Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017.
május 30-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:

Dr. Gaál Gedeon, háziorvos
Kissné Kovács Tünde, védőnő
Kissné Virág Andrea, védőnő
Rókáné Szűcs Gabriella, védőnő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Mészáros Gábor alpolgármester és
Paragh Lajos települési képviselő
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, Mészáros Gábor alpolgármestert
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és Paragh Lajos települési képviselőt, majd szavazást rendelt el, s
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
78 / 2017.(V.30.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2017. május 30-ai - rendes – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Mészáros
Gábor alpolgármestert és Paragh Lajos települési képviselőt 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 az egészségügyi ellátás helyzetéről
Előadó:
Dr. Szabó Nikolett, Dr. Gaál Gedeon, Dr. Tóth Attila,
háziorvosok,
Dr. Szabó Szilvia, fogszakorvos,
védőnők
3.- TÁJÉKOZTATÓ a Nagyecsedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.
évi tevékenységéről
Előadó: ifj. Tóth Áron, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
4.- JAVASLAT az önkormányzat 2016. évi zárszámadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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5.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
6.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
2016. évi mérleg és eredmény kimutatásának elfogadására
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT óvodavezetői pályázat kiírására
Előadó: dr. Bölcsik István, jegyző
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
8.- JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Nagyecsed
Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. között
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
9.- JAVASLAT
a
nagyecsedi
3203/2
helyrajzi
megvásárlására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

számú

ingatlan

EGYEBEK
Ezután javasolta, hogy 10. napirendi pontként tárgyalják meg a
„Nagyecsed
város
településfejlesztési
koncepciójával,
integrált
településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök,
valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
készítésével,
módosításával
kapcsolatos
partnerségi
egyeztetési
szabályzat elfogadása” című kiosztással megkapott előterjesztést.

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
79 / 2017.(V.30.) KT.
3

határozata
Napirend felvételéről
A Képviselő-testület
A 2017. május 30-ai ülésén 10. napirendi pontként napirendjére tűzi a
„Nagyecsed
város
településfejlesztési
koncepciójával,
integrált
településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök,
valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
készítésével,
módosításával
kapcsolatos
partnerségi
egyeztetési
szabályzat elfogadása” című kiosztással megkapott előterjesztés
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
80 / 2017.(V.30.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
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 az egészségügyi ellátás helyzetéről
Előadó:
Dr. Szabó Nikolett, Dr. Gaál Gedeon, Dr. Tóth Attila,
háziorvosok,
Dr. Szabó Szilvia, fogszakorvos,
védőnők
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3.- TÁJÉKOZTATÓ a Nagyecsedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.
évi tevékenységéről
Előadó: ifj. Tóth Áron, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
4.- JAVASLAT az önkormányzat 2016. évi zárszámadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
6.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
2016. évi mérleg és eredmény kimutatásának elfogadására
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT óvodavezetői pályázat kiírására
Előadó: dr. Bölcsik István, jegyző
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
8.- JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Nagyecsed
Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. között
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
9.- JAVASLAT
a
nagyecsedi
3203/2
helyrajzi
megvásárlására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

számú

ingatlan

10.- Nagyecsed város településfejlesztési koncepciójával, integrált
településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök,
valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési
szabályzat elfogadása (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
EGYEBEK
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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 ez a szokásos napirend. Erről a
korábbiaknak megfelelően írásos előterjesztést kaptak a képviselők.
Megkérdezte, hogy a megküldött anyaggal kapcsolat 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
81 / 2017.(V.30.) 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.
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Tárgy: /2.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyi ellátás helyzetéről
Előadó:
Dr. Szabó Nikolett, Dr. Gaál
háziorvosok,
Dr. Szabó Szilvia, fogszakorvos,
védőnők

Gedeon,

Dr.

Tóth

Attila,

Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte a védőnői szolgálat megjelent
tagjait és dr. Gaál Gedeon háziorvost. Írásban kaptak tájékoztatókat,
amiből kiderül, hogy milyen betegellátási forgalmat bonyolítanak a
háziorvosok, ill. a védőnői szolgálat. Sajnos a 2016. év során lényegesen
elmarad a szülések száma a halálozási számhoz képest. A tájékoztatóban
dr. Gaál Gedeon jelezte a már évek óta fennálló problémát, a hét közbeni
és a hétvégi ügyelettel kapcsolatban. Az ügyeleti ellátás egyre nehezebb.
Többször felvetődött már, hogy az ügyelet ellátása mátészalkai székhellyel
valósuljon meg. Megkérdezte a tájékoztató készítőit, hogy kívánnak e
kiegészítést tenni a tájékoztatókkal kapcsolatban.
Dr. Gaál Gedeon, háziorvos: elmondta, hogy Bódis doktor úr ki fog esni
ebből az ügyeletből, nem tudja vállalni. Gazdi doktor úr a lábát törte el.
Felmerül, hogy ha nem lesz segítség, akkor előbb, vagy utóbb
csatlakozniuk kell Mátészalkához, mert hárman nem fogják tudni ellátni a
feladatot.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy egy hónapja volt a Szatmári
Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
ülése. 26 településből 21 települést lát el a mátészalkai orvosi ügyelet, 5
települést pedig Nagyecsed. A társulás hozott egy olyan döntést, hogy
minden településnek hozzá kell járulni az orvosi ügyelet biztosításához. Aki
nem tud orvost biztosítani, annak saját maga helyett kell keresni
helyettest. Minden településnek kell adnia háziorvosi ügyeletet. Ha a
Bódis, vagy Gazdi doktor úr nem tud ügyeletet vállalni, akkor is meg kell
váltani az ügyeleti idejüket. A háziorvosi ellátásban országos szinten
problémák vannak. A dr. Gaál Miklós körzetébe most sikerült orvost találni,
így ez a probléma megoldódni látszik. Más kérdés, hogy lesz-e orvos
Mérken vagy Vállajon. Szerény lehetőségeikhez mérten próbálnak segíteni,
Dde nem bízik benne, hogy ez fél éven belül megoldódik.
Bugja János, települési képviselő: megkérdezte, hogy mikor várható olyan
zavar az ellátásban, hogy nem lehet megoldani.
Dr. Gaál Gedeon, háziorvos: elmondta, hogy Gazdi doktor úr térd alatti
sípcsonttörést szenvedett nem tudják, hogy mikorra fog felépülni.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – elfogadta az
egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a munkát minden érintett
részétől.
Ezután a háziorvos és a védőnők elhagyták az ülést.

