Jegyzőkönyv
Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017.
február 28-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v
ü l i – nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

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

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

Paragh Lajos és települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Bugja János és Bulyáki Zoltán, települési
képviselők
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
napirendek tárgyalásához megjelenteket, majd 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:
1

Nagyecsed Város Önkormányzatának
35 / 2017.(II.28.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2017. február 28-ai - rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Bugja
János és Bulyáki Zoltán települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- A 2016. évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolása
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
2.- JAVASLAT 2017. évben önkormányzati támogatások nyújtására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből
eredő
2018-2020.
évi
fizetési
kötelezettség
megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság
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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
36 / 2017.(II.28.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- A 2016. évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolása
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
2.- JAVASLAT 2017. évben önkormányzati támogatások nyújtására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből
eredő
2018-2020.
évi
fizetési
kötelezettség
megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság
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Tárgy: /1.tsp./ A 2016. évben nyújtott önkormányzati támogatások
elszámolása
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy minden évben írásban
tájékoztatják a testületet az előző évi támogatásokról. Minden szervezet
elszámolt a megkapott támogatással. Megkérdezte, hogy van-e kérdés,
észrevétel.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta az elszámolás 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
37 / 2017.(II.28.) KT.
határozata
A 2016. évben nyújtott önkormányzati támogatások
elszámolásáról
A Képviselő-testület
A 2016. évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolását a
határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. melléklet
4

KIMUTATÁS
a
2016. évben nyújtott
önkormányzati támogatások elszámolásáról
Sorszá
m
1
2
3

Támogatott
szervezet
megnevezése
Rákóczi
Sportegyesület
Református Egyház

5

Római Katolikus
Egyház
Görög Katolikus
Egyház
Nazarénus Egyház

6

Krasznamed Bt

4

Támogatott cél
Működési célú
felhasználás
Működési célú
felhasználás
Működési célú
felhasználás
Működési célú
felhasználás
Működési célú
felhasználás
Működési célú
felhasználás

Összesen

Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT 2017.
nyújtására

Támogatás
összege

Elszámolás
összege

17.000.00 17.000.000
0
50.000
50.000
50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

3.799.440

3.799.440

20.999.44 20.999.440
0

évben

önkormányzati

támogatások

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy ugyan azon szervezetek
szerepelnek a kimutatásban, mint 2016-ban. Tavaly a sportegyesületnek
év végén adtak külön 4 millió forintot, amit két évben terveznek
visszavonni. Ezért ez évben 11 millió forintot terveztek és jövőre is ugyan
így szeretnének eljárni. Az egyesületnél több megtakarításra ösztönző
intézkedést eszközölt a működéssel kapcsolatban.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta az
előterjesztés elfogadását.
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Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
38 / 2017.(II.28.) KT.
határozata
A 2017. évben nyújtandó önkormányzati támogatások
jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
A 2017. évben nyújtandó önkormányzati támogatásokat jóváhagyja a
határozat 1. számú melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. számú melléklet
KIMUTATÁS
a
2017. évben nyújtandó
önkormányzati támogatások jóváhagyásáról
Sorszá
m
1
2
3
4

Támogatott szervezet
Támogatott cél
megnevezése
Rákóczi
Működési célú
Sportegyesület
felhasználás
Református Egyház
Működési célú
felhasználás
Római Katolikus
Működési célú
Egyház
felhasználás
Görög Katolikus
Működési célú

6

Támogatás
összege
11.000.000
50.000
50.000
50.000

5

Egyház
Nazarénus Egyház

6

Krasznamed Bt

felhasználás
Működési célú
felhasználás
Működési célú
felhasználás

Összesen

50.000
3.799.000
14.999.000

Tárgy: /3.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő 2018-2020. évi fizetési
kötelezettség megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a költségvetési
törvény írja elő, hogy a képviselő-testületnek meg kell állapítani, hogy
milyen adósságot keletkeztető kötelezettséget tervez, vagy milyen
kötelezettségei vannak. Az előterjesztésből kiderül, hogy nem terveznek
ebben az időszakban olyan ügyletet, ami adósságot keletkeztetne. A
kimutatásban szerepel, hogy a saját bevételek hogyan alakulnak az
elkövetkezendő 3 évben. Az évi bevétel 50%-áig köthetnek jogügyletet. Ha
hitelt vennének fel, akkor az egy évben visszafizetendő része nem
haladhatná meg a 30 millió forintot, de nem tereznek ilyet.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
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
39 / 2017.(II.28.) KT.
határozata
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2018—2020. évi
7

fizetési kötelezettség megállapításáról
A Képviselő-testület
Tudomásul veszi az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 2018-2020.
évi fizetési kötelezettségek megállapítását az előterjesztés szerint.

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város
költségvetési rendeletére

Önkormányzat 2017.

