Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017.
november 3-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

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Veres Zoltán és Bugja János 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 mind a 9 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Veres Zoltán és Bugja János
települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
156 / 2017.(XI.3.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2017. november 3-ai - rendes – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Veres
Zoltán és Bugja János 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.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonproft
Kft. 2017. 3/4 éves pénzügyi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Imre a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. III. negyedévi
gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT a helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek
elfogadásáról szóló 3/2005. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
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5.- JAVASLAT a nagyecsedi I. számú vegyes háziorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátási szerződés megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
6.- JAVASLAT megállapodás megkötésére a Nagyecsed
Egyesülettel a Nagyecsed, Árpád u. 7. sz. alatti
működtetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Városért
ingatlan

7.- JAVASLAT tulajdonosi hozzájárulás megadására és használati jogcímet
biztosító megállapodás megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
8.- JAVASLAT
Nagyecsed
Város
Önkormányzat
létszámkeretének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

költségvetési

EGYEBEK

Ezután javasolta, hogy a meghívóban szereplő 6. napirendi pontot vegyék
le a napirendről és helyette a most megkapott „JAVASLAT az iskolaegészségügyi feladatok ellátására vonatkozó közreműködői szerződés
jóváhagyására” című előterjesztést, valamint 9. napirendi pontként a
„JAVASLAT
a
Nagyecsedi
Óvoda
továbbképzési
programjának
felülvizsgálatára és jóváhagyására” című – szintén kiosztással megkapott
– előterjesztést tárgyalják meg.

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
157 / 2017.(XI.3.) KT.
3

határozata
Napirend felvételéről
A Képviselő-testület
A 2017. november 3-ai ülésén a meghívóban 6. napirendként szereplő
napirendet leveszi és helyette a „JAVASLAT az iskola-egészségügyi
feladatok ellátására vonatkozó közreműködői szerződés jóváhagyására”
című, valamint 9. napirendi pontként a „JAVASLAT a Nagyecsedi Óvoda
továbbképzési programjának felülvizsgálatára és jóváhagyására” című
kiosztással megkapott előterjesztés tárgyalását napirendjére tűzi.

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
158 / 2017.(XI.3.) 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.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonproft
Kft. 2017. 3/4 éves pénzügyi gazdálkodásáról
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Előadó: Kovács Imre a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. III. negyedévi
gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT a helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek
elfogadásáról szóló 3/2005. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
5.- JAVASLAT a nagyecsedi I. számú vegyes háziorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátási szerződés megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
6.- JAVASLAT az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó
közreműködői szerződés jóváhagyására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
7.- JAVASLAT tulajdonosi hozzájárulás megadására és használati jogcímet
biztosító megállapodás megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
8.- JAVASLAT
Nagyecsed
Város
Önkormányzat
létszámkeretének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

költségvetési

9.- JAVASLAT a Nagyecsedi Óvoda továbbképzési
felülvizsgálatára és jóváhagyására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

programjának

EGYEBEK

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA
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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: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
159 / 2017.(XI.3.) 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./ BESZÁMOLÓ
a
„Nagyecsedi
Szolgáltató Nonproft Kft. 2017.
gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Imre a Kft. ügyvezetője
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Városüzemeltetési”
3/4 éves pénzügyi

Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte Kovács Imrét, a Kft. ügyvezetőjét.
Megkérdezte, hogy kíván-e valamit kiemelni.
Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője: nem emelt ki semmit, de felajánlotta,
hogy a felmerülő kérdéseket megválaszolja.
Kovács Lajos,
véleményét.

polgármester:

ezután

kérte

a

Pénzügyi

Bizottság

Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az elfogadását.
Kovács Lajos, polgármester: kiemelte a beszámoló leglényegesebb részét,
mely szerint 816.800.-Ft pozitív eredményt ért el a Kft. Remélte, hogy az
év végi szám is pozitív lesz. Megkérdezte, hogy van-e észrevétel.
Miután további 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
160 / 2017.(XI.3.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonproft Kft.
2017. 3/4 éves pénzügyi gazdálkodásáról
A Képviselő-testület
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonproft Kft. 2017. 3/4
éves pénzügyi gazdálkodásáról szóló írásos beszámolót megtárgyalta, azt
jónak tartja és az előterjesztés szerint elfogadja.
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Tárgy: /3.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. III.
negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy az előző témájú napirend
került a testület elé az önkormányzat vonatkozásában is. Kiemelte, hogy a
bevételek 81,54%-van a kiadások 70,07%-ban realizálódtak. A bevételeket
nagyobb arányban teljesítették, mint a kiadásokat. A működéssel
kapcsolatos számok is hasonlóak. A jóváhagyott pályázatok tekintetében
91 millió forint leutalása történt meg, melyből eddig 32 millió forint került
felhasználásra. Benyújtották a pályázatot a működési kiegészítő
támogatásra, melyre 11 millió forintot kaptak. Ez az igényelt támogatás
kb. 30%-a. Tájékoztatta a testületet, hogy a hitelállományuk csak a
folyószámla hitelkeretből adódik, amit hó közben igénybe vesznek és hó
végén visszatörlesztenek. A szállítói tartozás továbbra is fennáll, de pozitív
változás történt a kiegészítő támogatásnak köszönhetően, év végére 180
napot meghaladó tartozásuk várhatóan nem lesz.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a Bizottság egyhangúlag
támogatta a tájékoztató elfogadását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e észrevétel, kérdés.
Miután további hozzászólás, kérdés 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
Nagyecsed
Város
Önkormányzat
2017.
III.
negyedévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)
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Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT a helyi építési szabályzatról és a szabályozási
tervek elfogadásáról szóló 3/2005. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy a legutóbbi ülésen is
foglalkoztak ezzel a témával a Református Egyház projektje, a
tornacsarnok kapcsán. Akkor kiemelt fejlesztési területté nyilvánították az
érintett területet. Időközben a tárgyalásos eljárások megtörténtek, a
mellékelt táblázatban összefoglalták az érintett szakhatóságok előírásait,
akik nem gördítettek akadályt a módosítás elé.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét.
Szántó Zsolt a TFB. elnöke: elmondta, hogy a Bizottság a rendelet
módosítását egyhangúlag támogatta.
Bugja János, települési képviselő: megkérdezte, hogy a beruházás után a
tulajdonjog sorsa hogyan fog alakulni.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az Egyházközség által
létrehozott vagyon az egyház tulajdonába kerül, a többi vagyonelem az
továbbra is az önkormányzaté. Tájékoztatást adott arról, hogy püspök úr a
legutóbbi találkozásuk alkalmával is megerősítette azt a szándékot, hogy
szeretnék a tulajdonjogot rendezni az önkormányzattal. Ennek során az
önkormányzat visszakapná a Szatmári utcai, KLIK által üzemeltetett
intézmény tulajdonjogát és az Rákóczi utcai ingatlan értékkülönbözetét
pénzben kapnák meg. Ez egyenlőre ebben a fázisban van, de ez nem lehet
akadálya annak, hogy saját költségükön az ingatlanon értéknövelő
beruházást hajtsanak végre. Értelemszerűen az így megvalósult
létesítmény tulajdonjoga is az Egyházközségé. Megkérdezte, hogy van-e
további 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
18 / 2017. (XI.6.)
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önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervek elfogadásáról szóló
3/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró, a Nagyecsed város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési
stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 12/2017.(V.30.) önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre
megjelölt partnerek, az állami főépítészi hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal valamint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 21. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével – a
következőket rendeli el:
1.
§ A Nagyecsed Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervek elfogadásáról
szóló 3/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. § (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket
alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni,
felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre
hatósági engedélyt adni csak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban Étv.), valamint az Országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK)
előírásai, valamint a T-15/2017 törzsszámú településrendezési terv szabályozási tervei (S-1)
és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes fgyelembe vételével szabad.”

2.

§ A R. 12. § (8) bekezdés helyébe a következő lép:
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„12.§ (8) A településközpont vegyes terület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az
alábbi táblázatban megadott értékeket kell alkalmazni:

1.
2.

A

B

Sajátos
használat
szerinti
terület

Építési
övezet
jele

4.
Település
központi
vegyes

6.

3.

E
F
Az építési telek
Legkisebb Legkisebb Legkisebb
Beépítési
terület
szélesség zöldfelü
mód
(m2)
(m)
let (%)
(K)

3.

5.

C

zártsorú

Vt

Vt-1

Oldal
határon
álló
Oldal
határon
álló

D

G
Legna
gyobb
beépített
ség (%)

H
Megengedett max.
építménymagasság
(m)

500

14

30

40

4,5-7,5

500

14

30

40

4,5-7,5

500

14

30

40

4,5-10

500

-

10

60

12,0

§ A R. 13. §. (8) bekezdés helyébe a következő lép:

„13. § (8) A központi vegyes terület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi
táblázatban megadott értékeket kell alkalmazni:
A
1.
2.

3.
4.
5.

