Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017.
szeptember 26-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,
Veres Zoltán települési képviselők

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

Lengyel Árpád, alezredes
a Mátészalkai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi ov.,
Murguly László Csaba, alezredes – a Rendőrőrs
parancsnoka

Távol maradt: Tóth Áron, települési képviselő
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 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, Mészáros Gábor alpolgármestert
és Paragh Lajos települési képviselőt, majd szavazást rendelt el, s
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
136 / 2017.(IX.26.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2017. szeptember 26-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 a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Murguly László Csaba, a Rendőrőrs parancsnoka
3.- BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: dr. Bölcsik István, jegyző
Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság
4.- TÁJÉKOZTATÓ
az
önkormányzat
tevékenységéről
Előadók: a bizottsági elnökök
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állandó

bizottságainak

5.- TÁJÉKOZTATÓ a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Bugja János, igazgató
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
6.- JAVASLAT az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
szóló 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
7.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
8.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzata fenntartásában működő
óvodában a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
9.- JAVASLAT munkaterv módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
10.- JAVASLAT településfejlesztési döntések meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
11.- JAVASLAT
„Közétkeztetés
fejlesztése
a
konyhájában” című pályázat megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Nagyecsedi

Óvoda

EGYEBEK

Ezután javasolta, hogy 12. napirendi pontként tárgyalják meg a
„JAVASLAT a Nagyecsed, belterület – Wesselényi Miklós utca nyugati
oldalán – a Petőf Sándor és a József Attila utcák között elhelyezkedő
telektömböt érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosítása partnerségi egyeztetés lezárására”
és 13. napirendi
pontként a „JAVASLAT Nagyecsed Város helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítása környezeti vizsgálat szükségességének
eldöntése tárgyában” című kiosztással megkapott előterjesztéseket.
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
137 / 2017.(IX.26.) KT.
határozata
Napirend felvételéről
A Képviselő-testület
A 2017. szeptember 26-ai ülésén napirendjére tűzi 12. napirendi pontként
a „JAVASLAT a Nagyecsed, belterület – Wesselényi Miklós utca nyugati
oldalán – a Petőf Sándor és a József Attila utcák között elhelyezkedő
telektömböt érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosítása partnerségi egyeztetés lezárására” és 13. napirendi pontként
a „JAVASLAT Nagyecsed Város helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosítása környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában”
című kiosztással megkapott előterjesztések 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
138 / 2017.(IX.26.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
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az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JELENTÉS a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti
eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint
az átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Dr. Bölcsik István, jegyző
Tóth Áron, a Szociális Bizottság elnöke
2.- TÁJÉKOZTATÓ a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Murguly László Csaba, a Rendőrőrs parancsnoka
3.- BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: dr. Bölcsik István, jegyző
Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság
4.- TÁJÉKOZTATÓ
az
önkormányzat
tevékenységéről
Előadók: a bizottsági elnökök

állandó

bizottságainak

5.- TÁJÉKOZTATÓ a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Bugja János, igazgató
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
6.- JAVASLAT az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
szóló 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
7.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
8.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzata fenntartásában működő
óvodában a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
9.- JAVASLAT munkaterv módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
10.- JAVASLAT településfejlesztési döntések meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
11.- JAVASLAT
„Közétkeztetés
fejlesztése
a
konyhájában” című pályázat megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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Nagyecsedi

Óvoda

12.- JAVASLAT a Nagyecsed, belterület – Wesselényi Miklós utca nyugati
oldalán – a Petőf Sándor és a József Attila utcák között elhelyezkedő
telektömböt érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosítása partnerségi egyeztetés lezárására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
13.- JAVASLAT Nagyecsed Város helyi építési szabályzat és szabályozási
terv módosítása környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése
tárgyában (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
EGYEBEK

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JELENTÉS
a
két
ülés
között
tett
fontosabb
intézkedésekről, közéleti eseményekről, lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott
hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Dr. Bölcsik István, jegyző
Tóth Áron, a Szociális bizottság elnöke
Kovács Lajos, polgármester: jelezte, hogy minden 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
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139 / 2017.(IX.26.) KT.
határozata
A két ülés között tett jelentésről
A Képviselő-testület
A két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti eseményekről,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott
hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről szóló jelentést
elfogadja.

