Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017.
április 18-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,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Tóth Áron települési képviselők

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

Veres Zoltán települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Paragh Lajos és Szántó Zsolt, települési
képviselők
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, 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 Paragh Lajos és Szántó Zsolt
települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
60 / 2017.(IV.18.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2017. április 18-ai - rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Paragh
Lajos és Szántó Zsolt települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai
általános felvételi időpontról szóló döntés meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2.- JAVASLAT a „Tűzvédelmi és tűzoltási tevékenységek javítása Erdőd és
Nagyecsed határmenti városokban” című pályázat megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

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
61 / 2017.(IV.18.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
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A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai
általános felvételi időpontról szóló döntés meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2.- JAVASLAT a „Tűzvédelmi és tűzoltási tevékenységek javítása Erdőd és
Nagyecsed határmenti városokban” című pályázat megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT az óvodába történő jelentkezés módjáról, az
óvodai általános felvételi időpontról szóló döntés
meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy törvényi előírás szerint az
óvodáskorú gyerekek beíratásának időpontjáról 30 nappal korábban kell
döntést hoznia a testületnek. Erre vonatkozóan készült el az előterjesztés,
melyben az időpontot a törvényi előírások betartásával május 18-19-ére
javasolták meghatározni.
Dr. Ficsor Mihályné az OMSB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy 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: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
62 / 2017.(IV.18.) KT.
határozata
A Nagyecsedi Óvoda 2017/2018. nevelési évre történő beiratkozás
időpontjának meghatározásáról
A Képviselő-testület
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja
alapján:
1.) a Nagyecsedi Óvodába történő beiratkozás időpontját 2017. május
18-19. napjain 8 és 16 óra között jelöli ki. A beiratkozás helye: a
Nagyecsedi Óvoda székhelye (4355 Nagyecsed, Vasút u. 10.).
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdésében előírtaknak
megfelelve – a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal – az
óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével
összefüggő eljárásról szóló közlemény közzétételéről gondoskodjon az
önkormányzat honlapján, és a hivatal hirdetőtábláján.
3.) Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről
haladéktalanul értesítse az érintett intézmény vezetőjét.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester
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62/2017. (IV.18.) KT. sz. határozat melléklete

HIRDETMÉNY ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
A NAGYECSEDI ÓVODÁBA
a 2017/2018-os NEVELÉSI ÉVRE
ÓVODAI BEIRATÁS
IDŐPONTJA:
2017. május 18-29. (csütörtök-péntek) 8-16 óra között

HELYSZÍNE:
Nagyecsedi Óvoda
(4355 Nagyecsed, Vasút u. 10.)
Az óvoda felvételi körzete: Nagyecsed Város közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok,
- a gyermek TAJ kártyája
Az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását is biztosítja.
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2017. június
20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati
kérelemmel fordulhat Nagyecsed Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az
óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a
kérelmet
elutasíthatja,
a
döntést
megváltoztathatja,
vagy
megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára
utasíthatja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja
alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el.
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Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT a „Tűzvédelmi és tűzoltási tevékenységek
javítása Erdőd és Nagyecsed határmenti városokban”
című pályázat megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a Romániában lévő
testvérvárossal, Erdőddel kívánnak közös pályázatot beadni. Köztudott,
hogy Nagyecseden önkéntes tűzoltó egyesület működik. A pályázathoz 5%
saját erő biztosítása szükséges, amely 5.000 eurót jelent. A pályázati
pénzből kisbuszt, védőfelszerelést szereznének be és a szükséges felújítási
munkákat végeznék el.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Kovács Lajos, polgármester: 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: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
63 / 2017.(IV.18.) KT.
határozata
A „Tűzvédelmi és tűzoltási tevékenységek javítása Erdőd és
Nagyecsed határmenti városokban” című pályázat
megvalósításáról
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy partnerségi megállapodást írjon alá Erdőd
Város Polgármesteri Hivatalával és Szamos Szatmár Megyei Sürgősségi
Helyzetek Felügyelőségével annak érdekében, hogy a „Tűzvédelmi és
tűzoltási tevékenységek javítása Erdőd és Nagyecsed határmenti
városokban” című projektet közösen megvalósítsák. Az ehhez szükséges
forrás biztosítása érdekében pályázatot nyújt be az Interreg V-A RomániaMagyarország Program Kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés
elnevezésű 5. prioritási tengelyére.
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Kifejezi azon szándékát továbbá, hogy a pályázatból Nagyecsed Város
Önkormányzatára eső 100 000 euró összköltségből 5 000 eurót saját
forrásként az éves költségvetésében biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a pályázat
benyújtására.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: folyamatos

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

Paragh Lajos
települési képviselő
jkh.

Szántó Zsolt
települési képviselő
jkh.
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