Tárgy: /3.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ
a
Nagyecsedi
Roma
Önkormányzat 2016. évi tevékenységéről

Nemzetiségi

Előadó: ifj. Tóth Áron, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy írásban kaptak tájékoztatót. A
nemzetiségi önkormányzat az önkormányzattal közösen üzemeltet irodát.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel
kapcsolatban.
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
Nagyecsedi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
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 az önkormányzat 2016. évi zárszámadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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Kovács Lajos, polgármester: néhány összefoglaló számot mondott el az
írásos anyagból. A költségvetési főösszeg 1.634.100.000.-Ft. Működési
bevétel
1.554.011.000.-Ft,
működési
kiadás
1.568.818.000.-Ft.
14.807.000.-Ft költségvetési egyenleg különbözettel zárták a tavalyi évet.
Pozitív adat jellemzi a vagyoni helyzetet. 2,9 milliárdról 3,1 milliárdra
szaporodott az önkormányzat vagyona. Ezt elsősorban a különböző
pályázatokból adódó vagyoni elemeknek a megjelenése okozza. A
megépült vagyoni értékű elemek adják ezt a számot. A működési egyenleg
továbbra is nehézkes. Csak forráshiánnyal tudták tervezni a
költségvetésüket. Reménykednek, hogy kapnak egy kis kiegészítő
támogatást. A képviselő-testület következetesen nem dönt a helyi adók
növeléséről, ami a lakosság terheinek növelését jelentené. Ezt próbálják
elkerül. Ennek okán is a forráshiányukat nehezen tudják kezelni.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a zárszámadás elfogadását.
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy a rendelet-tervezetben két
módosítást kellene elvégezni. Az elején a korábbi zárszámadásban lévő
jogszabályra hivatkozik, ennek helyesbítését mindenki kiosztással
megkapta. A 17. § helyesen: „Ez a rendelet 2017. május 31-én lép
hatályba.
A rendelet végeredményben a tavalyi döntéseik végrehajtását
tartalmazza. Megkérdezte, hogy van 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 rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11 / 2017. (V.30.)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében

9

foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k)
pontjában foglalt feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§. Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselőtestület) az önkormányzat zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 1 490 229 753,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét
1 547 906 294,- Ft-ban határozza meg.
2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat zárszámadásának pénzügyi
mérlegét az 1.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3.§ A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a
2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek működési célú bevétek adatait a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
5.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek működési célú kiadás adatait a 4. melléklet
szerint állapítja meg.
6.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási adatait
mérlegszerűen az 5. melléklet szerint állapítja meg.
7.§ A képviselő-testület a felhalmozási bevételek teljesítését a 6. melléklet
szerint hagyja jóvá.
8.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesítését a 7.melléklet
szerint
hagyja jóvá.
9.§
A képviselő-testület a beruházási kiadások
előirányzata
beruházásonként a 8.
melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújítási célonként a 9.
melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A képviselő-testület az önkormányzat létszámadatait
a
10.
mellékletben, míg a
közfoglalkoztatás adatait elkülönítetten a 11. melléklet szerint
állapítja meg.
11.§ Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenkénti adatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatások
kiadási adatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások
felhasználását a 14. melléklet, a közvetett támogatásokat a
15.melléklet szerint hagyja jóvá.
14.
§
A
képviselő-testület
az
önkormányzat
mérlegadatait,
pénzmaradványát, vagyonkimutatását a 16-20. mellékletekben
állapítja meg.
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15.§ Adósság állomány alakulását a 21. mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá a képviselő-testület.
16. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket,
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 22. melléklet
szerint állapítja meg.
17. § Ez a rendelet 2017. május 31-án lép hatályba.
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Tárgy: /5.tsp./

BESZÁMOLÓ
a
„Nagyecsedi
Városüzemeltetési”
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy a tavalyi év kicsit
szerényebbre sikerült, mint az azt megelőző, ahol jelentősebb volt a
vállalkozói tevékenység. Ha pénzügyi bevételi, kiadási oldalt nézik, akkor
2,4 millió forintos hiánnyal zárták az évet. Ez abból adódik, hogy a tavalyra
tervezett önkormányzati támogatást nem tudták teljes egészében oda
adni. A mérleg szerinti eredmény – az amortizáció miatt – 7 millió forintos
veszteséget mutat.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Szántó Zsolt, a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság a beszámolót
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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
82 / 2017.(V.30.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
2016. évi tevékenységéről
A képviselő-testület
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi
tevékenységéről szóló írásbeli előterjesztést megtárgyalta, azt jónak tartja
és elfogadja.
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Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató
Nonprofit
Kft.
2016.
évi
mérleg
és
eredmény
kimutatásának elfogadására
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: hangsúlyozta, hogy az előző napirendhez
szorosan kapcsolódó előterjesztésről van szó.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolta az előterjesztést.
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
83 / 2017.(V.30.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
2016. évi mérleg és eredmény kimutatásának elfogadásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
2016. évi mérleg és eredmény kimutatására vonatkozó előterjesztést, azt
jónak tartja és elfogadja.
A 2016. évben keletkezett adózott eredmény, eredménytartalék
igénybevételére nem kerül sor, az üzleti évre osztalék kifizetése nem kerül
jóváhagyásra.