Tárgy: /2.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Murguly László Csaba, a Rendőrőrs parancsnoka
Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte dr. Bakos Olivér rendőrkapitány
képviseletében
Lengyel
Árpád,
alezredest
a
Mátészalkai
Rendőrkapitányság osztályvezetőjét és Murguly László Csaba, alezredest a
Nagyecsedi
Rendőrőrs
parancsnokát.
Kérte,
hogy
tolmácsolják
köszönetüket kapitány úrnak a tájékoztatóért, melyet őrsparancsnok úr
készített és kapitány úr hagyott jóvá. Néhány tényt emelt ki a
tájékoztatóból. Pozitív adat, hogy az előző évhez képest csökkent a
regisztrált bűncselekmények száma. Az eredményességi mutató
szempontjából nagyon előkelő helyen szerepel a kapitányság megyei
viszonylatban is kiemelkedőnek tekinthető. Nagyecsed vonatkozásában is
csökkent a bűncselekmények száma, 73 eset volt. Kirívó élet elleni
bűncselekmény nem volt, főleg a lopások jellemzőek. Megkérdezte a
vendégeket, hogy akarnak-e szóbeli kiegészítést tenni.
Murguly László Csaba, a rendőrőrs parancsnoka: megköszönte a
lehetőséget. Elmondta, hogy a tájékoztató az előző évi adatokat
tartalmazza. Időközben megkapta az I. félévi adatokat is a Megyei Rendőrfőkapitányságtól, melyeket összevetve sok változás nem állapítható meg.
Ezekben a bűncselekményekben kell keresni, hogy mi a feladatuk a
közeljövőben a társszervekkel együttműködve. Úgy érezte, hogy jó úton
járnak, hiszen évről évre csökkenek ezek a bűncselekmények. A vagyon
elleni bűncselekmények mellett találkoznak az ittas vezetőkkel is.
Jellemzően a kora reggeli órákban állnak ki és csak alkohol mérést
végeznek. Még mostanában is van olyan eset, amikor a szonda pozitív
eredményt mutat, ezért nem engedik tovább a sofőrt. Általában gyorsított
eljárásban zajlanak ezek az intézkedések.
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A közeljövőben
tájékoztatásukat.

megjelenő

hírmondóban

is

közzé

teszik

rövid

Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a kiegészítést és megkérdezte,
hogy van-e még észrevétel.
Bugja János, települési képviselő: megköszönte a szót és köszöntötte a
jelenlévőket. Megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a helyi
rendőrőrs parancsnokának és dolgozóinak a segítségért. A tavalyi
tanévben az iskola rendőre programon belül Asztalos Tamás és Szabóné
Farkas Tünde őrnagy nagyon jó, célratörő közlekedésbiztonsági,
bűnmegelőzési, internet veszélyeiről szóló előadásokat tartott a
gyerekeknek, ami hasznosnak bizonyult. Parancsnok úrnak megköszönte,
hogy hatékonyan segítik a csellengők számának csökkentését.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy további kérdés, észrevétel
van-e.
Mivel nem látott ilyet, megköszönte az egész éves munkát az őrsnek és a
kapitányságnak is. Kérte, hogy tolmácsolják köszönetét az állomány felé is
az önkormányzat megelégedettségét a munkájukkal kapcsolatban.
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
közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Kovács Lajos, polgármester: további jó munkát és jó egészséget kívánt a
vendégeknek, akik ezután elhagyták az ülést.

