Jegyzőkönyv
Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017.
március 28-án 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
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
Meghívottak:

Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője
Fodorné Papp Ilona, SZAK vezetője

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dr. Ficsor Mihályné, települési képviselő és
Mészáros Gábor, alpolgármester
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
napirendek tárgyalásához megjelent vendégeket, majd megállapította a
jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét, mivel a képviselő-testület
9 tagja közül mind a 9 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő, Dr. Ficsor Mihályné települési
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képviselőt és Mészáros Gábor alpolgármestert, majd szavazást rendelt el, s
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
43 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2017. március 28-ai - rendes – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Dr. Ficsor
Mihályné települési képviselőt és Mészáros Gábor alpolgármestert
választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JELENTÉS a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti
eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint
az átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Dr. Bölcsik István, jegyző
Tóth Áron, a Szociális Bizottság elnöke
2.- TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliek helyzetéről
Előadó: Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője
3.- TÁJÉKOZTATÓ a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2016. évi tevékenységéről
Előadó: Fodorné Papp Ilona a Szatmári Kistérségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ vezetője
4.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletének módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítására
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Előadó: Kovács Lajos
6.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosítására
Előadó: Kovács Lajos
EGYEBEK

Ezután javasolta, hogy a kiosztással megkapott előterjesztéseket vegyék
fel az ülés napirendjére.
7. napirendi pontként a „JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatára”,
8.
napirendi
pontként
a
„JAVASLAT
a
gyermekétkeztetés
nyersanyagköltségének felülvizsgálatára”,
9. napirendi pontként a „JAVASLAT a gyermekétkeztetés szolgáltatási
önköltségének felülvizsgálatára, a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására”,
10. napirendi pontként a „JAVASLAT a nagyecsedi 0176/13 helyrajzi számú
ingatlan tulajdonjogának csere útján való megszerzésére”,
11. napirendi pontként a „JAVASLAT a nagyecsedi 271 helyrajzi számú
ingatlanból 183 m2-nyi terület megvásárlására”,
12. napirendi pontként a „JAVASLAT a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára”,
13. napirendi pontként a „JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017.
évi közbeszerzési tervének elfogadására”,
14. napirendi pontként a „JAVASLAT települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására”,
15. napirendi pontként a „JAVASLAT rászoruló gyermekek intézményen
kívüli szünidei étkeztetés megvalósításával kapcsolatos szerződés
megkötésére”.

Megkérdezte, hogy van-e új napirendi javaslat, vagy módosítás.
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: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
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44 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
Napirend felvételéről
A Képviselő-testület
A 2017. március 28-ai ülésén napirendjére tűzi
7. napirendi pontként a „JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatára”,
8.
napirendi
pontként
a
„JAVASLAT
a
gyermekétkeztetés
nyersanyagköltségének felülvizsgálatára”,
9. napirendi pontként a „JAVASLAT a gyermekétkeztetés szolgáltatási
önköltségének felülvizsgálatára, a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására”,
10. napirendi pontként a „JAVASLAT a nagyecsedi 0176/13 helyrajzi számú
ingatlan tulajdonjogának csere útján való megszerzésére”,
11. napirendi pontként a „JAVASLAT a nagyecsedi 271 helyrajzi számú
ingatlanból 183 m2-nyi terület megvásárlására” ,
12. napirendi pontként a „JAVASLAT a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára”,
13. napirendi pontként a „JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017.
évi közbeszerzési tervének elfogadására”,
14. napirendi pontként a „JAVASLAT települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására”,
15. napirendi pontként a „JAVASLAT rászoruló gyermekek intézményen
kívüli szünidei étkeztetés megvalósításával kapcsolatos szerződés
megkötésére”
című, kiosztással megkapott előterjesztések tárgyalását.

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirend egészére
vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
45 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
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A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JELENTÉS a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti
eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint
az átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Dr. Bölcsik István, jegyző
Tóth Áron, a Szociális Bizottság elnöke
2.- TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliek helyzetéről
Előadó: Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője
3.- TÁJÉKOZTATÓ a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2016. évi tevékenységéről
Előadó: Fodorné Papp Ilona a Szatmári Kistérségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ vezetője
4.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletének módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítására
Előadó: Kovács Lajos
6.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosítására
Előadó: Kovács Lajos
7.- JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézményi térítési díjainak felülvizsgálatára (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
8.- JAVASLAT
a
gyermekétkeztetés
felülvizsgálatára (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

ellátások

nyersanyagköltségének

9.- JAVASLAT
a
gyermekétkeztetés
szolgáltatási
önköltségének
felülvizsgálatára, a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
10.- JAVASLAT a nagyecsedi 0176/13 helyrajzi számú ingatlan
tulajdonjogának csere útján való megszerzésére (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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11.- JAVASLAT a nagyecsedi 271 helyrajzi számú ingatlanból 183 m 2-nyi
terület megvásárlására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
12.- JAVASLAT a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatára (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
13.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tervének elfogadására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
14.- JAVASLAT települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
15.- JAVASLAT rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés
megvalósításával kapcsolatos szerződés megkötésére (kiosztással)
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 határozatok
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két
ülés közötti eseményekről is írásban készült előterjesztés. Megkérdezte,
hogy a megküldött anyaggal kapcsolat van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
46 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
A két ülés között tett jelentésről
A Képviselő-testület
A két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti eseményekről,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott
hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről szóló jelentést
elfogadja.