Sajátos
használat
szerinti
terület
Központi
vegyes

B
Építési
övezet
jele
Vk

Vk-1

C

D

E
F
G
Az építési telek
Legkisebb Legkisebb Legkisebb LegnaBeépítési
terület
szélesség zöldfelü- gyobb
mód
2
(m )
(m)
let (%)
beépített
ség (%)
Szabadon
500
14
20
60
álló
(K)
500
14
20
50
(K)
500
20
60

H
Megengedett max.
építménymagasság
(m)
4,5-9,5
4,5-7,5
7,5

4.

§ Hatályát veszti a R. 12.§ (9) bekezdése.

5.

§ Ez a rendelet 2017. november 10-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
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Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT a nagyecsedi I. számú vegyes háziorvosi
körzetre
vonatkozó
feladat-ellátási
szerződés
megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: ismertette a jelenlévőkkel, hogy lassan a
végére érnek annak a folyamatnak, ami a dr. Gaál Miklós háziorvos halálát
követően alakult ki. A betöltetlen háziorvosi körzet működtetése az
önkormányzatra szállt vissza. Az önkormányzat átmenetileg ezt
üzemeltette. Időközben sikerült megállapodnia dr. Szabó Nikolett
háziorvossal. Visszarendeződik a feladat akként, hogy az önkormányzat
visszaadja a körzet üzemeltetését a vállalkozó orvosnak, aki a Netta-Med
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaságon keresztül fogja működtetni az
I. számú körzetet a feladat-ellátási szerződés szerint. 2017. december 1től határozatlan időre szól a szerződés úgy, hogy 6 évig nem mondhatja fel
a vállalkozó.
Örült, hogy sikerült háziorvost találni ebbe a körzetbe. A képviselők előtt
ismert, hogy ebben a témában még lesz feladatuk a közeljövőben másik
körzet tekintetében is.
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban valakinek van-e észrevétele,
kérdése.
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
161 / 2017.(XI.3.) KT.
határozata
A nagyecsedi I. számú vegyes háziorvosi körzetben ellátandó
háziorvosi feladatokra vonatkozó feladat-ellátási szerződés
jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy:
1. A Netta-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (4700
Mátészalka, Szalkay L. u. 19/B tetőtér 2, képviseli dr. Szabó Nikolett
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ügyvezető) a nagyecsedi I. számú vegyes háziorvosi körzet
működtetésére vonatkozóan feladat-ellátási szerződést köt a
határozat melléklete szerinti tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét
képező feladat-ellátási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata, 44355 Nagyecsed, Árpád u. 32.
képviseli: Kovács Lajos polgármester (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Netta-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (4700 Mátészalka,
Szalkay L. u. 19/B tetőtér 2, képviseli dr. Szabó Nikolett ügyvezető), (a továbbiakban:
Szolgáltató.)
között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel.

ELŐZMÉNYEK
1. Nagyecsed Város I. számú vegyes háziorvosi körzet (a továbbiakban: körzet) praxisjogát
dr. Szabó Nikolett (sz.: Fehérgyarmat, 1987.11.14., an.: Varga Ildikó, nyilvántartási
száma: 75692) háziorvos (a továbbiakban: Háziorvos) szerezte meg.
2. A Háziorvos kinyilatkozta, hogy a körzet működtetését a Szolgáltató keretén belül kívánja
ellátni.
3. Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2017. (XI.3.) KT.
határozatával úgy döntött, hogy a Szolgáltatóval, mint a Háziorvos személyes
közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény 2/B § szerinti feladat-ellátási szerződést köt a körzet
működtetésére.
Fentiek előrebocsátása mellett szerződő felek a feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint
kötök meg:

I. Praxisjoggal érintett körzet meghatározása
Az Önkormányzat megbízza a Szolgáltatót, hogy a praxisjoggal rendelkező Háziorvos
személyes közreműködésével Nagyecsed Város Önkormányzatának az egészségügyi
alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016. (VIII.30.) önkormányzati rendeletében
meghatározott körzetben a háziorvosi feladatokat területi ellátási kötelezettség mellett lássa el.
A körzet leírását a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza.
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II. A Szolgáltató és a Háziorvos kötelezettségei
1. A Háziorvos az ellátást személyesen köteles nyújtani, akadályoztatásának jogszabályban
meghatározott eseteit kivéve.
2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Háziorvos közreműködésével személyes és folyamatos
orvosi ellátás biztosít a Háziorvoshoz bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottak
számára az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése és
gyógyítása, valamint az egészségfejlesztés céljából. A Háziorvos köteles ellátni továbbá a
rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük, vagy krónikus
betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító
állapotromláshoz vezethet.
3. A Szolgáltató vállalja, hogy a gyógyító- megelőző háziorvosi feladatokat a mindenkor
hatályos vonatkozó jogszabályoknak szakmai szabályoknak és előírásoknak megfelelően a
feladat-ellátáshoz szükséges érvényes és hatályos engedélyek birtokában biztosítja. A
Háziorvos tudomással bír arról, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében
törvény kötelezettségeket ír elő számára.
4. A Háziorvos köteles részt venni a központi ügyelet munkájában. Ezzel összefüggésben a
Háziorvos tudomásul veszi, hogy a központi ügyelet szervezésére és működésére irányadó
önkormányzati döntések, vagy Önkormányzat által e tárgykörben kötött megállapodások
szerint jár el.
5. A Szolgáltató feladata gondoskodni a veszélyes hulladék külön jogszabályok szerinti
gyűjtéséről, elszállításáról.
6. A Szolgáltató feladata gondoskodni a külön jogszabályok szerinti informatikai eszközök
és programok működtetéséről.
7. A Szolgáltató együttműködik az Önkormányzattal az általános egészségügyi információs
igazgatási feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, polgári védelmi
feladatok). A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jogszabályokban előírt
nyilvántartásokat köteles vezetni és felkérésre az Önkormányzat számára orvosi
titoktartást nem sértő információkat szolgáltat az információs önrendelkezési jogról és az
információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek fgyelembe
vételével
8. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy az Önkormányzattal, a mindenkori központi ügyeletet
szervező szervezettel, a városban működő háziorvosokkal, védőnőkkel, valamint a
működésével összefüggésben a különböző szakhatóságokkal együttműködik.
9. A Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzattól átvett eszközöket, berendezési tárgyakat,
helyiségeket rendeltetésszerűen használja. Tudomásul veszi a Szolgáltató, hogy a nem
rendeltetésszerű használatból eredő károkért teljes felelősséggel tartozik. A Szolgáltató az
Önkormányzattól átvett eszközökért, berendezési tárgyakért leltári felelősséggel tartozik,
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azokat a szerződés megszűnésekor hiánytalanul köteles az Önkormányzat részére
visszaszolgáltatni.
10. A Szolgáltató kötelezettsége a kötelező szakmai felelősségbiztosítási szerződés megkötése
a tevékenysége során okozott kár megtérítése céljából.
11. Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített feladatait az Önkormányzat tulajdonában lévő,
4355 Nagyecsed, Hunyadi János u. 3. sz. alatt működő háziorvosi rendelőben köteles
ellátni.

III. Az Önkormányzat kötelezettségei
1. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott, az
Önkormányzat által biztosított eszközöket külön jegyzék szerint átveszi. Ezt követően az
Önkormányzat vállalja ezen eszközök pótlását, cseréjét, illetőleg az ezekhez szükséges
anyagi fedezetet biztosítja. Az Önkormányzat által vásárolt eszközök az Önkormányzat
tulajdonát képezik.
2. Az Önkormányzat biztosítja a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges orvosi
rendelőt és váróteret, valamint szociális helyiséget, mely helyiségeket az Önkormányzat
térítésmentesen a Szolgáltató használatába adja. A Szolgáltató a használatba kapott
helyiségeket kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, rendeltetésszerűen
használhatja, az ettől eltérő használatból eredő károkért teljes körűen felel. A helyiségek
átalakítására, bővítésére, más értéknövelő beruházások kivitelezésére a Szolgáltató
kizárólag az Önkormányzat előzetes engedélyével és az Önkormányzattal erre kötött
külön megállapodás alapján jogosult.
3. Az Önkormányzat köteles gondoskodni a rendelő külső homlokzati részei
karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi
fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről.
4. Az Önkormányzat a háziorvosi rendelő működése során felmerülő víz- szennyvízdíj
megfzetését a Szolgáltatótól átvállalja.