Tárgy: /3.tsp./ BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: dr. Bölcsik István, jegyző
Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: jegyző urat kérte, hogy röviden foglalja össze
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a beszámolót.
Dr. Bölcsik István, jegyző: megjegyezte, hogy minden évben beszámolnak
a hivatal tevékenységéről ez az előterjesztés is ezt a célt szolgálja. A
tavalyi év hasonló időszakában is készült ilyen anyag, az azóta eltelt egy
év adatait tartalmazza a beszámoló. Azokra a főbb területekre
koncentrálva, ami a hivatal feladatait jelenti. Az idei évben nagy
változások nem történtek, azok az átszervezések, feladat- és hatáskör
változások amik nagyban befolyásolták a hivatal munkáját a korábbi
években lezajlottak. Elsősorban a járási hivatalok létrehozására gondolt.
Együttműködnek ezekkel a hatóságokkal, melyek olyan feladatokat látnak
el, amit korábban a hivatal végzett. Az egyes területekre lebontva
igyekezett bemutatni a hivatal elmúlt egy évi tevékenységét.
Összességében a működéshez szükséges feltételek biztosítottak voltak és
a feladatellátásuk zökkenőmentes volt. Az önkormányzat különböző
szerveivel az együttműködés jó. Ezúton mondott köszönetet a képviselőtestületnek azért az együttműködésért, ami elengedhetetlen ahhoz hogy a
hivatal a munkáját zökkenőmentesen tudja végezni.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte jegyző úrnak az összefoglalást.
Ezután kérte az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Bulyáki Zoltán az ÜB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
javasolta elfogadásra a beszámolót.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény.
Megköszönte a hivatal dolgozóinak és az intézményhálózatnak a munkáját
és javasolta a beszámoló 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
140 / 2017.(IX.26.) KT.
határozata
A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
A Képviselő-testület
A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló írásos beszámolót
megtárgyalta, azt jónak tartja és az előterjesztés szerint elfogadja.
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Tárgy: /4.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat állandó bizottságainak
tevékenységéről
Előadó: a bizottsági elnökök
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a testület ismeri ezeket a
bizottságokat. 5 állandó bizottsága van az önkormányzatnak. Táblázatban
adnak tájékoztatást arról, hogy az egyes bizottságok hányszor üléseztek.
Feladatuk, hogy véleményt fogalmazzanak meg az előterjesztésekkel
kapcsolatban.
Megkérdezte, hogy valakinek észrevétele van-e.
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
önkormányzat állandó bizottságainak tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /5.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Bugja János, igazgató
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte képviselő társának, aki egyben
az intézmény vezetője a korrekt, lényegre törő tájékoztatót, melyben
leírta, hogy milyen feltételek mellett működött az elmúlt tanévben az
általános iskola.
Megkérdezte, hogy kíván-e valamit kiemelni az írásos anyagból.
Bugja János, igazgató: megjegyezte, hogy ez a köszönetnyilvánítás
alkalma is. Az iskolát a Mátészalkai Tankerület tartja fenn és működteti, de
a munkájuk zökkenőmentes végzéséhez elengedhetetlen az a támogatás,
amit kapnak az önkormányzattól, a polgármester úrtól, mely nélkül
10

