Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017.
június 27-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d e s –
nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Dr. Ficsor Mihályné,
Paragh Lajos
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:
kapcsolattartó

Zatikné Repcsin Edit, TRV Zrt., önkormányzati
Bajnai Miklós TRV Zrt. üzemeltetési üzemigazgató
Kerekes Miklósné, óvodavezető
Hunyadiné Bíró Erika – SE-képviseletében

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Tóth Áron és Veres Zoltán települési
képviselők
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 8 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
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Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő, Tóth Áron és Veres Zoltán
települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
91 / 2017.(VI.27.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2017. június 27-ei - rendes – ülés jegyzőkönyv- Tóth Áron és Veres Zoltán
települési képviselőket 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
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
tevékenységéről
Előadó: Éberhardt Gábor, ügyvezető
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság

Kft.

3.- TÁJÉKOZTATÓ a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tevékenységéről
Előadó: Csernátoni István, üzemigazgató
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
4.- TÁJÉKOZTATÓ a Református oktatás helyzetéről
Előadó:
Fodorné Nyíregyházi Edit, a Református iskola igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
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5.- TÁJÉKOZTATÓK a sportélet helyzetéről
Előadó: általános iskola részéről:
Bugja János, iskolaigazgató és
Szántó Zoltán testnevelő,
a sportegyesület részéről:
Fodor András, SE-elnök
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
6.- JAVASLAT
Nagyecsed
Város
Önkormányzat
engedélyezett
költségvetési létszámkeretének módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges
saját forrás biztosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
8.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
9.- BESZÁMOLÓ a Nagyecsedi Óvoda 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Kerekes Miklósné, az óvoda vezetője
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
10.- JAVASLAT az óvodában indítható csoportok meghatározására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
11.- JAVASLAT
„Közétkeztetés
fejlesztése
a
konyhájában” című pályázat megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

Nagyecsedi

Óvoda

EGYEBEK

Ezután javasolta, hogy 12. napirendi pontként tárgyalják meg a „JAVASLAT
a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítására” című kiosztással
megkapott előterjesztést.

Megkérdezte, hogy van-e új napirendi javaslat, vagy módosítás.
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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: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
92 / 2017.(VI.27.) KT.
határozata
Napirend felvételéről
A Képviselő-testület
A 2017. június 27-ei ülésén 12. napirendi pontként napirendjére tűzi a
„JAVASLAT a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítására” című
kiosztással megkapott előterjesztés tárgyalását.

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirend egészére
vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
93 / 2017.(VI.27.) 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
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Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Dr. Bölcsik István, jegyző
Tóth Áron, a Szociális Bizottság elnöke
2.- TÁJÉKOZTATÓ
az
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
tevékenységéről
Előadó: Éberhardt Gábor, ügyvezető
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság

Kft.

3.- TÁJÉKOZTATÓ a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tevékenységéről
Előadó: Csernátoni István, üzemigazgató
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
4.- TÁJÉKOZTATÓ a Református oktatás helyzetéről
Előadó:
Fodorné Nyíregyházi Edit, a Református iskola igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
5.- TÁJÉKOZTATÓK a sportélet helyzetéről
Előadó: általános iskola részéről:
Bugja János, iskolaigazgató és
Szántó Zoltán testnevelő,
a sportegyesület részéről:
Fodor András, SE-elnök
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
6.- JAVASLAT
Nagyecsed
Város
Önkormányzat
engedélyezett
költségvetési létszámkeretének módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges
saját forrás biztosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
8.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
9.- BESZÁMOLÓ a Nagyecsedi Óvoda 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Kerekes Miklósné, az óvoda vezetője
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
10.- JAVASLAT az óvodában indítható csoportok meghatározására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
11.- JAVASLAT
„Közétkeztetés
fejlesztése
a
konyhájában” című pályázat megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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Nagyecsedi