Tárgy: /7.tsp./

JAVASLAT óvodavezetői pályázat kiírására

Előadó: dr. Bölcsik István, jegyző
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Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy ismét eltelt 5 év, újra ki
kell írni az óvodavezetői pályázatot. Megkérte Jegyző urat, hogy foglalja
össze az előterjesztés lényegét.
Dr. Bölcsik István, jegyző: elmondta, hogy augusztus 15-én lejár az
óvodavezető megbízása. Ahhoz, hogy folyamatos legyen az óvodavezetői
feladatellátás, időben ki kell írni a pályázatot. A testületi döntést követően
közzéteszik a felhívást a kormányzati portálon. 30 napot kell biztosítani a
pályázatok beadására. További 30 napos határidő van a különböző
véleményező szervek állásfoglalásainak kialakítására. Ezt követően tudják
a testület elé terjeszteni a döntési javaslatot.
Kovács Lajos, polgármester: ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság véleményét.
Dr. Ficsor Mihályné, az OMSB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság javasolta
a pályázat kiírását.
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
84 / 2017.(V.30.) KT.
határozata
Óvodavezetői pályázat kiírásáról
A Képviselő-testület
1. a Nagyecsedi Óvoda (4355 Nagyecsed, Vasút utca 10.)
intézményvezetői – óvodavezetői – feladatainak ellátására
vonatkozó, magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír ki
a határozat mellékletét képező „Pályázati felhívás”-sal egyező
tartalommal.
2. felkéri a jegyzőt a pályázati felhívás kozigallas.hu honlapon, a
nagyecsed.hu honlapon, a minisztérium hivatalos lapjában, az
önkormányzati hirdetőtáblán, történő közzétételére.
Határidő:

azonnal
14

Felelős: Kovács Lajos polgármester
Dr. Bölcsik István jegyző

melléklet a 84/2017. (V.30.) KT határozathoz

Pályázati felhívás

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagyecsedi Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017.08.16-tól 2022.08.15-ig-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4355 Nagyecsed, Vasút utca 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakmai vezetése, törvényes, szakszerű működésének biztosítása, pedagógiai
munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása,
munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás az önkormányzattal, egyéb
intézményekkel, intézményi költségvetés betartása.
Illetmény és juttatások:
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus
munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:








szakmai önéletrajz;
intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési
elképzeléseket is tartalmazó vezetési program;
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn,
ha pályázatának elbírálását zárt ülésen kéri, az erre vonatkozó nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lajos polgármester nyújt, a
44/54-001-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő
megküldésével (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: ........, valamint a munkakör megnevezését:
óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendelet 189-191. §-ában, a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Nagyecsed Város

16

Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az augusztusi ülésén. A képviselő-testület fenntartja a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Nagyecsed Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája
 Oktatási és Kulturális Közlöny
 A munkáltatóval kapcsolatban további információ: www.nagyecsed.hu honlapon.

Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére
Nagyecsed Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. között
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy ismeretes a képviselők előtt,
hogy a nagyecsedi vasútállomás környezetének gondozását, fák
karbantartását, virágosítást, eddig is Nagyecsed Önkormányzata végezte.
Új feladatot továbbra sem jelentene az önkormányzat részére. A MÁV Zrtvel sikerült megállapodni, hogy ezt évente 300.000.-Ft fejében végeznék
el. A megállapodás csak a vasútállomás környezetére vonatkozna.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a megállapodás 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
85 / 2017.(V.30.) KT.
határozata
Együttműködési megállapodás megkötéséről a MÁV Zrt-vel
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A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy egyetért az
együttműködési megállapodás megkötésével a határozat melléklete
szerinti megállapodás tervezetben szereplő tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást az
önkormányzat képviseletében aláírja.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített elnevezése:

MÁV Zrt.

székhely:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,

levelezési cím:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,

cégjegyzékszám:

01-10-042272,

statisztikai számjele:
adószám:

10856417-5221-114-01,
10856417-2-44,

számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám:
11996808-06200820-000000000
képviseli: Hadnagy Attila, pályavasúti területi igazgató;
Kántor Tamás, területi gazdasági vezető;
–

a továbbiakban: MÁV Zrt. –

másrészről
Nagyecsed Város Önkormányzata
székhely: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.
levelezési cím: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.
törzskönyvi azonosító: 732538
statisztikai számjele: 15732530-84-11-321-15
adószám: 15732530-2-15
számlavezető pénzintézet: Szabolcs Takarékszövetkezet
pénzforgalmi jelzőszám: 68000017-11138556
képviseli: Kovács Lajos polgármester
- továbbiakban: Önkormányzat 18

- továbbiakban együtt - Szerződő felek - között
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.
Önkormányzat kijelenti, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, továbbá nincs a MÁV
Zrt.-vel fennálló, elmaradt, lejárt kötelezettsége, illetve nem áll perben a MÁV Zrt.-vel, illetve
nem, vagy nem volt tulajdonosa olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen
tartozása van a MÁV Zrt.-vel szemben.