nehezebb lenne az életük. A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Kft. sokat
segít, ezért megköszönte Kovács Imre ügyvezető úrnak is a sok segítséget,
amit egy telefonhívás után is nyújtanak. Továbbra is úgy érzik, hogy a
nehéz körülmények ellenére is családtagjai az önkormányzatnak.
Megragadta az alkalmat, hogy a tantestület és a gyerekek nevében
köszönetet mondjon kollegájának és képviselőtársának, aki életéből 40
évet szánt arra, hogy a gyerekeket nevelje és elismerésre méltóan
végezte munkáját. Megtiszteltetés volt 10 évig vezetőtársának lenni.
Egészségben és szeretetben gazdag hosszú nyugdíjas éveket kívánt dr.
Ficsor Mihálynénak.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a kiegészítést, amiben minden
benne volt. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak is fontos az iskola
zökkenőmentes működése és lehetőségükhöz mérten továbbra is
támogatni kívánják az iskola működését. Köszönetet mondott dr. Ficsor
Mihálynénak, hiszen nem csak iskola igazgatóhelyettesként, hanem
képviselőként is végzi a munkáját. Jó egészséget és hosszú életet kívánt
neki. Reményét fejezte ki, hogy a nyugdíjas évek alatt is tovább segíti a
testület munkáját.
Ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság véleményét.
Dr. Ficsor Mihályné, a OMSB. elnöke: tisztelettel köszöntött mindenkit.
Megköszönte az elismerő szavakat és mindenkinek a támogatását, hiszen
11 évvel ezelőtt, amikor felkérték a vezető helyettesi posztra megbíztak
benne. Elmondta, hogy a bizottság a tájékoztatóval egyetért. Ez az elmúlt
év munkájáról szól, amiben még személyen részt vett. Nagyon nehéz az itt
dolgozó pedagógusok munkája. A tájékoztatóban van egy mondat, ami
mottó is lehetne, ezt idézte: „Munkánkat egyfajta küldetésnek tekintjük,
amely egy hosszú út, de erőt ad mindnyájunknak, hogy ezen a hosszú
rögös úton nem vagyunk egyedül.” A maga és képviselőtársai nevében
ígérte, hogy továbbra is segíteni fognak. Külön öröm, hogy a nyár
folyamán Bugja Jánost ismét megbízták az intézmény vezetésével. Így egy
nagyon jó szakember irányítja ezt a nehéz körülmények között működő
iskolát, akinek az a célja, hogy az ott tanuló diákok és pedagógusok
maximálisan jól érezzék magukat.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy észrevétel van-e.
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 Dancs
Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2016. évi tevékenységéről 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
az
egészségügyi
alapellátási
körzetek
megállapításáról szóló 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztette a képviselőket, hogy nem rég
módosították a rendeletüket. A tervezetben rögzítették a módosítás okait.
Nagyecsed közigazgatási területén három vegyes háziorvosi körzet látja el
az egészségügyi alapellátást, külön gyerekorvos nem működik. A fogorvosi
ellátás kiterjed Tiborszállásra is. Nevesíteni kell a székhelyeket, mely
mindként esetben Nagyecsed, ezért korrigálni kell a rendeletet.
Megkérdezte, hogy észrevétel, kérdés van-e.
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
16 / 2017. (IX.29.)
önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
13/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
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1.§ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016.
VIII.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§ (1) Nagyecsed Város közigazgatási területén a háziorvosi ellátás
három vegyes háziorvosi körzetben biztosított.”
2.§ A R. 2.§ (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (2) A fogorvosi ellátás – az (5) bekezdésre is fgyelemmel – az (1)
bekezdésben foglaltakon túl kiterjed Tiborszállás község területére.
(3) A fogorvosi ellátás székhelye mindkét körzetben: 4355 Nagyecsed,
Hunyadi János u. 3.”
3.§ A R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (5) Mindkét fogorvosi körzet tekintetében a fogorvosi ellátás feladatellátási szerződés keretében biztosított, a II. fogorvosi körzet tekintetében
az ellátás kiterjed Tiborszállás község területére is.”
4.§ A R. 2. §-a a következő, (6) bekezdéssel egészül ki:
„2. § (6) A II. számú fogorvosi körzet területi beosztását a rendelet 5.
melléklete tartalmazza.”
5.§ Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.

Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendeletének módosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az előterjesztés pontosan
tartalmazza milyen változások indokolják a módosítást. Pályázatokat
nyertek, képviselő-testületi döntések születtek, ezeket át kell vezetni a
költségvetésen.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
módosítását.
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Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17 / 2017. (IX.29.)
önkormányzati rendelete
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.)