Óvoda

12.- JAVASLAT a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítására
(kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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 két ülés közötti eseményekről
szóló jelentést a következő ülésen ismertetné. A többi témában 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: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
94 / 2017.(VI.27.) KT.
határozata
A két ülés között tett jelentésről
A Képviselő-testület
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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 az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.
tevékenységéről
Előadó: Éberhardt Gábor, ügyvezető
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy Éberhardt Gábor jelezte, hogy
nem tud részt venni az ülésen, de egy nagyon részletes tájékoztató küldött
írásban.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Paragh Lajos a TFB. tagja: elmondta, hogy a bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta. A teljes tájékoztató 61 oldalas, ezért nem kapták meg
mindet írásban, de mindenki számára hozzáférhető a hivatalban. A
pénzügyi adatok teljesen egyértelműek, átláthatók. A bizottság
egyhangúlag javasolta elfogadásra.
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy a Társulás Társulási
Tanácsa is tárgyalta ezt a tájékoztatót és a Társulási Tanács is elfogadta.
Kiemelte, hogy 2016. első negyedévének a végétől kezdődően a díj
számlázása és a díj beszedése teljesen új formában történik. Létrejött
2016 január 1-től az NHKV Zrt. Amikor a számlát megkapják, akkor nem a
megyében szolgáltató Kft. szerepel a számlán, hanem az állami cég. Mivel
az állami cég végzi a díjbeszedést a szolgáltató részére az általa
kiszámlázott ellenértéket átutalja. A szolgáltató cégnek így nincs
kintlévősége. Ebből adódóan is látszik, hogy a cég pénzügyi mutatói
nagyon rendezetté váltak. 276 millió forintos adózott eredmény
keletkezett. Éveken keresztül ez nem így volt. Annak a biztosítása, hogy a
működési költségeket elő tudják teremteni nagy erőfeszítésbe került. Ezzel
a rendszerrel ez a probléma teljes mértékben megszűnt. A Zrt. a
beszedésben sokkal eredményesebb, mert a tartozást átadja a NAV-nak,
aki behajtja a hátralékot. A hulladékszállító cégnek ez nagyon nagy
stabilitást adott.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele.
Bugja János, települési képviselő: a díjbeszedéssel kapcsolatban tett fel
kérdést. A díjbeszedő felkeresi a lakosokat, vagy egy meghatározott napon
a hivatalban délelőtt lehet fizetni. Mindez munkaidőben történik. Nem
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lehetne-e ezen változtatni, mert aki dolgozik, annak ez problémát jelent.
Kovács Lajos, polgármester: véleménye szerint ezen érdemben nehezen
tudnak változtatni. Elvileg át is lehet utalni, van megadva
bankszámlaszám. Ez egy országos rendszer, nem hiszi, hogy ebben tudnak
érdemben valamit tenni.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta az
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /3.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ a Tiszamenti Regionális
tevékenységéről

Vízművek Zrt.

