
A körzetben a rendelési idő:
- hétfőn
12.00 – 14.00
- kedden
12.00 – 14.00
- szerdán
12.00 – 14.00
- csütörtökön 14.00 – 16.00
- pénteken
14.00 – 16.00
A körzetben a rendelkezésre állási idő: hétfőtől – péntekig 8.00 -16.00 óráig.”
3. Szerződő felek közös akarattal az 1. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződés 3.
pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3. A Szolgáltató vállalja, hogy ellátási kötelezettségét a vonatkozó jogszabály szerint
előírt szakmai és képesítési előírásoknak megfelelően dr. Gaál Gedeon (sz.hely, idő:
Nagydobos, 1954.02.25., an.: Margitay Margit), valamint dr. Tóth Attila (sz.hely, idő:
Nyíradony, 1952.12.19., an.: Várnagy Erzsébet) mint a külön jogszabályban előírt
képesítéssel rendelkező szakorvosok közreműködésével látja el, akik személyes
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ellátásra kötelezett orvosok. Dr. Gaál Gedeon és dr. Tóth Attila a szolgáltatóval kötött
megállapodás alapján helyettesítő orvosként határozott időre, legfeljebb 1 éves
időtartamra látják el a feladatot. A helyettesítő orvosok a 2. pontban meghatározott
rendelési idő figyelembevételével az alábbiak szerint látják el a feladatot:
a.) hétfő, kedd és pénteki napokon dr. Gaál Gedeon
b.) szerda és csütörtöki napokon dr. Tóth Attila”
4. Az 1. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződés egyéb pontjai változatlanul
érvényesek.
5. Jelen megállapodás 2016. december 1. napjától hatályos.
Szerződő felek jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Nagyecsed, 2016. ……………………….

……………………………………….
Önkormányzat

Tárgy: /5.tsp./

……………………………………
Szolgáltató

JAVASLAT a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma
folytatja a korábbi évekhez hasonlóan ezt a pályázati felhívást. Ennek lényege, hogy az
általános iskolát befejező hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek tehetséggondozásához
kiemelt program keretében biztosít lehetőséget a kormányzat. Ösztöndíj rendszerrel
támogatja a tehetséges gyerekek továbbtanulását. A programban résztvevő iskolákat
nevesíti a jogszabály, a megyéből két gimnázium szerepel a listában. Azoknak a
gyerekeknek van lehetősége a pályázat benyújtására, akik az előírt feltételeknek
megfelelnek. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület támogatása szükséges. A
pályázatot december 13-ig kell beadni a kívánt intézményhez. A kiválasztott intézmény
dönti el, hogy felveszik-e a tanulót. Javasolta a testület támogató nyilatkozatának
megadását.
Bugja János, települési képviselő: pedagógusként és intézményvezetőként fontosnak tartja a
hátrányos helyzetű diákok segítését. Két olyan roma diák van, aki eljutott az Arany János
Tehetséggondozó Program küszöbére. Javasolta, hogy egy jelképes összeggel támogassák
ezeket a fiatalokat, akik a jövő roma értelmiségi fiataljai lehetnek.
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Kovács Lajos, polgármester: fontosnak tartotta kiemelni, hogy nem csak roma fiatalok
pályázhatnak, hanem minden olyan hátrányos helyzetben lévő tanuló, aki a feltételeknek
megfelel. Támogatta a képviselő úr által elmondottakat. A korábban az önkormányzatnál
működő ösztöndíj programhoz hasonlóan lehetne megállapítani támogatást. A
tehetséggondozó programban 1 év felkészítő képzésben, majd 4 éves középiskolai
oktatásban vesznek részt a gyerekek. Ezért azt javasolta, hogy a programba felvételt nyert
tanulók havi ötezer forint támogatást kapjanak évi 10 hónapra, addig amíg a képzés tart.
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
148 / 2016.(XI.29.) KT.
határozata
Hátrányos helyzetű tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételéről
A Képviselő-testület
Támogatja, hogy Rostás Dzsenifer nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Haga Katalin)
Nagyecsed város képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000.-Ft ösztöndíjat nyújt.
A képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő
jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2016. december 8.
Felelős: Kovács Lajos polgármester
Nagyecsed, 2016. november 29.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
149 / 2016.(XI.29.) KT.
határozata
Hátrányos helyzetű tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételéről
A Képviselő-testület
Támogatja, hogy Lakatos Martin nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Balázs Szilvia)
Nagyecsed város képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000.-Ft ösztöndíjat nyújt.
A képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő
jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2016. december 8.
Felelős: Kovács Lajos polgármester
Nagyecsed, 2016. november 29.