1 412 254 623 Ft költségvetési bevétellel
1 538 687 752 Ft költségvetési kiadással
126 433 129 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
126 433 129 Ft működési egyenleg,

állapítja meg.
(2) A működési hiány fnanszírozására 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

1493455
750624
120 950
285554
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909
816
890
644

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

241538 105
71450
1 000
1493 455
45231

480
000
909
843

45231 843
45231 843
0
0
0
0

Költségvetési létszámkeret

105 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele
1 538 687 752,- Ft kiadása 1 513 662 000,- Ft, önként vállalt feladatainak
bevételi és kiadási összege 12 943 000,- 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 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
12.§ A R 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
13.§ A R 14. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
14.§ A R 18. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
15.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba
lépést követő napon hatályát veszti.

15

Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT
Nagyecsed
Város
Önkormányzata
fenntartásában
működő
óvodában
a
maximális
csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztette a képviselőket, hogy a testület
határozza meg az óvodai csoportok létszámát. Az elmúlt időszakban
beírattak két olyan SNI-s gyereket, akiket a létszám tekintetében dupla
létszámnak kell tekinteni, így a csoportlétszámot 27-re szükséges emelni.
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
141 / 2017.(IX.26.) KT.
határozata
Nagyecsed Város Önkormányzata fenntartásában működő
óvodában a maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről
A Képviselő-testület
Oktatás-, és nevelésszervezési indokok alapján
e n g e d é l y e z i
Nagyecsed Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodában a
maximális csoportlétszám túllépését, további működését a 2017/2018-es
tanévben az alábbi részletezettséggel:
Városi Napközi Otthonos Óvoda Nagyecsed, Vasút u. 10. sz. alatti
telephelyén a kis-középső csoportban és a nagy csoportban: 27 fővel.
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Tárgy: /9.tsp./

JAVASLAT munkaterv módosítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a következő testületi ülésre
2017. október 31-én kerülne sor. Jegyző úr elfoglaltsága miatt javasolta,
hogy 2017. november 3-án 10 órára módosítsák az ülés időpontját.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek ellenvetése, véleménye.
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
142 / 2017.(IX.26.) KT.
határozata
A munkaterv módosításáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy a 2017.
október 31-re tervezett rendes ülés időpontját az elfogadott munkaterv
szerinti napirendi pontokkal 2017. november 3. (péntek) 10 órára
módosítja.

Tárgy: /10.tsp./
meghozatalára

JAVASLAT

településfejlesztési

döntések

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy korábban már kapott
tájékoztatást a képviselő-testület, ill. döntött is a rendezési terv
módosításáról. A Református Egyház fenntartásában működő intézmény a
Wesselényi úti tornaterem helyén tornacsarnok építését tervezi. A tervek
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nincsenek összhangban a rendezési tervvel, magasabb épületet terveztek,
ill. a beépítési %-ot is módosítani szükséges. A képviselő-testület
kompetenciája, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa a területet.
Ezzel lehetőség van arra, hogy a szakhatósági egyeztetéseket tárgyalásos
formában folytassák le, ami felgyorsítja az eljárást. A másik határozat a
konkrét két beavatkozást nevesíti.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Szántó Zsolt a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság mindkét határozat
elfogadását támogatta.
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
143 / 2017.(IX.26.) KT.
határozata
Nagyecsed város közigazgatási területén kiemelt fejlesztési
területté nyilvánításról
A Képviselő-testület
A településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.)
Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján konkrét beruházás
megvalósítás érdekében Nagyecsed város közigazgatási területén kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja a nagyecsedi 122/1 hrsz-ú, természetben
Nagyecsed, Rákóczi u. 12. sz. alatti, valamint a nagyecsedi 1/2 hrsz-ú,
természetben Nagyecsed, Rákóczi u. 14. sz. alatti ingatlanok által határolt
területet a térképi melléklet szerint.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
144 / 2017.(IX.26.) KT.
határozata
Helyi építési szabályzat módosításának szükségességéről
A Képviselő-testület
A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló
3/2005. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi
településfejlesztési döntések alapján tartja szükségesnek:
1. A nagyecsedi 122/1 hrsz-ú, természetben Nagyecsed, Rákóczi u. 12.
sz.
alatti
ingatlanon,
melyen
a
Nagyecsedi
Református
Egyházközség oktatási intézményt működtet és tart fenn, a
fenntartó a meglévő tornaterem elbontását és új tornacsarnok
megépítését tűzte ki célul. Az építendő tornacsarnok miatt
szükséges a területre érvényes építménymagassági és beépítettségi
mértékek szabályinak megváltoztatása.
2. A nagyecsedi 1/2 hrsz-ú, természetben Nagyecsed, Rákóczi u. 14. sz.
alatti ingatlanon inkubátorház, szolgáltatóház létesítését tűzte ki
célul az önkormányzat, amely miatt a területre érvényes
építménymagassági
és
beépítettségi
mértékek
szabályinak
megváltoztatása szükséges.