Előadó: Csernátoni István, üzemigazgató
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte a TRV Zrt. részéről megjelent
Zatikné Repcsin Editet, önkormányzati kapcsolattartót és Bajnai Miklóst,
üzemeltetési üzemigazgatót. Nagyon részletes tájékoztatót kaptak, ahol
láthatók tételesen a víz és szennyvíz szolgáltatással összefüggő adatok és
információk. Érdekességként jegyezte meg, hogy tavaly kezdett üzemelni
a szennyvíztisztító rendszerük. Annak ellenére, hogy kellő tájékoztatást
adtak a lakosságnak 15 esetben sikerült dugulást előidézni, 15 alkalommal
kellett beavatkozni.
Megkérdezte a vendégeket, hogy kívánnak-e valamit kiemelni a
tájékoztatóból, de ezzel a lehetőséggel nem éltek. Ezután a
képviselőtársait kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Paragh Lajos a TFB. tagja: elmondta, hogy a bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta. Részletes, mindenre kiterjedő írásos tájékoztatót kaptak,
ami részletesen tartalmazza a felmerült hibákat is. Megköszönte az
üzemigazgatóság segítségét. A tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra
javasolták.
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Veres Zoltán települési képviselő: megkérdezte, hogy a rákötésnél
felmerülő 5.300.-Ft-ot mikortól kell fizetni.
Bajnai Miklós, TRV Zrt. üzemeltetési igazgatója: elmondta, hogy még nem
kapott konkrét tájékoztatást, hogy mikortól kell kérni a szakfelügyeleti
díjat.
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy arról szólt a
megállapodás, hogy 2016. december 31-ig megtörtént rákötéseket a
társulatok fizetik. Aki 2017. januártól köt rá, annak a TRV. Zrt-nél kell ezt a
díjat rendezni. Már idén is több rákötés történt, ezt visszamenőleg nehéz
lesz rendezni. Ez egy kicsit tisztázatlan. Nem biztos, hogy a lakosok tudják,
hogy ezt a díjat a társulatok átvállalták, és egyben megfizették a lakosok
helyett.
Bugja János, települési képviselő: megkérdezte, hogy a szennyvíz és a víz
alapdíj egységes-e.
Bajnai Miklós, TRV Zrt. üzemeltetési igazgatója: elmondta, hogy az alapdíj
egységes, de a díj változó. Arról volt szó, hogy jogszabályban fogják
meghatározni a díj mértékét, de ennek a végrehajtása még nem történt
meg. Jelenleg a MEH határozza meg a díjakat. A szolgáltatók a költségeiket
kiszámolják és benyújtják a működési engedély kérelmüket. Ennek
figyelembevételével határozzák meg a díj mértékét. Az ivóvíz díja a volt
Kristályvíz Kft. területén egységes.
Kovács Lajos, polgármester: összegezte, hogy a Kristályvíz területén
működő
szennyvízdíjak
egységesek,
csak
az
újonnan
létesült
szolgáltatásnál határozta meg az Energia Hivatal a díjat. Országos
viszonylatban a szennyvízdíjak rendkívül nagy intervallumban szóródnak.
Az országban több helyen a többszöröse a nagyecsedinek. Ha a
szennyvízdíjat a szippantott szennyvízhez mérjük, akkor ez harmada, vagy
fele annak a díjnak.
Paragh Lajos, települési képviselő: visszatért a bekötési díjra. Ez teljesen
új, az emberek nem teljesen vannak képben, tájékoztatni kellene őket.
Elég sok az eladósodott lakás, ami az eszközkezelőhöz került. Az
eszközkezelő írásos igazolást kér, hogy a rákötés szakszerűen megtörtént.
Bajnai Miklós, TRV Zrt. üzemeltetési igazgatója: szerint az lenne az ideális,
ha írásos megkeresés érkezne.
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy az önkormányzatnak nem
érdeke, hogy forszírozza a díj megfizetését. Azon túlmenően, hogy az
érdekeltségi hozzájárulást megfizetik, a rácsatlakozásnak van egy egyszeri
díja. Amiért a TRV Zrt. átveszi a rácsatlakozást egy egyszeri
szakfelügyeleti díjat kér. Ezt az 5.300.- forintot eddig kifizette a társulat.
Aki december 31-ig rákötött annak ezt nem kellett kifizetni. Aki ez után fog
rákötni, annak számolni kell ezzel a megjelenő költséggel. Az, hogy ezt a
TRV Zrt. mikortól kéri, az rajta múlik.
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Veres Zoltán, települési képviselő: hozzá fűzte, hogy az eszközkezelő azt
mondja, hogy csináltassák meg a bekötést, amiről kér egy igazolást, hogy
a rákötés szakszerűen megtörtént. A szolgáltató addig nem veheti át a
bekötést, amíg az érdekeltségi hozzájárulást nem fizette meg. Ez egy
ördögi kör.
Zatikné Repcsin Edit, önkormányzati kapcsolattartó: megígérte, hogy a
jövő hét elejére kér egy írásos állásfoglalást a főmérnök úrtól.
Bajnai Miklós, TRV Zrt. üzemeltetési igazgatója: megismételte, hogy amíg
nem tud az ügyfél igazolást adni, hogy befizette az érdekeltségi
hozzájárulást, addig nem kap engedélyt a rákötésre.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Ezután a TRV Zrt-től érkezett vendégek elhagyták az ülést.