Tárgy: /2.tsp./

TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliek helyzetéről

Előadó: Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője
Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte Kovács Zoltánt a Mátészalkai
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetőjét. Néhány mondatban
összefoglalta az észrevételeit. Tényként lehet megállapítani, hogy évek óta
jellemző az álláskeresők között, hogy nagyobb a férfiak aránya, mint a
nőké. Az önkormányzat tapasztalata az, hogy a közfoglalkoztatásba is
nagyobb számban jelentkeznek nők. A férfiak inkább vállalnak alkalmi,
vagy idénymunkát. A tartósan regisztrált álláskeresők aránya a
kirendeltség területén igen magas, de Nagyecseden a tartósan
regisztráltak aránya lényegesen alacsonyabb a megyei átlaghoz képest.
Javuló tendenciát mutat az aktív keresőkre eső arány 15,7%.
Nagyon részletesen foglalkozik a tájékoztató a tavalyi évben nyújtott
minden nemű támogatással. Szinte minden projektben szerepelnek
nagyecsediek. A hosszú ideig tartó közfoglalkoztatást emelte ki, amiben
532 főt foglalkoztattak, és a Startmunka programban 230 főt. Ide sorolta a
GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
című projektben 213 fő. Összességében mintegy 890 fő került valamilyen
foglakoztatásba, képzésbe.
Ez még mindig messze nem elég, mivel az egy időpontban
foglalkoztatottak száma kevesebb. Mindig van, aki nem tud bekerülni a
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közfoglalkoztatásba. Ebből jelentős feszültség adódik. Az ügyfélfogadási
idő nagy része arról szól, hogy szeretnének közfoglalkoztatásban dolgozni.
Egyszerre 4-500 embertől többet nem tudnak foglalkoztatni, ezt kérte
megérteni. Közel 800-an vannak az álláskeresők, tehát kb. a felét tudják
foglalkoztatni. Van akinek fél, vagy akár egy évet is várni kell. Meg kell
érteni, hogy nem lehet csak a közfoglalkozatás útján munkához jutni. Azt
ajánlotta, hogy amikor idénymunka van, azt vállalják el, mert nincs
garancia arra, hogy a közfoglalkoztatásba mindenkit be tudnak vonni.
Ezután megkérte Kovács Zoltán urat, hogy emelje ki a tájékoztatóból a
fontosabbnak ítélt részeket.
Kovács Zoltán, a foglalkoztatási osztály vezetője: megköszönte a szót. A
hivatalvezető nevében is – aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jönni –
köszöntött mindenkit. Megjegyezte, hogy már tavaly is részt vett a
testületi ülésen. A megyei munkaerő piaci helyzettől indult. 2016-ban
16%-os volt a javulás a 2015. évihez képest. A Mátészalkai Járásban az
átlagos álláskeresők száma 4.462 fő, ami szintén javulást mutat.
Nagyecseden átlagosan 631 fő a regisztráltak száma, ami szintén 18%-os
javulást mutat a 2015. évihez képest. A járás össz. regisztrált
álláskeresőiből 11,6%, aki Nagyecseden keres állást. Folyamatosan
magasabb a férfiak száma az álláskeresők között 360 fő, míg a nők száma
271 fő. Közel 100 fős eltérés tapasztalható. A 25 év alattiak száma 24,7%,
az 50 év felettiek 18%. Ezt azért emelte ki, mert a 25 év alattiak
pályakezdőként nehezebben tudnak elhelyezkedni, valamint az 50 év
feletti álláskeresők is nehezebben tudnak álláshoz jutni. Nem csak e két
korcsoportnak, hanem minden álláskeresőnek próbálnak segíteni.
Lakhatási támogatásban 1 fő nagyecsedi részesült. A munkahelymegőrző
támogatás 2 fő nagyecsedit érintett. A képzéseknél a GINOP-6.1.1
keretében – az alacsony képzettségűek képzése - 213 fő, aki részt vett
Nagyecsedről, ez az össz. bevont létszám 15%-a. Diákmunkában 38
nagyecsedi vett részt, ez az össz. bevont létszám 13%-a. Tavaly elindult
egy program a közfoglalkoztatásból a versenyszférába, amit azon
közfoglalkoztatottak tudnak igényelni, akik legalább már 1 hónapja
közfoglalkoztatottak, az elmúlt két évben legalább 280 napot töltöttek
közfoglalkoztatásban, és az elsődleges munkaerő piacon 1 éves, vagy
határozatlan idejű munkaszerződést kötöttek. Jelenleg a közfoglalkoztatási
program lejártáig tudnak 22.800.-Ft-ot biztosítani havonta. Ez idén
márciustól ismét elérhető. A GINOP-5.2.1 program a 25 év alattiak
támogatására irányul. Tavaly 23 fő nagyecsedi lakos részesült
támogatásban, ez az össz. támogatási létszámot nézve 12%-ot jelent. A
GINOP-5.1.1 program a 25 év felettiek támogatásában 36 fő részesült
támogatásban, ez 9,2%. Ezen két programon belül bértámogatásokat,
bérköltség támogatásokat, vállalkozóvá válási támogatást, lakhatási
támogatást biztosítottak.
Közfoglalkoztatásban több, mint ezer fő volt Nagyecsedről, több
programban. Ez nagy számnak tekinthető az előző évekhez viszonyítva is.
Néhány változást emelt ki a 2017-es évvel kapcsolatban. Emelkedett a
közfoglalkoztatási bér, 27%-ról 22%-ra csökkent a szociális hozzájárulási
adó, a szociális hozzájárulási adó kedvezménye is változott. A jogszabály a
szociális hozzájárulási adó 50%-ában határozza meg a kedvezmény
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mértékét, ez így 11%. Bővült a közfoglalkoztatásból történő kizárások köre
is.
Jelentős változás történt a lakhatási támogatásban. Az kaphatott
támogatást, akinek a lakóhelye és munkahelye közötti távolság 100 km
volt és az oda-vissza út meghaladta az 5 órát. Most a jogszabály szerint 60
km távolságnak kell lennie.
Ezután megköszönte a szóbeli kiegészítés lehetőségét.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte,
hogy aki közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra tér vissza az
a munkabérén kívül igényelheti a 22.800.-Ft-os támogatást?
Kovács Zoltán, a foglalkoztatási osztály vezetője: elmondta, hogy igen,
előtte legalább 1 hónapot közfoglalkoztatásban kell tölteni. Pl. ha valaki a
Startmunka programból az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedik el,
annak a jövő év február végéig tudják megállapítani a támogatást, mert
addig tartott volna a közfoglalkoztatási szerződése. Erre vonatkozóan
kérelmet kell benyújtani.
Kovács Lajos, polgármester: megismételte, hogy feltétele ennek, hogy
legalább 1 évre szóló, vagy határozatlan idejű szerződést kössön a
munkavállaló. Megkérdezte, hogy ha határozatlan idejű szerződéssel
rendelkezik, de pl. 2 hónap után megszűnik a szerződése, akkor a felvett
támogatást vissza kell fizetnie?
Kovács Zoltán, a foglalkoztatási osztály vezetője: elmondta, hogy attól
függ, hogy milyen formában szűnik meg a munkaviszony.
Kovács Lajos, polgármester: összegezve elmondta, hogy amennyiben a
munkavállalónak nem felróható okból szűnik meg a munkaviszony, akkor
nem kell visszafizetni.
Bugja János, települési képviselő: tisztelettel köszöntött mindenkit. Nagyon
sok lehetőséget látnak a tájékoztatóban, hogy a közfoglalkoztatottak
kikerüljenek a privát szférába. A közfoglalkoztatás nem cél, hanem eszköz.
Szerinte ez ebben a térségben azért fog nehezen változni, mert a privát
szférában alacsonyan tartják a béreket. A múlt héten látta a televízióban,
hogy a keleti régió átlagkeresete országos viszonylatban is alacsony és a
legalacsonyabb a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei régióban. Itt egy
átlagember sokkal kevesebbet keres, mint az ország többi részén. Amíg a
döntéshozók ezen nem fognak változtatni, addig ezek a programok nem
fognak nagy eredményeket hozni. A béreket kell megemelni, motiválttá
kell tenni az embereket arra, hogy ebből a komfortzónából kimozduljanak
és ne elégedjen meg a közfoglalkoztatási bérrel, hanem akarjanak privát
szektorban dolgozni.
Kovács Lajos, polgármester: annyit tett hozzá, hogy egyetért az
elhangzottakkal, de azért jelentős elmozdulás történt a garantált
bérminimum és minimálbér-emeléssel. Az jól érzékelhető, hogy ez a
szakképzett munkaerő esetében igaz. Míg a szakképzett közfoglalkoztatási
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bér 106 ezer forint, addig a versenyszférában 161 ezer forint. A
betanítottnál azért kisebb ez az olló, 81 ezer a közmunkában és 127.500.a versenyszférában. Ott is egy érzékelhető, majdnem 50 ezer forint
differencia van. Ez az eltérés már motivációt jelenthet. Ez még új, január
1-től élő változás, kíváncsi lesz jövőre az értékelésnél ez meg fog-e jelenni.
Az a kérdés, hogy a versenyszférában mennyire fogják betartani ezeket a
szabályokat. Sajnos a munkavállalói körben kialakult egy olyan réteg, aki
ezért a magasabb bérért sem fog elmenni, hanem inkább a
közfoglalkoztatás keretében eldolgozik.
Megköszönte az észrevételt és megkérdezte, hogy más kérdés, észrevétel
van-e.
Ezután megköszönte osztályvezető úrnak a tájékoztatást és rajta keresztül
az osztály valamennyi dolgozójának a munkáját.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – elfogadta a
munkanélküliek helyzetéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /3.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ
a
Szatmári
Kistérségi
Szociális
Alapszolgáltatási Központ 2016. évi tevékenységéről
Előadó:

Fodorné
Papp
Ilona
a
Szatmári
Alapszolgáltatási Központ vezetője

Kistérségi

Szociális

Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte Fodorné Papp Ilonát, az
intézmény vezetőjét, aki elkészítette a tájékoztatót, mint minden évben. A
tájékoztatóból jól látható az intézmény szerteágazó tevékenysége. A
központ irányítása mellett szolgáltatást nyújt étkeztetésben, házi
segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban. Nappali
ellátás keretében az idősek klubja működik, valamint a Család- és
gyermekvédelmi szolgálat. Van egy telephelye Ököritőfülpös- Rápolt
községek tekintetében, ahol étkeztetés és nappali ellátást nyújt, idősek
klubját üzemeltet. Megkérdezte az intézményvezetőt, hogy kíván-e
kiemelni valamit a részletes tájékoztatóból.
Fodorné Papp Ilona, a SZAK vezetője: nem kívánt kiegészítést tenni.
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Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy az intézményt egy
intézményfenntartó társulás működteti, melynek szintén megelégedésére
működik az intézmény. Megköszönte a munkájukat és további sok sikert
kívánt.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés a képviselő-társak részéről.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – elfogadta a
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletének módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a 2016. évre vonatkozóan a
Kincstárral folytatott egyeztetés okán néhány pontban korrekció
szükséges. Ezeknek az átvezetése történt meg.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
javasolta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6 / 2017. (IV.4.)
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önkormányzati rendelete
Nagyecsed Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Nagyecsed Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (III.5) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a.)
b.)
c.)