Tárgy: /11.tsp./ JAVASLAT „Közétkeztetés fejlesztése a Nagyecsedi
Óvoda konyhájában” című pályázat megvalósítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy korábban döntöttek a
pályázat benyújtásáról, a Vasút utcai óvoda rekonstrukcióját és
magastetővel való ellátását tervezték. A korábban meghozott döntésüket
pontosítani kell a pályázat kódszámát és megnevezését is kérik
szerepeltetni. A projekt önrésze nem változik, ezért a Pénzügyi Bizottság
általi újra tárgyalás nem volt indokolt.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
145 / 2017.(IX.26.) KT.
határozata
„Közétkeztetés fejlesztése a Nagyecsedi Óvoda konyhájában”
című pályázat megvalósításáról
A Képviselő-testület
1.

Kifejezi azon szándékát, hogy „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú
pályázati felhívásra a „Közétkeztetés fejlesztése a Nagyecsedi
Óvoda konyhájában” címmel pályázatot nyújt be, az abban foglalt
fejlesztési célokat kívánja megvalósítani.

2.

A
fejlesztéssel
érintett
épület:
Nagyecsedi
Óvoda
székhelyépülete, címe: 4355 Nagyecsed, Vasút utca 10. helyrajzi
száma: Nagyecsed 2322.

3.

A program megvalósításához nettó 1.052.630.-Ft önrészt az éves
költségvetés terhére biztosít.

4.

Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.

5.

Kijelenti, hogy a 99/2017. (VI.27.) KT határozat jelen határozat
elfogadásával érvényét veszti.

Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: folyamatos

Tárgy: /12.tsp./ JAVASLAT a Nagyecsed, belterület – Wesselényi Miklós
utca nyugati oldalán – a Petőf Sándor és a József Attila
utcák között elhelyezkedő telektömböt érintő helyi
építési szabályzat és szabályozási terv módosítása
partnerségi egyeztetés lezárására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy visszatértek a korábban
tárgyalt rendezési terv módosításához. Ez az előterjesztés is ehhez
kapcsolódik. A módosítás elfogadása előtt az önkormányzatnak le kell
folytatni a partnerségi egyeztetést. Májusban fogadták el azt a rendeletet,
ami szabályozza, hogy mely szervezeteket kell felkérni az egyeztetésre.
Ezt megtették és nem érkezett észrevétel. Ezért lezárják az egyeztetést és
megállapítják, hogy nem érkezett olyan észrevétel, amelyet fgyelembe
kellene venni.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Szántó Zsolt, a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
egyhangúlag támogatta és javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra.
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
146 / 2017.(IX.26.) KT.
határozata
Nagyecsed, belterület – Wesselényi Miklós utca nyugati oldalán –
a Petőfi Sándor és a József Attila utcák között elhelyezkedő
telektömböt érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosítása partnerségi egyeztetés lezárására tárgyában
A Képviselő-testület
1.

Nagyecsed, belterület – Wesselényi Miklós utca nyugati oldalán – a
Petőf Sándor és a József Attila utcák által határolt területet érintő
helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával
kapcsolatosan a bevont partnerek közül senki nem válaszolt. A
partnerségi egyeztetést lezárja és megállapítja, hogy a partnerek
részéről nem érkezett olyan érdemi észrevétel, amit a tervezésé során
fgyelembe kellene venni.