1. Megállapodás tárgya, célja
1.1. Szerződő felek közös célja közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és
közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az alábbiak
szerint.
1.2. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3. §, valamint 26. § (2)
bekezdése alapján, az országos vasúti pályahálózat gazdálkodó szervezet útján történő
működtetése állami feladat, és a vasúti pályahálózatra vonatkozó vagyonkezelési tevékenység
közfeladatnak minősül.
1.3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése alapján, helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik a környezet-egészségügy
(köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás).
1.4. Az Önkormányzat a 85/2017. (V. 30.) KT. számú képviselő-testületi határozata alapján, a
Szerződő felek közötti együttműködés keretében, kötelezettséget vállal a Nagyecsed állomás és
környékének, valamint az azzal határos közterületeknek – jelen megállapodás (továbbiakban:
Megállapodás) 1. számú mellékleteit képező helyszínrajzon és alaprajzon megjelölt területén (továbbiakban: Terület) az alábbi feladatok elvégzésére, illetve ezen feladatok elvégzése
érdekében helyi önkéntes munka szervezésére.
Feladatok az állomás/megállóhely területén
I.
o Kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az
állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása.
Az épület körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a
kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi
legalább két alkalommal.
1.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdésének j) pontja alapján, jelen Megállapodás nem tartozik
a Kbt. hatálya alá, különös tekintettel arra, hogy a Szerződő felek együttműködéssel érintett
tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról.
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2. A Megállapodás időbeli hatálya, megszűnése
2.1. Felek megállapodnak, hogy a 2. sz. mellékletben szereplő átadás-átvételi jegyzőkönyvet
vesznek fel, a Megállapodás a jegyzőkönyv aláírásának napján lép hatályba.
2.2. Jelen Megállapodást a Szerződő felek határozatlan időtartamra kötik.
2.3. Jelen Megállapodás megszűnik:
a) közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén,
b) jelen Megállapodás szerint a Fél által gyakorolt felmondással.
2.4. Az Önkormányzat jogosult indoklás nélkül, írásban a Megállapodást 6 hónap felmondási
idővel felmondani.
A MÁV Zrt. jogosult indoklás nélkül, írásban a Megállapodást 3 hónap felmondási idővel
felmondani.
2.5. A MÁV Zrt. jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:
a)
ha az Önkormányzat a Megállapodás 1.4. pontjában meghatározott feladatokat
nem, vagy nem megfelelő minőségben teljesíti és a 2.7. pontban írtak szerinti
felszólításban biztosított határidő eredménytelenül telt el;
b)
ha az Önkormányzat a Megállapodásban foglalt egyéb lényeges kötelezettségét
(pl. a Megállapodás 2.9, 2.10. pontja) megszegi.
2.6. A Megállapodás MÁV Zrt. részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén, továbbá
abban az esetben, ha a Megállapodás teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért az
Önkormányzat felelős, az Önkormányzat a Megállapodás 3.1. pontjában rögzített (havi) összeg
háromszorosának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a MÁV Zrt.-nek.
2.7. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. jogosult rendszeresen ellenőrizni az
Önkormányzat jelen Megállapodásban vállalt feladatainak elvégzését. Az Önkormányzat
munkájának ellenőrzésére a MÁV Zrt. részéről a Területi Ingatlankezelési és Zöldterület
Karbantartási Osztály jogosult.
Amennyiben a MÁV Zrt. az ellenőrzési tevékenység során hiányosságokat, hibás teljesítést, a
feladatok el nem végzését állapítja meg, az ellenőrzésre jogosult személy ezen tényről
jegyzőkönyvet vesz fel, - és a jegyzőkönyv megküldésével, - haladéktalanul írásban, megfelelő
határidő tűzésével teljesítésre szólítja fel az Önkormányzatot. (Az ellenőrzési tevékenység
során az esetleges hiányosságokról készítendő jegyzőkönyv mintája jelen Megállapodás 3.
számú mellékletét képezi.) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szerződéses kötelezettségre
történő hivatkozást.
Az Önkormányzat a MÁV Zrt. fentiek szerinti írásbeli kifogása esetén, annak kézhezvételétől
számított 1 munkanapon belül köteles az abban jelzett hiányosságokat kivizsgálni, és a
megjelölt határidőn belül a hiányosságot pótolni a feladatot elvégezni. Munkanapnak az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkarendje szerinti munkanap számít.

20

Amennyiben az Önkormányzat a MÁV Zrt. fentiek szerinti írásbeli kifogását annak
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül nem vitatja és a kifogással érintett feladat
szerződésszerű teljesítésére vonatkozó kötelezettségének a MÁV Zrt. által megjelölt határidőn
belül nem tesz eleget, az Önkormányzat a MÁV Zrt.-nek a Megállapodás 3.1. pontjában
rögzített (havi) összeg 3 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a
késedelem minden napjára. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér
összegét.
Amennyiben az Önkormányzat nem bizonyítja, hogy a megjelölt feladat elvégzése nem az
Önkormányzat kötelezettsége, a MÁV Zrt. által biztosított határidő eredménytelen elteltét
követően a MÁV Zrt. nem teljesítésre hivatkozással jogosult a jelen Megállapodást azonnali
hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbér jogcímen az Önkormányzat köteles a
Megállapodás 3.1. pontjában rögzített összeg (havi) háromszorosának megfelelő mértékű
kötbért a MÁV Zrt.-nek megfizetni.
A kötbér esedékessé válik:
o késedelmi kötbér esetén, amikor a határidő lejár,
o meghiúsulási kötbér esetén, amikor a MÁV Zrt. az azonnali hatályú felmondását az
Önkormányzatnak bejelentette, illetve amikor a lehetetlenülésről a MÁV Zrt. tudomást
szerez.
A MÁV Zrt. a kötbér összegéről terhelő levelet állít ki.
A MÁV Zrt. jogosult a kötbér összegét az Önkormányzatnak fizetendő díjba beszámítani.
2.8. A MÁV Zrt. a kötbéren felül a szerződésszegésből eredő kötbért meghaladó kárának
megtérítését is követelheti az Önkormányzattól.
2.9. Önkormányzat kijelenti, hogy ha jelen Megállapodás alapján az őt terhelő
kötelezettségeket nem teljesíti, vagy hibásan teljesíti, és ennek következményeként, illetve
azzal összefüggésben harmadik személy testi épségében, személyi javaiban, vagyonában kár
keletkezik, a Ptk. szabályai szerint a károsult irányában, mint károkozó felel, tekintet nélkül
arra, hogy a kárral az Önkormányzat a Megállapodás megkötése időpontjában a
szerződésszegés lehetséges következményeként előre számolhatott-e vagy sem.