évi

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy az elmúlt ülésen olyan
döntést hoztak, hogy február 28-ig elhalasztják a döntést, mert nem állt
rendelkezésre még minden adat. A költségvetési főösszeg 1.018.987.600.Ft, ami kisebb a korábbiakban megszokottakhoz képest. A fejlesztési célú
költségvetés azért nagyon kevés, mert csúszásban vannak a pályázati
elbírálások. Egyben sem született még döntés. 76.106.402.-Ft a működési
egyenleg, ami lényegében a forráshiány. Ez jelentősen mérsékeltebb
nagyságrend a korábbi évhez képest, ami 100 millió forint felett volt. Így is
magas ez a szám, de jelentős a mérséklés. Ennek nagy része az általános
iskola működési költségeivel függ össze, mivel januártól a működési
költségek már nem jelennek meg az önkormányzatnál. Azt hozzátette,
hogy a decemberi béreket januárban fizették, így 3 millió forint, ami
januárban jelentkezett. Nyílván nem csak az iskola eredményezte azt a
csökkenést, vannak egyéb eltérítő tényezők is. Vannak olyan
szakfeladatok, ahol kedvezőbb lett a finanszírozás, ill. járulékcsökkentés is
volt. Ígéretet kaptak, hogy a garantált bérminimumokból eredő terhet
valamilyen módon kompenzálják. Ezek még a költségvetésben
szerepelnek, mivel ez jelen pillanatban csak ígéret, de ha azt évközben
megkapnák az tovább csökkentené a forráshiányt. Sajnálatos, hogy a saját
bevételek továbbra is nagyon szerények. A magánszemélyek kommunális
adójából 11 milliót remélnek, iparűzési adóból 48 milliót, gépjárműadóból
9 milliót, valamint pótlékokból 400.000.-Ft-ot. Ez összesen 68 millió forint,
ami a költségvetéshez képest igen szerény. Bíznak benne, hogy azok a
kisebb fejlesztések, amiket csinálnak az iparterületre, napelem parkra,
azok majd emelnek valamit a bevételeken.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
javasolta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását.
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Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte képviselőtársait, hogy van-e
kérdése, vagy észrevétele.
Elmondta, hogy a szociális szakfeladaton kicsivel több pénzt kaptak, mint
tavaly. El kell majd gondolkodni azon, hogy milyen célra fordítsák ezt az
összeget, esetleg szóba kerülhet a tűzifa, amire ezen a télen is nagy
szükség lett volna. Azért kaptak kiegészítő támogatást erre a területre,
mert nagyon alacsony az adóerő képességük. Várja majd a javaslatokat,
hogy milyen területen nyújtsanak több támogatást.
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
4 / 2017. (III.2.)
önkormányzati rendelete
Nagyecsed Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
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 önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a) 942 881 198 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1 018 987 600 Ft költségvetési kiadással,
c)
76 106 402 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 76 106 402 Ft
működési egyenleggel állapítja meg.
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(2) A működési egyenleg 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.belüli pénzeszk.átadás
államházt.kívűli pénzeszk. átadás
szociálpolitikai juttatások
tartalék
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS
ebből: felhalmozási kiadás
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási

felhalmozási kiadás
felhalmozási bevétel
működési kiadás
működési bevétel

1 004 520
907
414 225 175
80 436 286
183 580 826
162 019 980
73 632 000
89 626 640
1 000
000
1 004 520
907
14 466 693
14 466 693
14 466 693
0
0
0
0

Költségvetési létszámkeret

101 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele
1 018 987 600,- Ft kiadása 1 004 898 532,- Ft, önként vállalt feladatainak
bevételi és kiadási összege 11 000 000,- Ft, állami (államigazgatási)
feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 089 068,- Ft.
3.§ A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4.§ A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét
a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési
szervek működési célú bevételi és kiadási adatait a 3.
melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési
szervek működési célú bevétel adatait a 4. melléklet
szerinti részletezettségben állapítja meg.
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7.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek működési célú kiadás adatait a 5. melléklet szerinti
részletezettségben állapítja meg.
8.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési
szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási adatait
mérlegszerűen a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
9.§ A Képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint
állapítja meg.
10.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatát a 8.
melléklet, beruházási kiadásait a 9. melléklet, felújítási kiadásait a 10.
melléklet szerint állapítja meg.
11.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési
szervenként a 11. melléklet, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves
létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a
13. melléklet szerint állapítja meg.
13.§ A képviselő-testület a szociális, rászorultsági ellátások adatait a 14.
melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§ A képviselő-testület a nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint
hagyja jóvá.
15.§ A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a
16. melléklet szerint hagyja jóvá.
16.§ A képviselő-testület a normatív hozzájárulások
alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

jogcímenkénti

17.§ A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak
teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a
18.
melléklet szerint hagyja jóvá.
18.§ A képviselő-testület az által képzett tartalékot a 19. melléklet szerint
állapítja meg.
19.§ A képviselő-testület az
támogatások a 20.
melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat

által

adott

közvetett

20.§ A bevételek és kiadások alakulást a következő 3 év vonatkozásában a
21. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