Tárgy: /6.tsp./

JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat engedélyezett költségvetési
létszámkeretének módosítására (kiosztással)

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy tavaly a két közösségi
ház vezetőjének foglalkoztatására kötött határozott idejű munkaszerződés november 30-án
lejár. Azt remélték, hogy addigra az a TÁMOP-os program elbírálásra kerül, ami
finanszírozná a két fő álláshelyét. Sajnos még nincs információ a pályázat elbírálásáról, de a
két házat továbbra is fent szeretnék tartani, ezért javasolta, hogy a két fő szerződését
határozatlan időre hosszabbítsák meg azzal, hogy remélhetőleg a közeljövőben nyer a
pályázat és akkor annak a finanszírozásába megy át, addig pedig legyen határozatlan idejű
ez a két álláshely.
Bugja János a PB elnöke: elmondta, hogy a pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatta a
létszámkeret módosítását.
13

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
150 / 2016.(XI.29.) KT.
határozata
A 2016. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret módosításáról
A Képviselő-testület
Jóváhagyja a 2016. évre vonatkozó teljes engedélyezett önkormányzati 109 fő változatlanul
hagyása mellett a 2 fő (önkormányzat) határozott idejű álláshely határozatlanná történő
változtatását.
Az önkormányzathoz tartozó költségvetési engedélyezett létszámkeret 13 fő (11 fő
határozatlan idejű, 2 fő határozott idejű), mely a 2016. december 01-i módosítás után 13 fő
határozatlan idejű álláshelyre változik.
Végrehajtási határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: polgármester

EGYEBEK
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy egyebekben van-e valakinek közérdekű
problémája, kérdése.
Paragh Lajos, települési képviselő: nem kívánt újra a település útjainak problémájáról szólni,
de érkezett hozzá egy megkeresés. A Táncsics utca végén magánterületre pakolt le a
kivitelező törött betonelemeket. Az a kérés, hogy azt rövid időn belül szállítsák el, hogy a
magánterület hasznosítható legyen.
Kovács Lajos, polgármester: megígérte, hogy intézkednek az ügyben.
Bugja János, települési képviselő: szóvá tette, hogy itt van az ősz a betakarítás, az őszi
földmunkák ideje. Sok traktor a földekről úgy jön fel, hogy a kereke tele van sárral, azt
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felhordják az aszfalt útra és esős időben sártengerré váltak az utak. Ez nagyon sok embert
zavar és balesetveszélyes.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a hét végén történt ebben előrelépés. A Sárvár
utca eleje teljesen használhatatlanná vált, olyan mennyiségű sarat hordtak fel a traktorok. A
Kft. ügyvezetőjével intézkedtek egy vonólappal letakarították az utat, de minden egyes
traktorosnak kötelessége lenne legalább nagyjából letakarítani a sarat a traktorról. Azt nem
tudják felvállalni, hogy az önkormányzat minden utat naponta le fog takarítani. A
rendőrséggel egyeztettek, hogy fokozott ellenőrzéseket fognak tartani ezzel kapcsolatban és
felhívják az érintettek figyelmét a kötelességükre, nem a büntetés a cél. Sokan élnek
mezőgazdaságból a településen, de nekik is szemelőt kell tartani, hogy nem okozhatnak
balesetveszélyt ilyen módon.

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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