2.10. Önkormányzat kijelenti továbbá, hogy helytáll a jelen Megállapodásban vállalt
feladatainak nem szerződésszerű teljesítéséből eredő balesetek (személyi sérülések) kapcsán
felmerült – közigazgatási vagy bírósági eljárásban érvényesítésre kerülő - egészségbiztosítási
ellátások megtérítéséért, tekintet nélkül arra, hogy ezzel az Önkormányzat a Megállapodás
megkötése időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként előre számolhatott-e
vagy sem.
2.11. Az Önkormányzat teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a MÁV Zrt. felé, az
Önkormányzat szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően a MÁV Zrt.-t ért
valamennyi kárért, beleértve az olyan kárt is, amely az Önkormányzat károkozó
magatartásának közvetett következménye, tekintet nélkül arra, hogy e kárral az Önkormányzat
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a Megállapodás megkötése időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként
előre számolhatott-e vagy sem.
2.12. Mentesülnek a Szerződő felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés
elmaradása vis maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre
nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, Szerződő felek
akaratától független és elháríthatatlan. A vis maiorról Szerződő felek egymást kötelesek
azonnal elektronikus úton és egyidejűleg ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés
elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett felel.

3. Díjazás, fizetési feltételek
3.1. A MÁV Zrt. vállalja, hogy a jelen Megállapodás szerinti közfeladatok teljesítésére,
közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló
együttműködés keretében, a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok
szerződésszerű elvégzéséért a I. alpontban felsorolt feladatok vonatkozásában
25.000.- Ft+ÁFA/hó összeget, azaz huszonötezer- forint+ÁFA/hó összeget fizet meg az
Önkormányzat részére.
Fenti díjak a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével évente egyszer
módosításra kerülnek, az Önkormányzat a módosítás mértékéről értesítést küld.
3.2. A MÁV Zrt. előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad.
3.3. A MÁV Zrt. a tárgyi negyedévet követő hónap 10. napjáig teljesítési igazolást állít ki. A
MÁV Zrt. által kiállításra kerülő pénzügyi teljesítési igazolás mintája jelen Megállapodás 4.
számú mellékletét képezi. Amennyiben a MÁV Zrt. a teljesítésigazolást késedelmesen állítja ki
a késedelmes napokra, a tárgynegyedévre elszámolandó összeg után a Ptk. szerinti késedelmi
kamatnak megfelelő összeget tartozik késedelmi kötbér jogcímen fizetni.
Az Önkormányzat a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(továbbiakban: Áfa tv.) mindenkor hatályos szabályai szerint köteles kiállítani, a MÁV Zrt.
által kiállított teljesítési igazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül.
3.4. Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése alapján a Szerződő felek határozott időre szóló
elszámolásban állapodnak meg. Elszámolási időszak egy negyedév.
3.5 Az Önkormányzat számláját csak a MÁV Zrt. által elektronikus úton a
murgulyne@nagyecsed.hu e-mail címre megküldött Basware teljesítésigazolásának
kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát.
A számlát a MÁV Zrt. csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson
megtalálható a MÁV Zrt. rendelésszáma. A rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a MÁV
Zrt. hiánypótlásra visszaküldi az Önkormányzatnak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség
a helyesen kiállított számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám
hiányából eredő késedelmes fizetésért az Önkormányzat késedelmi kamat felszámítására nem
jogosult.
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Az Önkormányzat a számláját a Megállapodás számának feltüntetésével, 1 (egy) példányban, a
következő címre köteles benyújtani.
MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24.
3.6. A számla kiegyenlítése banki átutalással történik az Önkormányzat számláján megjelölt
számlaszámra. Fizetési határidő, a számla kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) nap.
3.7. Az Önkormányzat által kiállított számla azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek,
amikor a MÁV Zrt. bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.
3.8. A Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén az Önkormányzat a
fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett
naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének
megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott
feltételekkel.
3.9. A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ideértve annak
faktorálását is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a
MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli
engedményezéssel, zálogjog alapítással az Önkormányzat szerződésszegést követ el a MÁV
Zrt.-vel szemben, melynek alapján az Önkormányzatot kártérítési felelősség terheli.
4. A MÁV Zrt. ellenőrzési joga, az együttműködés további feltételei

4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nem mentesül a szerződésszegésért való
felelősség alól, ha a MÁV Zrt. az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
4.2. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített
feladatok részben a MÁV Zrt. Magyar Állammal kötött vasúti pályaműködtetési szerződésében
foglaltak, valamint a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; Cg. 0110-045551) Magyar Állammal kötött vasúti személyszállítási szerződésében foglaltak
teljesítését szolgálja. Erre tekintettel az Önkormányzat jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a
MÁV Zrt. a szolgáltatások minőségével kapcsolatos ellenőrzési jogait a Magyar Állam,
továbbá a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. képviselőivel együtt is gyakorolhatja.
4.3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségei
teljesítését a MÁV Zrt. érdekében a MÁV csoport erre kijelölt vállalatának biztonsági
szervezete (jelenleg: a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága) is jogosult ellenőrizni.
4.4. Amennyiben az Önkormányzatnak jelen Megállapodás teljesítésével összefüggésben, a
jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok szerződésszerű elvégzéséhez
kapcsolódóan kérdése merül fel, az Önkormányzat jogosult a MÁV Zrt.-hez írásban kérdéseket
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intézni, mely megkeresésre a MÁV Zrt. legkésőbb 15 napon belül köteles megfelelő, teljes
körű írásbeli tájékoztatást adni.
4.5. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben bármelyik Fél azt szükségesnek tartja, a
Szerződő felek képviselői, illetőleg az általuk kijelölt megfelelő szakértelemmel rendelkező
munkavállalói személyes egyeztetéseket, megbeszéléseket tartanak a jelen Megállapodás
szerinti együttműködési célok maradéktalan megvalósítása érdekében.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A MÁV Zrt. köteles folyamatosan az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani a
teljesítéshez szükséges információkat és adatokat.
5.2. Az Önkormányzat teljesítési segéd igénybevételére jogosult.
5.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodással kapcsolatban az egymás
közötti kapcsolattartásban az iratok fax útján történő megküldését is elfogadják. A faxon
küldött irat átvétele napjának a fax feladásának napját jelölik meg.