11

A költségvetés végrehajtásának szabályai
21.§ Az
önkormányzati
szintű
költségvetés
végrehajtásáért
a
polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a
jegyző a felelős.
22.§ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
23.§ A
költségvetési
hiány
csökkentése
érdekében
évközben
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a
bevételek növelésének lehetőségeit.
24.§
A települési képviselők, bizottsági tagok és alpolgármesterek
tiszteletdíját a
1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet szerint, a köztisztviselők
illetmény alapját
2/2017. (1.23). önkormányzati rendelet szerint állapítja meg.
25.§ Kiegészítő
támogatás
igényléséről
a
működőképességet
veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön
képviselő-testületi döntés alapján.
26.§ A
finanszírozási
bevételekkel
és
kiadásokkal
hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

kapcsolatos

Az előirányzatok módosítása
27.§ Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület
dönt.
28.§ A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
29.§ A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a
kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat
végre.
30.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás az első negyedév kivételével – negyedévenként 2017. június 30-ig
2017. szeptember 30-ig de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
31.§ Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a
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tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja.
32.§ A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat
valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat
túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai
33.§ A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek.
34.§ A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkezik.
35.§ Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban
rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás
vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi
szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
36.§ A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési
szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt
formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
37.§ Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért,
működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a
jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
38.§ Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szolgáltató
útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések
39.§ (1)
Ez a rendelet 2017. március 03-án lép hatályba,
rendelkezéseit 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.
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de

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 4/2016.
(III.5.) önkormányzati rendelet.
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Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megkérte Jegyző urat, hogy foglalja össze a
módosítás okait.
Dr. Bölcsik István, jegyző: elmondta, hogy az önkormányzati intézmények
jogállását rendezni kell az SZMSZ-ben. Ezt a hiányosságot pótolják. Eddig
csak az önként vállalt feladatokat tartalmazta, de valamilyen módon
részletezni kell az önkormányzat kötelező feladatait. Mivel az
önkormányzatnak nincs alapító okirata, ebben a dokumentumban célszerű
rögzíteni ezeket a feladatokat.
Kovács Lajos,
véleményét.

polgármester:

ezután

kérte

az

Ügyrendi

Bizottság

Bulyáki Zoltán, az ÜB elnöke: elmondta, hogy a bizottság az SZMSZ
módosítás elfogadását egyhangúlag javasolta.
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
5 / 2017. (III.2.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati
rendelet mellékletének 5.1 pontjában foglalt feladatkörében eljáró
Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
15

1.
§ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 5.§-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„5.§ (1) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait költségvetési
szervein, gazdálkodó szervezetein keresztül látja el. A Képviselő-testület
által alapított és fenntartott költségvetési szervek, továbbá az általa
alapított gazdasági társaságok listáját a rendelet 1. melléklete
tartalmazza. E szervek jogállását és feladatait azok alapító okiratai
tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
a) piac működtetése,
b) művészeti csoportok, civil szervezetek támogatása,
c) nemzetközi kapcsolatok kiépítése,
d) lakáscélú helyi támogatások nyújtása,
e) hitéleti tevékenység támogatása,
f) közhasznú munkavégzés biztosítása,
g) mezei őrszolgálat működtetése,
h) sportegyesület támogatása,
i) önkéntes tűzoltóegyesület működtetése.”
2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását az állandó
bizottságokra a rendelet 3. melléklete szerint átruházza.”
3. § A R. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az állandó bizottságok elnevezését, személyi
összetételét, feladat-, és hatáskörét a rendelet 3. melléklete szerint
határozza meg, mely tartalmazza azokat az előterjesztéseket, amelyeket a
bizottság nyújt be a képviselő-testület elé, továbbá amelyeket
bizottságnak
kell
véleményeznie,
valamint
amelyek
bizottság
állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.”
4. § A R. a melléklet szerinti 1-2. mellékletekkel egészül ki.
5. § A R. 1. mellékletének számozása 3. mellékletre változik.
6.
§ Ez a rendelet 2017. március 10-én lép hatályba, és a hatályba
lépését követő napon hatályát veszti.
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„1. melléklet az 5/2017. (III.2.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület által alapított és fenntartott költségvetési szervek,
továbbá az általa alapított gazdasági társaságok:
1.
2.
3.
4.

Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal
Nagyecsedi Óvoda
II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
„Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató
Felelősségű Társaság”

Nonprofit

Korlátolt

„2. melléklet az 5/2017. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
A
1.

B
Kormányzati
funkció
száma

2.

011130

3.
4.
5.

013210
013330
013350

6.

013360

7.

016010

8.

016020

9.

022010

10.
11.
12.
13.
14.

031030
041231
041232
041233
042130

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

045120
045160
047410
051040
052020
064010
066010

C
Kormányzati funkció megnevezés
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság
felkészítése
Közterület rendjének fenntartása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó
szolgáltatások
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

066020
072111
072112
072311
074011
074031
074032
081030
081041

31.

081045

32.
33.
34.
35.
36.
37.

082030
082042
082043
082044
082063
082092

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

083050
086090
091140
096015
096025
098010
104031
104042
106010
106020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és
támogatása
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása
Művészeti tevékenységek
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Oktatás igazgatása
Gyermekek bölcsődei ellátása
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

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
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Bugja János
települési képviselő
jkh.

Bulyáki Zoltán
települési képviselő
jkh.
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