1 619 293
1 634 100
14 807
14 807

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

költségvetési bevétellel
költségvetési kiadással
költségvetési egyenleggel, melyből
működési egyenleg,

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

ebből: felhalmozási kiadás
Finanszírozási felhalmozási kiadás

1 568
806
147
254
269

818
189
063
729
886

000
000
000
000
000

89
1
1 568
65
65
65

951
000
818
282
282
282

000
000
000
000
000
000
0
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Finanszírozási felhalmozási bevétel
Finanszírozási működési kiadás
Finanszírozási működési bevétel

0
0
0

Költségvetési létszámkeret

109 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 1 568
818 000,- Ft kiadása 1 518 205 000,- Ft, önként vállalt feladatainak
bevételi és kiadási összege 18 205 000,- Ft, állami (államigazgatási)
feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 32 408 000,- Ft.
2. § A R 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § A R 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
4. § A R 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
5. § A R 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
8. § A R 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
9. § A R 9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
10.§ A R 12. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
11.§ A R 17. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
12.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba
lépést követő napon hatályát veszti.
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Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT
fogorvosi
módosítására

feladat-ellátási

szerződések

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: röviden elmondta, hogy amint az az
előterjesztésből is látszik a nagyecsedi székhelyen működő fogorvosi
feladatellátásban két körzet működik. A II. számú körzethez tartozik
Tiborszállás. A jogszabály szerint, ha más településen is ellát feladatot,
akkor nevesíteni kell a székhelyét. Illetve egy régi rendeletet hatályon
kívül helyzetek, ami a feladat-ellátási szerződésben még nem került
átvezetésre, ezt is javítani kell.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
47 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
A nagyecsedi I. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
szerződés módosításáról
A Képviselő-testület
A Nagyecsedi I. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan a Green Logistic
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4032 Debrecen, Károly
Gáspár u. 4., képviseli: Székely Zoltán ügyvezető), mint egészségügyi
szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„1. Az Önkormányzat átadja a Szolgáltató pedig átvállalja 2013. február
15. napjától Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testületének az
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításról szóló 13/2016. (VIII.30.)
önkormányzati rendeletének 2. § (6) bekezdése szerint meghatározott I.
számú fogorvosi körzet folyamatos ellátását határozatlan időtartamra.”
A feladat-ellátási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényesek.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
48 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
A nagyecsedi II. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
szerződés módosításáról
A Képviselő-testület
A Nagyecsedi II. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan a Green Logistic
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4032 Debrecen, Károly
Gáspár u. 4., képviseli: Székely Zoltán ügyvezető), mint egészségügyi
szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„1. Az Önkormányzat átadja a Szolgáltató pedig átvállalja 2013. február
15. napjától Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testületének az
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításról szóló 13/2016. (VIII.30.)
önkormányzati rendeletének 2. § (6) bekezdése szerint meghatározott II.
számú fogorvosi körzet folyamatos ellátását határozatlan időtartamra. A
körzet székhelye: 4355 Nagyecsed, Hunyadi János u. 3.”
A feladat-ellátási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényesek.

Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató
Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy technikai jellegű
módosításról van szó. Korábban már meghozták a határozatot, hogy a
jogszabályi változás miatt módosítják az okiratot. Közben történt egy újabb
változás. Telephelyként szerepelt a volt Árpád utcai óvoda, amit időközben
egy civilszervezetnek adtak át.
Megkérdezte, hogy van-e észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
49 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának módosításáról
A Képviselő-testület
I.
Hozzájárul, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (2) bekezdése alapján a
„Nagyecsedi
Városüzmeletetési”
Szolgáltató
Nonprofit
Kft.
Ptk.
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséhez.
II.
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító
Okiratát 2016. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.1./ A társaság rövidített neve: „Nagyecsedi
Szolgáltató Nonprofit Kft.
A társaság székhelye: 4355 Nagyecsed, Rózsás u. 65.

Városüzemeltetési”

2. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
6./ A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely kizárólag
pénzbeli betétből áll, és amely befizetésre került a társaság bankszámlájára.

3. Az alapító okirat 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
9.1./ A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a
döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

16

4. Az alapító okirat 9.2./A pontja az alábbiak szerint módosul:
9.2./A, Kötelezően az alapító rendelkezik:
a, a Ptk. 3:188 § (2) bekezdéséről,
b, a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú
tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodásról,
c, a közhasznú jelentés elfogadásáról.

5. Az alapító okirat 9.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
9.4./ Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság
beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen
köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

6. Az alapító okirat 9.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
9.8./ Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve a 2011. évi CLXXV.
törvényben szabályozott esetekben jogosult az alapítói ülés összehívását
kezdeményezni. Jogosultak az alapítói ülés összehívását kezdeményezni abban az
esetben is, amennyiben az alapító közhasznú társasággal kapcsolatos
tevékenysége ezt indokolttá teszi.

7. Az alapító okirat 9.13. pontja az alábbiak szerint módosul:
9.13./ Az alapító vezető szervének határozathozatalában – a nonprofit korlátolt
felelősségű társaságot érintő döntéshozatala során – nem vehet részt az a
személy, aki, vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója a határozat
alapján:
a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.

8. Az alapító okirat 13.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
13.1./ A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság
részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet
vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként
ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben
vezető tisztségviselő. A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői
megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már
vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei
kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság
főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. (Ptk. 3:115. § (1) és (2) bekezdés)

9. Az alapító okirat 13.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
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13.2./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. (Ptk. 3:22. § (4)
bekezdés)

10. Az alapító okirat 13.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
13.3./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. (Ptk. 3:22. § (5) bekezdés)

11. Az alapító okirat 13.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
13.4./ Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(Ptk. 3:22. § (6) bekezdés)

12. Az alapító okirat 13.6. és 13.7. pontja kivételre kerül a társasági
szerződésből.
13. Az alapító okirat 13.8. pontja 13.6. pontra módosul változatlan
tartalommal.
14. Az alapító okirat 14.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
14.2./ A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni. (Ptk. 3:26 §)

15. Az alapító okirat 14.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
14.3./ A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapító döntéshozó szerve elé
kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a
döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,
könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet.
A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. (Ptk. 3:27.
§)

16. Az alapító okirat 15.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
15.1./ A felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottság testületként
működik. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.
A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól
eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója. (Ptk. 3: 121. §)
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17. Az alapító okirat 15.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
15.2./ A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.
A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada,
de legalább három fő az ülésen jelen van.
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság
legfőbb szerve hagyja jóvá.
Ha a felügyelőbizottság tagjaink száma a létesítő okiratban megállapított szám
alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének
helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót. (Ptk. 3:122. §)