Kapcsolattartó a MÁV Zrt. részéről:
Fazekas József, osztályvezető
Telefon: +36 1 513 1513;
Fax: +36 1 513 1262

Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről:
Kovács Lajos polgármester
Telefon: +36 44 545-000
Fax: +36 44 545-309
5.4. A MÁV Zrt. biztosítja az Önkormányzat számára a Területhez való hozzáférést, a vasúti
területekre történő belépéshez szükséges engedélyeket. Az engedély névre szól és másra nem
ruházható át. Az Önkormányzat kijelenti, hogy megismerte a felügyeleti igazolványok,
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a
MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló MÁV Zrt. elnökvezérigazgatójának 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasításában foglaltakat, és az
utasításban foglaltakat betartja, továbbá az érdekkörébe tartozó harmadik személyekkel
betartatja. A 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás a jelen Megállapodás 5. sz.
mellékletét képezi.
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5.5. A MÁV Zrt. a teljesítéshez az Önkormányzat részére semmilyen további anyagot, gépet,
eszközt, egyéb szolgáltatást nem biztosít.
5.6. A szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik fél a jogszabály, illetve a jelen Megállapodás alapján őt terhelő bármely
kötelezettségének felróhatóan, vagy az érdekkörébe eső és általa elhárítható egyéb okból nem
tesz eleget.
5.7. Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy az általa végzett feladatokat bemutató
kiadványban, tájékoztatóban, egyéb sajtótermékben, illetve a sajtóban az Önkormányzat és a
MÁV Zrt. közötti együttműködés tényét feltünteti.
5.8. Az Önkormányzat kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a MÁV Zrt. Etikai Kódexét
(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket a jogviszony
fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a
MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV
Zrt. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV Zrt. által
működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.
5.9. Szerződő felek jelen Megállapodást aláíró képviselői a Ptk. 3:31. §-ára is különös
figyelemmel a jelen Megállapodás aláírásával kijelentik és teljeskörű személyes felelősséget
vállalnak azért, hogy a jelen Megállapodás vonatkozásában képviseleti joguk nincs korlátozva
és nyilatkozattételük nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláírók
nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben,
akkor jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a
szükséges jóváhagyást megszerezték, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Megállapodás
megkötésére és aláírására. Szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből
eredő teljes felelősség az aláírókat terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos
és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.
5.10. Az Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul, hogy a Megállapodásban
rögzített adatait a MÁV Zrt. nyilvántartásai vezetése során felhasználja.
5.11. A jelen Megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
5.12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásból eredő vitás
kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A tárgyalások eredménytelensége esetén Szerződő felek
a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) általános hatásköri és illetékességi
szabályai szerint járnak el.
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Szerződő felek a Megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
Jelen Megállapodás 9 (kilenc) számozott oldalból álló Megállapodás négy (4) egymással
teljesen megegyező példányban készült, melyből két-két példány kerül Szerződő felek
birtokába.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Helyszínrajz
2. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv minta
3. számú melléklet: Az ellenőrzési tevékenység során észlelt hiányosságokról
készítendő jegyzőkönyv minta
4. számú melléklet: Teljesítésigazolás minta
5. számú melléklet: 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás
Debrecen, 2017. …

……………………………..
MÁV Zrt. képviseletében

Hadnagy Attila
pályavasúti területi igazgató

Nagyecsed, 2017. ....

…………………………….. ……………………………..
MÁV Zrt. képviseletében
Nagyecsed Város
Önkormányzata
képviseletében
Kántor Tamás
területi gazdasági vezető

Kovács Lajos
polgármester

Tárgy: /9.tsp./ JAVASLAT a nagyecsedi 3203/2 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy ezt az
ingatlant szerepeltették az egyik pályázatukban, mint szociális bérlakás
megépítésének helyszínét. A pályázat elbírálása még folyamatban van, de
az ehhez szorosan kapcsolódó másik pályázat már nyert. Ezért várható,
hogy ez is kedvező elbírálásban részesül. A Lutheránus u. 1. szám alatti
ingatlan tulajdonosával sikerült megállapodni a vételárban. A mellékelt
szerződés-tervezet szerint javasolják a vásárlást. A telken egy kétlakásos
bérlakást építenének meg.
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Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta az ingatlanvásárlást.
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
86/ 2017.(V.30.) KT.
határozata
A nagyecsedi 3203/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy a nagyecsedi 3203/2 hrlyrajzi számú, 4355
Nagyecsed, Lutheránus utca 1. szám alatt található ingatlant szociális
bérlakás kialakítása érdekében megvásárolja.
A bruttó 800.000.-Ft vételárat az éves költségvetésében biztosítja.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: folyamatos