Tárgy: /4.tsp./

TÁJÉKOZTATÓ a Református oktatás helyzetéről

Előadó: Fodorné Nyíregyházi Edit, a Református iskola igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy írásos tájékoztatót kaptak a
Református iskola igazgatónőjétől, ami a korábban megszokottak szerint
igen részletes.
Ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság véleményét.
Dr. Ficsor Mihályné, a OMSB. elnöke: elmondta, hogy igazgatónő és a
tantestület kiránduláson vesz részt. Amennyiben valakinek kérdése
merülne fel, azt írásban megválaszolja. A bizottság egyhangúlag
támogatta a tájékoztató elfogadását.
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Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta
Református oktatás helyzetéről szóló tájékoztatót.

a

(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /5.tsp./

TÁJÉKOZTATÓK a sportélet helyzetéről

Előadó: általános iskola részéről:

Bugja János, iskolaigazgató és
Szántó Zoltán testnevelő,
a sportegyesület részéről: Fodor András, SE-elnök
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy a Rákóczi Sportegyesület
és a Dancs Lajos Általános Iskola részéről készültek tájékoztatók.
Ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság véleményét.
Dr. Ficsor Mihályné, a OMSB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság
tájékoztatókat megtárgyalta és egyhangúlag javasolta elfogadásra. Azt
kiegészítést tette, hogy a jövőben a teljes tisztánlátás érdekében
Református iskola sport tájékoztatójára is szükség lenne, hogy
diáksportot is kerek egészében lássák.

a
a
a
a

Kovács Lajos, polgármester: megígérte, hogy a kérést továbbítják a
református iskolának. Megkérdezte, hogy van-e más észrevétel.
Minden területről szakosztályonként és korosztályonként láthatják az elért
eredményeket.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta a
sportélet helyzetéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)
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Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat engedélyezett
költségvetési
létszámkeretének
módosítására
(kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az
önkormányzat pályázatot nyújtott be, amit az irányító hatóság
támogatásra érdemesnek ítélt. A pályázat célja a hátrányos csoportok
visszaintegrálásának elősegítése. Ez a korábbi években elkészült, Síp u. 7.
szám alatti közösségi házban valósul meg. Integrációs programok kerülnek
megvalósításra. A 16-59 éves korosztály a célcsoport. A program
végrehajtásához 4 fő foglalkoztatása szükséges. A 4 fő teljes bérköltsége
100%-ban a programban finanszírozott. A munkaadó Nagyecsed Város
Önkormányzata, így az önkormányzatnak az eddigi engedélyezett
létszámkeretét meg kell emelni, hogy tudják foglalkoztatni a 4 főt. A
pályázat időszaka 2017. július 1-től 2019. június 30-ig tart.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a létszámkeret módosítását.
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
95 / 2017.(VI.27.) KT.
határozata
A 2017. évi költségvetési létszámkeret növeléséről
A Képviselő-testület
jóváhagyja a 2017. évre vonatkozó teljes engedélyezett önkormányzati
101 fős létszámkeret 105 főre történő növelését, mely az önkormányzati
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kormányzati funkciókon lévő 13 fős költségvetési engedélyezett
létszámkeret 4 fővel történő megnövelését jelenti határozott időre,
2017.07.01-2019.06.30. időszak vonatkozásában.
2017. július 01. napjától az önkormányzati kormányzati funkciókhoz
tartozó költségvetési engedélyezett létszámkeret 17 fő.
Végrehajtási határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz
szükséges saját forrás biztosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy a képviselők előtt ismert,
hogy a költségvetésben terveztek 300.000.-Ft-ot a művelődési ház
infrastruktúrájának fejlesztésére. Megjelent egy pályázati felhívás, ahol az
önkormányzat által tervezett saját erőhöz 9-szeres összegre lehet
pályázni. Ezzel 2,9 millió teljes beszerzési költségű eszközbeszerzést
tudnának megvalósítani, amihez 300.000.-Ft saját erőt kell biztosítani.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a 300.000.-Ft saját erő biztosítását.
Kovács Lajos, polgármester: hozzá fűzte, hogy az eszközök meghatározása
a művelődési házzal egyeztetve került összeállításra.
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
96 / 2017.(VI.27.) KT.
határozata
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A 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz
szükséges saját forrás biztosítására
A Képviselő-testület
kifejezi azon szándékát, hogy a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja
alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2.914.320,- Ft
összegben benyújtott pályázathoz szükséges 300.000,- Ft összegű saját
erőt költségvetésében biztosítja.
Végrehajtási határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017.
költségvetési rendeletének módosítására