18. Az alapító okirat 15.3. pontja 15.5. pontra módosul változatlan
tartalommal, a 15.3. pont az alábbiak szerint változik:
15.3./ Ha az alapító okirat a legfőbb szerv vagy az ügyvezetés hatáskörébe
tartozó
egyes
döntések
meghozatalát
vagy
azok
jóváhagyását
a
felügyelőbizottság hatáskörébe utalja, a felügyelőbizottság tagjai az e
hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a társaságnak okozott károkat a
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek
megtéríteni. (Ptk. 3:123. § (1) bekezdés)

19. Az alapító okirat 15.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
15.4./ Ha az alapító okirat az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések
meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti, és a
felügyelőbizottság az ügyvezetés határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de az
ügyvezetés a javaslatot fenntartja, az ügyvezetés jogosult a társaság legfőbb
szervének döntését kérni. Ha a felügyelőbizottság jóváhagyta az ügyvezetés
javaslatát, a határozatból eredő károkért az azt megszavazó vezető
tisztségviselők
és
felügyelőbizottsági
tagok
a
társasággal
szemben
egyetemlegesen felelnek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség
szabályai szerint.
A felügyelőbizottság tagjaira – ügydöntő tevékenységük tekintetében –
megfelelően alkalmazni kell azokat a rendelkezéseket, amelyek az adott
kérdésben a Ptk. alapján döntésre jogosult személyekre vonatkoznak. (Ptk. 3:123.
§ (2), (3) bekezdés)

20. Az alapító okirat 15.9. pontja 15.6. pontra módosul változatlan
tartalommal.
21. Az alapító okirat 15.10. pontja 15.7. pontra módosul változatlan
tartalommal.
22. Az alapító okirat 15.11. pontja 15.8. pontra módosul változatlan
tartalommal.
23. Az alapító okirat 15.12. pontja 15.9. pontra módosul változatlan
tartalommal.
24. Az alapító okirat 15.13. pontja 15.10. pontra módosul változatlan
tartalommal.
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25. Az alapító okirat 17.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
17.2./ A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen
elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást
arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és
megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. (Ptk. 3:129. § (1) bekezdés)

26. Az alapító okirat 17.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
17.3./ Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt
követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A
könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott
feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő
90 napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem
kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani. (Ptk. 3:130. § (1)
bekezdés)

27. Az alapító okirat 17.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
17.4./ Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet
megválasztani.
Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a
legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó
ülésig terjedő időszak.
Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a fentiekben foglalt
szabályoktól eltér.
(Ptk. 3:130. § (2) (3) bekezdés)

28. Az alapító okirat 17.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
17.5./ Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan
szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely
könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. (Ptk.
3:131. § (1) bekezdés)

29. Az alapító okirat 17.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
17.6./ Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság
beszámolóját tárgyaló ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen
köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
(Ptk. 3:131. § (2) bekezdés)

30. Az alapító okirat 17.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
17.7./ Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a
felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság
felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.
A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által
megtárgyalásra javasolt ügyeket.

31. Az alapító okirat 17.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
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17.8./ Ha a jogi személy a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgálót vesz
igénybe, az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a jogi
személy
irataiba,
számviteli
nyilvántartásaiba,
könyveibe,
a
vezető
tisztségviselőktől,
a
felügyelőbizottság
tagjaitól
és
a
jogi
személy
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját,
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
(Ptk. 3:38. § (1) bekezdés)

32. Az alapító okirat 17. pontja kiegészül az alábbi 17.9. ponttal:
17.9./ Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását
észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését,
vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a
felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való
felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél
kezdeményezni a tagok – tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör
gyakorlójának – döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a
kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt
körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó
bíróságot értesíteni. (Ptk. 3:38. § (2) bekezdés)

33. Az alapító okirat 18.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
18.1./ Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető
tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem
lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója a jogviszonya fennállása
idején és annak megszűnése után három évig. (Ptk. 3:129. § (3) bekezdés)

34. Az alapító okirat 18.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
18.2./ Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő
egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el
a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot
személyében végzi. (Ptk. 3:129. § (2) bekezdés)

35. Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
19. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése,
valamint az alapító törzstőkéjének visszafizetését követően megmaradó
vagyont a cégbíróság az alapító okirat rendelkezései szerint fordítja
közcélokra.
36. Az alapító okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul:
20. Vegyes rendelkezések
A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény
rendelkezései és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
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Az alapító okirat további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
III.
Utasítja a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy intézkedjen annak érdekében,
hogy a cégbírósági nyilvántartásból a telephelyként nyilvántartott 4355
Nagyecsed, Árpád u. 29. sz. cím törlésre kerüljön.
IV.
Utasítja a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a módosítások Cégbírósági
nyilvántartásban
történő
átvezetése
érdekében
a
szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatára
(kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy ez a korábbi
tájékoztatóhoz kapcsolódik. Törvényi előírás, hogy április 1-ig a testület
felülvizsgálja az intézményi térítési díjakat. Ezen kötelezettségüknek
tesznek eleget. Jelen információk alapján nem tudják megmondani, hogy
szükséges e változtatni, mert még nem derült ki, hogy a béremelésből
eredő többletköltséget megkapják-e. Ha megkapják akkor nem szükséges
a módosítás. Ha nem kapják meg, akkor viszont át kell számolni és be kell
építeni a térítési díjba. Április 1-jét követően még egy alkalommal
lehetőség van a módosításra. Most még nem javasoltak a térítési díjban
változást.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
50 / 2017.(III.28.) KT.
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határozata
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési
díjainak felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület
1. Felülvizsgálata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási
önöltségét, és megállapítja, hogy az a 2016. évihez képest változatlan.
2. Az 1. pontban foglaltak alapján A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 4/2012. (III.15.)
önkormányzati rendeletben az intézményi térítési díjak módosítása nem
szükséges.

Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének
felülvizsgálatára (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy három intézmény, a bölcsőde,
óvoda és iskola gyermekétkeztetése vonatkozásában az élelmezésvezetők
elvégezték a normatívák felülvizsgálatát. A bölcsődében és az óvodában
nincs szükség változtatásra. Az általános iskola tekintetében a jelenlegi
386.- forintos térítési díjjal szemben 432.- forintra kell módosítani. A
következő napirendi ponthoz kapcsolódva, a testület korábbi ülésén már
érintették ezt a témát, hogy az idei évi szociális normatíva terhére
vizsgálják meg a lehetőséget, hogy teljes mértékben mentesítsék a térítési
díj fizetési kötelezettség alól a gyerekeket. A térítési díjfizetésre
kötelezettek 934 ezer forintot fizetnek évente. Ennek az átvállalására
fognak javaslatot tenni a következő napirendnél. Ettől függetlenül a
térítési díj emeléséről is meg kell hozni a határozatot.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
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51 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
A gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület
Felülvizsgálta a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségeit, és azokat 2017.
április 1. napjával az alábbiak szerint állapítja meg:
1.Bölcsőde:
1.1. reggeli: 56 forint/nap
1.2. tízórai: 14 forint/nap
1.3. ebéd: 214 forint/nap
1.4. uzsonna: 46 forint/nap
1.5. étkezés összesen: 330 forint/nap
2.Óvoda:
2.1. tízórai: 71 forint/nap
2.2. ebéd: 260 forint/nap
2.3. uzsonna: 70 forint/nap
2.4. összesen. 401 forint/nap
3.Általános iskola:
3.1. tízórai: 72 forint/nap
3.2. ebéd: 280 forint/nap
3.3. uzsonna: 80 forint/nap
3.4. összesen. 432 forint/nap

Tárgy: /9.tsp./ JAVASLAT
a
gyermekétkeztetés
szolgáltatási
önköltségének felülvizsgálatára, a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 11/2012. (V.30.) önkormányzati
rendelet módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy természetesen nem csak
az iskolára vonatkoznak az előző napirendnél elmondottak. Évi 934 ezer
forintot jelent az önkormányzatnak. Köztudott, hogy Nagyecseden a
gyermekétkezők jelentős része eddig sem fizetett. Ha ezt most elfogadják,
akkor teljesen ingyenes lesz. Megkérdezte, hogy 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: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7 / 2017. (IV.4.)
önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 11/2012. (V.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§
(1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 11/2012. (V.30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (3) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11.§ (3) Szociális rászorultság alapján a gyermekétkeztetésnél az
intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani a Gyvt.
alapján normatív kedvezményre nem jogosultaknál, feltéve, hogy a
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
ötszörösét.”
2. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép.
3. § A rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba, és 2017. május 2-án
hatályát veszti.

melléklet a 7/2017. (IV.4.) önkormányzati rendelethez
Az intézményi térítési díjak napi összege:
1.Bölcsőde:
1.1. reggeli: 56 forint/nap
1.2. tízórai: 14 forint/nap
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

ebéd: 214 forint/nap
uzsonna: 46 forint/nap
étkezés összesen: 330 forint/nap
számított gondozás díj: 792 forint/nap
megállapított gondozási díj: 0 forint/nap

2.Óvoda:
2.1. tízórai: 71 forint/nap
2.2. ebéd: 260 forint/nap
2.3. uzsonna: 70 forint/nap
2.4. összesen. 401 forint/nap
3.Általános iskola:
3.1. tízórai: 72 forint/nap
3.2. ebéd: 280 forint/nap
3.3. uzsonna: 80 forint/nap
3.4. összesen. 432 forint/nap

Tárgy: /10.tsp./
JAVASLAT a nagyecsedi 0176/13 helyrajzi számú
ingatlan tulajdonjogának csere útján való megszerzésére
(kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztette a testületet, hogy az említett
földrészlet vonatkozásában az önkormányzat pályázatot nyújtott be
iparterület fejlesztésére. Három ingatlan érintett, ebből kettőt már
adásvétel útján megszereztek. Egy terület tulajdonosa azon szándékát
jelezte, hogy nem eladni szeretné, hanem hasonló értékben biztosítson
neki területet az önkormányzat. Az önkormányzat részéről felajánlásra
került a 0174/31 helyrajzi számú 11.82 AK értékű terület. Javasolta, hogy a
mellékelt csereszerződés szerint cseréljék el az ingatlanokat. Ezzel a
cserével 5 ha-os területe lesz az önkormányzatnak, ahol a fejlesztést meg
tudja valósítani.
Ezután kérte a Pénzügyi bizottság véleményét
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy egyhangúlag javasolták a
csereszerződés megkötését.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
52 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
A nagyecsedi 0176/13 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának
csere útján való megszerzéséről
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy Nagyecsed Településrendezési terv szerinti
iparterületének fejlesztése érdekében a nagyecsedi 0176/13 helyrajzi
számú ingatlan tulajdonjogát csere jogcímén megszerezze a határozat
melléklete szerinti csereszerződésben rögzített feltételekkel.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csereszerződést az önkormányzat
nevében aláírja.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /11.tsp./ JAVASLAT a nagyecsedi 271 helyrajzi számú ingatlanból
183 m2-nyi terület megvásárlására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az érintett ingatlan a
Komoróczi u. 48 szám alatt található. Ebből szeretnének 183 m 2-t
megvásárolni azért, hogy a szomszédos önkormányzati tulajdonú telek
összefüggő területet képezzen a Bástya és a Komoróczi utca között. Erre
az ingatlanra tervezik a korábban már említett lakóotthon építését.
Mindenképpen indokolt a terület megvásárlása, amiért 80 ezer forintot
fizetnének. Jelentős számú a tulajdonos, de várhatóan a közeljövőben
mindenkivel alá tudják íratni a szerződést.
Ezután kérte a Pénzügyi bizottság véleményét
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta a terület
megvásárlását.
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Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
53 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
A nagyecsedi 271 helyrajzi számú ingatlanból 183 m 2-nyi terület
megvásárlásáról
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy a nagyecsedi 271 helyrajzi számú
ingatlanból 183 m2-nyi részt megvásárol, így az adásvételi szerződés
megkötéséhez hozzájárul.
A bruttó 80.000.-Ft vételárat az éves költségvetés terhére biztosítja.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: folyamatos