Tárgy: /10.tsp./ Nagyecsed város településfejlesztési koncepciójával,
integrált
településfejlesztési
stratégiájával
és
a
településrendezési eszközök, valamint településképi
arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével,
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési
szabályzat elfogadása (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
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Kovács Lajos, polgármester: röviden elmondta, hogy jelen pillanatban
folyamatban van a város településrendezési tervének módosítása. Ennek
egy kötelező melléklete a partnerségi rendelet magalkotása. Ezzel
összefüggésben már korábban elfogadtak egy partnerségi szabályokról
szóló határozatot, ezért azt most hatályon kívül kell helyezni. A rendelettervezetnek a szövegezése szó szerint a vonatkozó törvényből került
átemelésre. A rendelet nevesíti, hogy milyen partnereket kell bevonni a
településrendezési terv készítése során, ill. meghatározza, hogy mely
esetekben, mely partnereket kell megkeresni véleményezés céljából.
Rögzíti a partnereket, ill. a partnerekkel való együttműködést. Vannak
esetek, amikor minden partnert be kell vonni és vannak, ahol csak egyes
partnereket.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Szántó Zsolt, a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a rendelet elfogadását és a korábbi határozat hatályon kívül
helyezését.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el
először a rendelet, aztán a határozat tekintetében, majd kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12 / 2017. (V.30.)
önkormányzati rendelete
Nagyecsed város településfejlesztési koncepciójával, integrált
településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési
eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés szabályairól
Nagyecsed Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben
eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek)
köre:
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a) a település teljes lakossága,
b) a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
c) a településen működő civil szervezetek,
d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel,
telephellyel rendelkező
gazdálkodó szervezetek,
e)
a településen működő egyházak.
2. §
(1) A Képviselőtestület az egyes eljárásokban a konkrét Partnerek
meghatározására vonatkozó hatáskörét – a (2) bekezdésben foglalt esetek
kivételével- a polgármesterre ruházza át. Az átruházott hatáskört a
polgármester a települési főépítésszel (a továbbiakban: Főépítész) történő
előzetes egyeztetést követően, az adottságok és a feladat jellegéhez
igazítottan, a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok módosítása
esetén esetenként gyakorolhatja. A polgármester által meghatározott
Partnerek körét írásban kell rögzíteni.
(2) A település teljes közigazgatási területére készülő
a)
b)
c)
d)
e)

településfejlesztési koncepció,
integrált településfejlesztési stratégia,
településrendezési eszközök,
településképi arculati kézikönyv,
településképi rendelet.

(a továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok)
készítése esetén az 1. § szerinti partnerek köre nem szűkíthető.
3. §
A Partnerek tájékoztatásának módja, a véleményezés szakaszai és
eszközei:
a)
b)

társadalmi bevonási szakasz, előzetes véleményezés,
társadalmi véleményezési szakasz, az elkészült dokumentum
véleményezése.
4. §

A tájékoztatás típusai:
a)

előzetes tájékoztató, mely a készítendő egyes fejlesztésekhez
kapcsolódó előzetes véleményezést (tervkészítési javaslattétel)
alapozza meg a társadalmi bevonási szakasz keretében.
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b)

munkaközi tájékoztató mely az elkészült, az egyes fejlesztést
megalapozó dokumentumok véleményezését alapozza meg a
társadalmi véleményezési szakasz keretében.
5. §

Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás megindítása és a véleményezés:
a)
b)
c)
d)

az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény
kifüggesztésével,
az
Önkormányzat
hivatalos
honlapján
tájékoztató
anyag
megjelentetésével,
egy helyi lapban történő közzététellel,
lakossági fórum keretében

történik.
6. §
(1) A Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket,
elektronikus úton (e-mailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a
véleményezhető fejlesztést megalapozó dokumentumról.
(2) A
közterületen
elhelyezett
hirdetőfelületre,
a
hirdetőtáblára
kifüggesztett hirdetmény, valamint a honlapon történő felhívás
tartalmazza a partnerségi véleményadásra rendelkezésre álló
időtartamot.
(3) Amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a
hirdetőtáblán történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma
nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy
mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő
betekintésre.
7. §
A tájékoztatás formáit, a véleményezés lehetőségeit az egyes bevonási
szakaszok és tervfajták megkülönböztetésével az 1. melléklet tartalmazza.
8. §
(1) A tájékoztatásban közzétett dokumentumokkal kapcsolatban a
Partnerek észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak,
melyet írásban papíralapon, vagy a tájékoztatóban megadott email
címre elektronikus formában nyújthatnak be.
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(2) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz
kell iktatni és abban kell megőrizni.
(3) A
beérkezett
észrevételekről,
javaslatokról,
véleményekről
összefoglaló táblázatot kell készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot
az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával,
valamint a készítőjének aláírásával ellátva. A Képviselő-testületi
hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a Képviselő-testület
döntését.
(4) Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező
részére is el kell juttatni annak érdekében, hogy az érintett
munkarészek javításra kerüljenek. A településtervező a javítás
módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az ügyirathoz
kell iktatni és abban kell megőrizni.
9. §
(1) A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban
beérkezett javaslatokat a Főépítész szakmailag értékeli és döntésre
előkészíti a Képviselő-testület számára.
(2) A Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem
javasolt véleményeket. Az indokolásban külön kell választani a
jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai javaslatoktól.
(3) A szakmai előterjesztés alapján a döntéshozásra jogosult által
meghozott döntést a Főépítész a véleményezési szakasz lezárásához
kötelezően felhasználja.
(4) A döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket,
az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni.
(5) Az észrevételt, véleményt tevőnek - tértivevényes úton - meg kell
küldeni az el nem fogadott javaslat, vélemény indokolását.
10. §.
(1) Lakossági fórum esetén, azt megelőzően legalább 8 nappal az
elkészült tervezetet a 11. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni.
(2) Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a
hirdetményt az elkészült fejlesztéseket megalapozó dokumentumok
tervezeteivel együtt közzé kell tenni.
(3) A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi
időtartamot kell biztosítani:
a)

teljes eljárás esetén:
aa) előzetes tájékoztatási szakasznál:
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21 nap

b)
c)
d)
e)
f)

ab) véleményezési szakaszánál:
30 nap
egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál: 15 nap
tárgyalásos eljárásnál:
8 nap
állami főépítészi eljárásnál:
8 nap
kézikönyv készítése esetén:
15 nap
településképi rendelet elfogadása esetén:
8 nap.
11. §

(1) A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat illetve azok módosítását
közzé kell tenni:
a)
b)

az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben,
a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján nyomtatásban.

(2) A közzétételhez rövid,
érdekeltek számára.

közérthető

összefoglalót

kell

csatolni az

12. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Nagyecsed, 2017. május 30.
Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

1. melléklet a 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
A Partnerek tájékoztatásának módjáról, a véleményezés szakaszairól és eszközeiről szóló
összefoglaló adatok egyeztetési eljárás típusai szerint
1. TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

A

1.