2.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Lajos, polgármester
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Tárgy: /13.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítása környezeti vizsgálat
szükségességének eldöntése tárgyában (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: ismét visszautalt a rendezési terv
módosítására. Alap esetben szükséges egy környezeti vizsgálat
elkészítése, ha a beavatkozás olyan mértékű, hogy a szakhatóságok is
igénylik a vizsgálatot. A testületnek lehetősége van a hatásvizsgálattól
eltekinteni.
Megkeresték
a
kormányhivatal illetékes
hatóságait.
Mindenkitől az az egyértelmű álláspont érkezett, hogy nem igényel
hatásvizsgálatot ez a beavatkozás.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Szántó Zsolt, a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság a határozatot
egyhangúlag támogatta.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
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
147 / 2017.(IX.26.) KT.
határozata
Nagyecsed város helyi építési szabályzat és szabályozási terv
módosítása környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése
tárgyában
A Képviselő-testület
1.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
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valamint a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján elhatározza, hogy a jelenleg folyamatban lévő
településrendezési eszközök módosításához a környezeti vizsgálatot
nem készítteti el, tekintettel arra, hogy a vizsgálatok alátámasztották
azt, hogy a tervezett változtatások várható környezeti hatása nem
jelentős, valamint a környezet védelméért felelős szervek sem kérték
annak elkészítését.
2.

Felhatalmazza a polgármestert, ahogy a további intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Lajos, polgármester

EGYEBEK

Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy valakinek észrevétele,
közérdekű bejelentése van-e.
Bugja János, települési képviselő: a szennyvízberuházással kapcsolatban
kérdezte, hogy a lakosság nagy része a lezárást követően megkapta a
visszautalást, de vannak még rendezetlen esetek, azok között is, akik
tisztességesen fzettek.
A másik kérdés a Sziget utcai artézi kúttal kapcsolatos. Az ottani lakosok
jelezték, hogy a kút vize elapadóban van, alig folyik. Valamilyen műszaki
megoldást kérnének, amivel a vízhozam visszaállítható.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a szennyvízbefzetéssel
kapcsolatban egyszerű technikai dolog zajlik. Aki időben visszaküldte a
nyilatkozatát, az már megkapta a visszautalást. Vannak, akik még nem
küldték vissza, a napokban is kapott még nyilatkozatot. Van, aki nem
értett egyet az összeggel és kifogással élt, ez folyamatban van. Van, aki
nem kapott egyenlegközlőt pedig fzette, ez is kivizsgálás alatt van. A
társulat munkaszervezete Nyíregyházán van, ők kezelik a lakossági
megtakarításokat. Nagy Tünde veszi át ezeket a megkereséseket. Aki nem
kapott még választ az Nagy Tündét tudja megkeresni. Megnyugtatott
mindenkit, hogy aki fzetett és többet fzetett, mint 65.000.-Ft, akkor az
vissza fogja kapni a különbözetet. Aki nem fzetett, annak ez tartozásként
áll fenn, aki nem fzette be ezt az összeget, az nem fog tudni igazolást
kapni a rákötéshez, amíg ezt nem rendezte. Ez a befzetés nem fog
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elévülni. Aki túlfzetett, az rövid időn belül vissza fogja kapni a pénzét.
A Sziget utcai kúttal kapcsolatban nem tud mit mondani, hogy miért van
elapadóban az artézi kút. Ha azt csak egy újra fúrással lehetne
visszaállítani, akkor arra nem tud ígéretet tenni. Ezek a kutak megörökölt
kutak, fennmaradási engedélye van a kutaknak. Nem hiszi, hogy egyszerű
technikai megoldás lenne a vízhozam visszaállítására. Meg fogják nézetni,
és amennyiben ez kisebb beavatkozással helyreállítható, akkor azt meg
fogják 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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