Tárgy: /12.tsp./ JAVASLAT a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési
megállapodás
felülvizsgálatára
(kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy törvényi előírás szerint kell
felülvizsgálni az együttműködési megállapodást. A felülvizsgálat
megtörtént, mely szerint nem szükséges módosítani a dokumentumot.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
54 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és megállapítja, hogy a
megállapodást nem szükséges módosítani, ezért hatályában fenntartja.

Tárgy: /13.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervének elfogadására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy törvény írja elő az
önkormányzat részére, hogy március 31-ig el kell fogadni a közbeszerzési
tervet. A határozat melléklete tartalmazza az erre az évre tervezett
közbeszerzéseket, amennyiben a benyújtott támogatási kérelmek kedvező
elbírálásban részesülnek. Megkérdezte, hogy van-e kérdés észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
55 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
Nagyecsed Város Önkrományzat 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról
A Képviselő-testület
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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján Nagyecsed
Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
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Nagyecsed Város Önkormányzat
(4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.)

2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya

CPV kód

Tervezett
Időbeli ütemezés
eljárás
típus (pl.
Irányadó
nyílt,
szerződés
Becsült eljárásre összefoglal
az eljárás
teljesítésének
érték
nd
ó
megindításán
várható időpontja
(HUF) (nemzeti, tájékoztatá ak tervezett
vagy a szerződés
uniós) ssal induló,
időpontja
időtartama
115. §
szerinti,
stb.)

I. Árubeszerzés
-

-

-

-

-

-

-

209 000
000

nemzeti

összefoglaló
tájékoztatás
sal induló

2017.07.01.

2018.12.31.

72 440
000

nemzeti

2017.07.01.

2018.12.31.

65 625

nemzeti

2017.08.01.

2018.12.31.

II. Építési beruházás
Városi művelődési
ház
energiahatékonyság 45200000központú
9
rehabilitációja és
bővítése
Katasztrófavédelmi
45200000szolgáltató ház
9
létrehozása
Városi piac
45200000-
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összefoglaló
tájékoztatás
sal induló
összefoglaló

létrehozása

9

Kül- és belterületi
45200000iparterület
9
fejlesztése
Szociális bérlakás
kialakítása és egyéb 45200000kapcsolódó
9
fejlesztések

000
78 693
000

nemzeti

94 261
420

nemzeti

-

-

-

tájékoztatás
sal induló
összefoglaló
tájékoztatás
sal induló

2017.08.01.

2018.12.31.

összefoglaló
tájékoztatás
sal induló

2017.08.01.

2018.12.31.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Szolgáltatás-megrendelés
IV. Építési koncesszió
-

V. Szolgáltatási koncesszió
-

-

VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések
-

-

-

-

-

Nagyecsed , 2017. március 31.
Kovács Lajos polgármester
Ajánlatkérő képviselőjének hitelesítése
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Tárgy: /14.tsp./ JAVASLAT
települési
önkormányzatok
önkormányzati
támogatás
igénylésére
pályázat benyújtására (kiosztással)

rendkívüli
vonatkozó

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy ismét lehetőség van
rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére. Mivel az idei évi
költségvetésüket 76 milliós hiánnyal fogadták el, szükségesnek tartotta a
pályázat benyújtását.
Ezután kérte a Pénzügyi bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a pályázat beadását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
56 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról
A Képviselő-testület
Elhatározta, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi CX. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III. 1. pont szerint a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásokról szóló pályázati kiírás alapján rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
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Tárgy: /15.tsp./ JAVASLAT rászoruló gyermekek intézményen kívüli
szünidei
étkeztetés
megvalósításával
kapcsolatos
szerződés megkötésére (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy kötelezően írja elő az állam a
rászoruló gyerekek szünidei érkeztetését. Ennek napi összege 570.-Ft/fő,
mely minden költséget tartalmaz. Az elmúlt évben ennek megvalósítását a
Nagyecsedi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezte. Javasolta, hogy
ebben az évben is a Kft.-vel kössenek szerződést.
Ezután kérte a Pénzügyi bizottság véleményét
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a Kft-vel a szerződés megkötését.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
57 / 2017.(III.28.) KT.
határozata
A Nagyecsed Város Önkormányzat által a rászoruló gyermekek
intézményen kívüli szünidei étkeztetés megvalósításával
kapcsolatos szerződés megkötésére
A Képviselő-testület
Elhatározza,
hogy
a
2017.
évi
szünidei
gyermekétkeztetés
megvalósításának biztosítása érdekében a mellékelt tervezet szerint
szerződést köt a Nagyecsedi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
a 2017. évi szünidei gyermek étkeztetésére
mely
létrejött
egyrészről:
Nagyecsed
Város
Önkormányzata
Nagyecsed, Árpád u. 32. képviselő: Kovács Lajos Polgármester (a
továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a Nagyecsedi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Képviselő:
Kovács Imre Ügyvezető, székhely: Nagyecsed, Rózsás utca 65. szám
(adószám:14846616-2-15 ) alatti gazdálkodó szervezet (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 2017. év során a tanév rendjéről
szóló
rendeletben
rögzített
iskolai
szünidei
napok
időtartamára, 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. Szolgáltató vállalja, hogy
minden
szünidei
étkeztetés
megelőzően
megszervezett
egyeztetéseken részt vesz.
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.
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4. A Szolgáltató vállalja, hogy a 3. pontban foglalt feltételeknek
megfelelő meleg ételt a 2. pontban foglalt jogosultsági létszám
figyelembe vételével előállítja, előállíttatja, 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 32.152 adagban (570,- Ft/adag)
18.328.640,- Ft összegben állapítják meg, amely azonban
keretösszeg, akként, hogy a keretösszeg csak csökkenhet,
amennyiben a jogosulti létszám csökken.
7. A szolgáltatás ellenértéke kifizetésének rendje az alábbi: Megbízott
kéthetente utólag 570,Ft/fő/nap
összeget számlázhat
megrendelő felé maximum a megrendelő által megjelölt és a
SZAK részére átadott listán szereplő és az étkezést
ténylegesen igénybevevő gyermekek után. Az önkormányzat a
kiállított számla ellenértékét annak beérkezését követő 8 napon
belül átutalással egyenlíti ki.
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.Az esetleges felmerülő
jogvitákkal kapcsolatban a felek –a hatáskörtől függően- kikötik a
Mátészalkai Városi Bíróság, illetőleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét.
9. A felek a fenti megállapodást, közös elolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Nagyecsed, 2017. április ___
Kovács Lajos
Polgármester
Megrendelő