évi

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy ez évben
még nem módosították a költségvetésüket. Az eltelt időszakban több olyan
központi intézkedés és helyi döntés történt, ami indokolja a módosítást. Az
írásos anyagban részletesen kimutatásra kerültek az okok.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a rendelet módosítását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13 / 2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelete
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Nagyecsed Város Önkormányzata 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (III.2) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a.)
b.)
c.)

1 389 577 384,- Ft költségvetési bevétellel
1 500 916 945,- Ft költségvetési kiadással
111 339 561,- Ft költségvetési egyenleggel, melyből
111 339 561,- Ft 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
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási

felhalmozási kiadás
felhalmozási bevétel
működési kiadás
működési bevétel

1 466
735
118
443
77
89
1
1 466
34
34
34

267
543
316
668
961
777
000
267
649
649
649

297
636
833
460
248
120
000
297
648
648
648
0
0
0
0

Költségvetési létszámkeret

105 fő
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(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele
1 500 916 945,- Ft kiadása 1 488 443 945,- Ft, önként vállalt feladatainak
bevételi és kiadási összege 12 473 000,- Ft, állami (államigazgatási)
feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 8 040 461,- Ft.
2. § A R 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § A R 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
4. § A R 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
5. § A R 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
8. § A R 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
9. § A R 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
10.§ A R 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
11.§ A R 11. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
12.§ A R 12. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
13.§ A R 13. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
14.§ A R 14. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
15.§ A R 18. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.
16.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba
lépést követő napon hatályát veszti.
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Tárgy: /9.tsp./ BESZÁMOLÓ
tevékenységéről

a

Nagyecsedi

Óvoda

2016.

évi

Előadó: Kerekes Miklósné, az óvoda vezetője
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte Kerekes Miklósnét az óvoda
vezetőjét. Nagyon tartalmas beszámolót kaptak, hogy mi történt a tavalyi
nevelési évben az óvodában. A nevelési értekezleten elhangzott
értékelések is csatolásra kerültek. Megkérdezte Kerekes Miklósnét, hogy
kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.
Kerekes Miklósné, óvodavezető: köszöntött mindenkit. Csak köszönetet
mondott az önkormányzat támogatásáért.
Kovács Lajos, polgármester: ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság véleményét.
Dr. Ficsor Mihályné, a OMSB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság
egyhangúlag támogatta az óvoda beszámolójának elfogadását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
97 / 2017.(VI.27.) KT.
határozata
A Nagyecsedi Óvoda 2016. évi tevékenységéről
A Képviselő-testület
A Nagyecsedi Óvoda 2016. évi tevékenységéről szóló írásos beszámolót
megtárgyalta, azt jónak tartja és elfogadja.
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Tárgy: /10.tsp./ JAVASLAT
az
meghatározására