2.
3.

Véleményezés
szakaszai
Készítési mód
Hirdetőfelületen
történő
megjelenítés

B

C

Társadalmi bevonási

Társadalmi
véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

Előzetes tájékoztatás
Új készítés

Módosítás

Új készítés

Módosítás

Igen

Igen

Igen

Igen
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4.
5.

6.

Honlapon történő
megjelenítés
Helyi lapban
történő
megjelenítés
Lakossági
Fórumon történő
megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

2.TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

1.

A

B

C

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi
véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

Előzetes tájékoztatás
2.
i
3.

4.
5.

6.

1.

Készítési mód
Új készítés
Módosítás Új készítés Módosítás
Hirdetőfelületen
történő
Igen
Igen
Igen
Igen
megjelenítés
Honlapon történő
megjelenítés
Igen
Igen
Igen
Igen
Helyi lapban
történő
Igen
Igen
Igen
Nem
megjelenítés
Lakossági
Fórumon történő
Igen
Igen
Igen
Nem
megjelenítés
3.TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ – TELJES ELJÁRÁS

A

B

C

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi
véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

Előzetes tájékoztatás
2.

Készítési mód

Új
készítés

Módosítá
s

Új készítés

Módosítás

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

33

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – EGYSZERŰSÍTETT
ELJÁRÁS

1.

A

B

C

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi
véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

Előzetes tájékoztatás
2.

Készítési mód

Új készítés

Módosítá
s

Új készítés

Módosítás

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Igen

6.

Lakossági Fórumon
Igen
történő megjelenítés
5.TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI
ELJÁRÁS

1.

A

B

C

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi
véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

Előzetes tájékoztatás
2.

Készítési mód

Új készítés

Módosítá
s
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Új készítés

Módosítás

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Nem

6.

Lakossági Fórumon
történő megjelenítés

Nem

6. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

1.

A

B

C

Véleményezés
szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi
véleményezési
Munkaközi tájékoztatás

Előzetes tájékoztatás
2.

Készítési mód

Új készítés

Módosítá
s

Új készítés

3.

Hirdetőfelületen
történő megjelenítés

Igen

4.

Honlapon történő
megjelenítés

Igen

5.

Helyi lapban történő
megjelenítés

Igen*

6.

Módosítás

Lakossági Fórumon
Igen*
történő megjelenítés
*: Kivéve a Kormány által rendeletben kihirdetett vészhelyzet esetén, ekkor csak a hirdető
felületen és a honlapon való megjelenítés a kötelező.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának
87/ 2017.(V.30.) KT.
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határozata
A „Nagyecsed város településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól” szóló 180/2013. (IX.17.) számú képviselő-testületi
határozat hatályon kívül helyezéséről
A Képviselő-testület
A „Nagyecsed város településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 180/2013. (IX.17.)
számú képviselő-testületi határozatot 2017. május 31. napjával hatályon
kívül helyezi.
Végrehajtási határidő: 2017. május 31.
Végrehajtásért felelős: Kovács Lajos polgármester

EGYEBEK
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy szombaton, 3-án Lápi
Fesztivál lesz a vásártéren. Pénteken 10 órától a Nagyecsedi
Szivattyútelep, Villanytelep ahogyan sokan ismerik, ipartörténeti műemlék
átadásának 100. évfordulóját ünneplik. Délelőtt 10 órától kezdődik egy
szakmai nap a művelődési házban, majd egy koszorúzás és a
szivattyútelep megtekintése egy fogadással. Oda is invitált mindenkit.
Másnap 3-án, szombaton délután 2 órakor kezdődik a szokásos felvonulás
a művelődési háztól a vásártérre. 3 órától a már megszokott rendben
különböző kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket,
ahová mindenkit nagy szeretettel várnak.
Megkérdezte, hogy valakinek észrevétele, közérdekű bejelentése van-e.
Bugja János, települési képviselő: felvetette, hogy a városközpontban a
kereszteződésben az úttal kellene valamit kezdeni, mert a kerékpárosok és
az autósok alig tudják kerülgetni a kátyúkat. Nagyon balesetveszélyes.
Ugyan ez igaz a hídra történő felhajtásnál is.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy holnap fogják javítani. A
Közútkezelő
Nyírbátori
Kirendeltségének
vezetőjével
egyeztetett.
Kifejezetten kérte, hogy a hétvégi eseményekre való tekintettel is és a
lakossági jogos észrevételekre ezeket a hétvégére csinálják meg. Azt az
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ígéretet kapták, hogy két brigád fog egyszerre dolgozni. Ez az útszakasz
állami tulajdonban van. Nem csak a Fábiánháza-Előtelek felőli felhajtó rész,
hanem a híd Vasút utca irányában lévő szakasz is a vasúti átjáróig. Az
önkormányzat útja csak a vasúti átjáró után kezdődik. Kifejezetten kérte,
hogy ezt a részt se felejtsék el, mert ezt el szokták felejteni.
Pozitív hír, hogy a közútkezelő saját forrásból a Szatmári utcának egy
nagyobb összefüggő felületeken történő javítást is el fog végezni. A
padkázás már megtörtént mindkét oldalon, az már ennek az előkészítését
szolgálta. Gépekkel fogják az aszfaltot nagy felületeken javítani. Ezt is
rövidesen el fogják kezdeni.
Az önkormányzat a saját útjait, a lehetőségeik figyelembevételével,
folyamatosan próbálja javítani. A Sziget utcán, Széchenyi utcán és
folytatják tovább a Vasút utcát, ahol már egyes részeket javítottak. A
Komoróczi és Hunyadi utca környezetében is kikátyúsodott néhány helyen,
amit meg fognak csinálni.

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

Mészáros Gábor
alpolgármester
jkh.

Paragh Lajos
települési képviselő
jkh.
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