Kovács Imre
Ügyvezető
Szolgáltató
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EGYEBEK
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a lakosságot, hogy a
szennyvízrákötések tekintetében mindenki előtt ismert kell legyen, hogy
aki tavaly december 31-ig a szennyvízrákötést kezdeményezte, az a
talajterhelési díj fizetése alól mentesül. Jelenleg is van, aki még nem
kezdeményezte, viszont ivóvíz bekötése van. Ezt azért mondta el, mert
Fábiánháza már kiküldte a talajterhelési díjra vonatkozó papírokat, ott nem
volt december 31-ig kedvezményes időszak.
Számtalan módon felhívták már a lakosság figyelmét, hogy aki nem kötött
rá a hálózatra ott talajterhelési díj kerül kiszabásra. Aki ezt még nem tette
meg, az minél előbb intézze a rákötést, mert nem mindegy, hogy mennyi
időre kerül megállapításra a talajterhelési díj. Ez nem kikerülhető, törvényi
előírás szerint kell kiszabni.
Bugja János, települési képviselő: megkérdezte, hogy a lakosság részére
visszajáró összeg kiszámítása hol tart.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy abban állapodtak meg, hogy
március végére a projektben az elszámolást elvégzik. A következő
lépésben a lakosokból szerveződött társulatoknak kell kiszámolni, hogy
kinek mennyi jár vissza. Ha mindenki egységesen fizetett volna, akkor
egyszerű lenne a helyzet. De most meg kell vizsgálni, hogy ki mennyit
fizetett, és ebből le kell vonni a projektben felhasznált részt. Úgy látszik,
hogy aki legalább az érdekeltségi hozzájárulás felét megfizette az
valószínűleg valamennyit fog visszakapni. Aki nem fizetett csak pár
hónapot, annak biztosan fizetési kötelezettsége lesz. Ez egy nagyon
bonyolult elszámolási technika lesz, mindenkinek egyedileg kell
kiszámolni, hogy mennyi jár vissza. Ez még több hónap is lehet. Az
önkormányzat részéről az elvégzendő feladat megtörtént, a társulatok
pedig ki fogják számolni, kinek mennyi jár vissza.
Tóth Áron, települési képviselő: megkérdezte, hogy mi van azzal, akinek
csak kerti csapja van.
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatott mindenkit, hogy a talajterhelési
díj mértéke a vízórán mért fogyasztás alapján kerül megállapításra. Akinek
van vízórája, de nem fogyaszt, annak nem kell fizetni. Aki vizet fogyaszt és
a szennyvízre nincs rákötve, ott megállapításra kerül a talajterhelési díj.
Paragh Lajos, települési képviselő: megkérdezte azt az esetet, amikor
valaki nem fizette a hozzájárulást, viszont be van kötve a
szennyvízhálózatba, és hivatalosan van rákötve. Hogyan lehet ezt
felderíteni? Méltánytalannak érezte azokkal szemben, akik megfizették a
hozzájárulást.
Kovács Lajos, polgármester: megismételte, hogy talajterhelési díjat kell
fizetni, akinek hivatalosan nincs bekötve. Akinek nincs szerződése, feketén
kötött be, annak a talajterhelés ki lesz szabva. Aki minden engedély nélkül
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rácsatlakozott, az lopás. Ha ez nyilvánosságra kerül, a szolgáltató
tudomására jut azt fel fogják jelenteni. Ez hasonló az áram, vagy
gázlopáshoz, szennyvízszolgáltatást lop.
Veres Zoltán, települési képviselő: megjegezte, hogy ennek is két esete
van. Amikor nem fizette be a hozzájárulást és úgy kötött rá, vagy befizette
a hozzájárulást és akkor joga van rákötni. Az viszont kötelessége, hogy
jelentse a szolgáltató felé és ezáltal a szolgáltatásra szerződést kössenek.
Kovács Lajos, polgármester: hozzá fűzte, hogy több esetben előfordult,
hogy eddig nem fizetett semmit, de szeretne rákötni. Ilyen esetben egy
magasabb összegű hozzájárulás megfizetése mellett köthet rá. Ebben az
esetben még részletfizetést is engedélyezhet a társulat. Aki megállapodást
köt a társulattal, az megkaphatja a rácsatlakozási jogosultsághoz a
dokumentumot. Olyannak nem lehetne előfordulni, hogy se befizetése, se
engedélye mégis rá van kötve.

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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