óvodában

indítható

csoportok

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az a javaslat érkezett az
óvoda vezetése részéről, hogy a Wesselényi utcai óvodában 8 csoportot
működtessenek.
Kerekes Miklósné, az óvoda vezetője: hozzá fűzte, hogy a csoportszám
csökkenése ellenére a férőhely szám megmaradt, sőt a gyerekek létszáma
sem csökken.
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy nincs akadálya annak,
hogy 9-ről 8-ra csökkentsék a csoportok számát.
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
98 / 2017.(VI.27.) KT.
határozata
a Nagyecsedi Óvodában indítható csoportok meghatározásáról
A Képviselő-testület
A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az
alábbiak szerint határozza meg:
A napközi otthonos óvodában indítható csoportok száma:
- a Vasút úti telephelyen működő óvodában
4
- a Wesselényi úti telephelyen működő óvodában
Végrehajtási határidő: 2017. szeptember 1.
Végrehajtásért felelős: óvodavezető
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Tárgy: /11.tsp./ JAVASLAT „Közétkeztetés fejlesztése a Nagyecsedi Óvoda
konyhájában” című pályázat megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a fenti pályázat az
eszközbeszerzésen túl az óvoda konyhájának épületrésze fölött magas
tető kialakítását is tartalmazza. Ez a pályázat csak a közétkeztetéshez
kapcsolódó épületre vonatkozhat. Egy másik pályázat az óvoda nevelési
célú részére vonatkozik, melyben annak az épületrésznek a magas tető
építése szerepel. Ez sajnos előidézhet egy olyan szerencsétlen helyzet, ha
valamelyik pályázat nem nyer, akkor csak az épület egyik része felett
tudnak magas tetőt építeni. Ez nagyon szerencsétlen, hogy a kiírás ilyen
érdekesen lett megfogalmazva. Remélik, hogy mindkét pályázat nyerni fog
és az egész épület magas tetővel való ellátását meg tudják oldani.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta az önrész
biztosítását.
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
99 / 2017.(VI.27.) KT.
határozata
„Közétkeztetés fejlesztése a Nagyecsedi Óvoda konyhájában”
című pályázat megvalósításáról
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy a „közétkeztetés fejlesztése a Nagyecsedi
Óvoda konyhájában” című pályázatban foglalt fejlesztési célokat meg
kívánja valósítani.
A fejlesztéssel érintett épület: Nagyecsedi Óvoda székhelyépülete,
címe: 4355 Nagyecsed, Vasút utca 10., helyrajzi száma: Nagyecsed
2322.
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A program megvalósításához
költségvetés terhére biztosít.

nettó

1.052.630.-Ft

önrészt

az

éves

Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: folyamatos

Tárgy: /12.tsp./ JAVASLAT a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet
módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy tavaly fogadták el ezt a
rendeletüket. A Megyei Kormányhivatal észrevételt tett több más
önkormányzat rendeletével összefüggésben is, hogy lehetőséget
biztosítottak két részletben történő megfizetésre. A Kormányhivatal
észrevételezte, hogy ez a törvénnyel ellentétes, március 31-ig meg kell
fizetni és a rendeletben nem szabályozhatnak eltérően. A fél egyedi
kérelemmel fordulhat a jegyzőköz a részletfizetés kérdésében. De a
rendeletből ezt ki kell venni, mert nem lehet a törvénnyel ellentétes
rendelkezés.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14 / 2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 12/2016. (VII.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
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törvény 13.§. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A talajterhelési díjról szóló 12/2016. (VII.22.) önkormányzati rendelet 3.
§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (2) A bevallott talajterhelési díjat a kibocsátónak a Nagyecsed Város
Önkormányzat Talajterhelési díj beszedési 11744041-15404981-03920000
számú számlájára az adóév március 31-ig kell megfizetni.”
2.§ Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.

EGYEBEK
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy valakinek észrevétele,
közérdekű bejelentése van-e.

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

Tóth Áron
Települési képviselő
jkh.

Veres Zoltán
települési képviselő
jkh.
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