IV. A rendelési idő meghatározása
1. A Háziorvos a Nagyecsed városban működő praxisjoggal rendelkező háziorvosokkal
összehangoltan köteles rendelési idejét kialakítani.
2. A Szolgáltató – fgyelemmel az 1. pontban foglaltakra – vállalja, hogy tevékenységét
területi ellátási kötelezettséggel a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint az e
pontban rögzített rendelési idő betartásával végzi. A körzetben a rendelési idő hétfőtől –
péntekig 8.00 – 12.00 óráig tart, a rendelkezésre állási idő hétfőtől – péntekig 8.00 – 16.00
óráig tart. A rendelési idő az Önkormányzat hozzájárulásával módosítható.
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V. Az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések
1. A Háziorvos részt vesz az Önkormányzat által 2017. december 31-ig megszervezett
központi ügyelet munkájában. Ezen időpontig a beosztást az Önkormányzat
képviseletében a Polgármester hagyja jóvá, melyet a kialakult rendszabályok az ügyelet
ellátási területén működő háziorvosi és háziorvosi praxisok számának fgyelembe
vételével állítanak össze, melyet a Háziorvos köteles betartani. A Háziorvos 2018. január
1-től a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények keretében
megszervezett központi ügyelet munkájában köteles részt venni. A beosztást a Szatmári
Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények intézményvezetője hagyja
jóvá, melyet a kialakult rendszabályok az ügyelet ellátási területén működő háziorvosi és
háziorvosi praxisok számának fgyelembe vételével állítanak össze, melyet a Háziorvos
köteles betartani.
2. 2017. december 31-ig a munkanapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon teljesített
ügyeletért a Háziorvos a központi ügyeletben érintett önkormányzatok által biztosított
pénzügyi hozzájárulás terhére részesül díjazásban. 2018. január 1-től a munkanapokon,
munkaszüneti és ünnepnapokon teljesített ügyeletért a Szatmári Egyesített Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézmények által meghatározott díjazást kap a Háziorvos az
ügyelet működtetőjével megkötött külön megállapodás szerint. A díjazás mértéke
évenként kerül meghatározásra a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatában.
3. A Háziorvos a központi ügyeletben való részvétel során biztosítja szakdolgozó részvételét,
aki a 2. pontban foglaltak fgyelembe vételével részesül díjazásban.

VI. A helyettesítésre vonatkozó rendelkezések
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Háziorvos szabadsága, betegsége, szakmai
továbbképzése, vagy egyéb jellegű távolléte idején gondoskodik a Háziorvos helyettesítéséről.
Ebben az esetben a helyettes díjazásáról a Szolgáltató gondoskodik a működési engedélye, ill.
az Egészségbiztosítási Pénztárral kötött fnanszírozási szerződése alapján.

VII. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése, a rájuk
vonatkozó rendelkezések
1. A Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott feladatok biztosítása érdekében vállalja
Bálintné Szántó Judit Katalin (sz. Szántó Judit Katalin, Mátészalka, 1968.11.22., an.: Bíró
Irén) 4356 Nyírcsaholy, Hunyadi János u. 166. sz. alatti lakos szakdolgozó
foglalkoztatását. Szolgáltató kijelenti, hogy a szakdolgozó a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben
meghatározott képesítési feltételeknek megfelel.
2. A szakdolgozó munkáját a gyógyító- megelőző ellátással kapcsolatos feladatok
vonatkozásában a Háziorvos irányítja.
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VIII. A szerződés időtartama
A jelen szerződés 2017. december hónap 01. napjától kezdődően határozatlan időre jön létre.

IX. A szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések
1. A jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti az általa alaposnak
tartott okok közlése mellett.
2. Az Önkormányzat a jelen szerződést – indokolással – felmondhatja, ha:
a) a Szolgáltató, vagy a Háziorvos a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt, működésre vonatkozó előírásokat,
b) a Háziorvos az önálló tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát bármely
okból elveszti.
3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés felbontását – a 2. pontban
részletezett felmondási okok beálltának kivételével – a jelen szerződés VIII. fejezetben
meghatározott időpontjához képest legkorábban 6 év elteltével bármelyik fél írásban
kezdeményezheti az általa alaposnak tartott okok közlése mellett legalább 6 hónap
felmondási idő kikötésével.

X. Kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések
Az Önkormányzat az ellátandó területek ellátási érdekeinek fgyelembe vételével
kezdeményezheti a I. fejezetben meghatározott körzethatár módosítását, melyet a Szolgáltató
köteles tudomásul venni és végrehajtani. A körzethatár módosítását az Önkormányzat úgy
hajthatja végre, hogy fgyelembe veszi azt, hogy a módosítással létrejött új körzethez tartozó
lakosságszám ne csökkenjen a külön jogszabályban megfogalmazott teljes körzethez
szükséges létszám alá. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Háziorvost ért kár esetén az
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, melynek megállapításánál fgyelembe
kell venni a Szolgáltató által a fnanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

XI. Egyéb rendelkezések
Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv,
az egészségügyi tárgyú jogszabályok, továbbá a helyiségek használata vonatkozásában a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII.
törvény és a mindenkor hatályos lakások és helyiségek bérletéről szóló helyi önkormányzati
rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.
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Felek az szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nagyecsed, 2017. november 3.

…………………………………….
Önkormányzat

Tárgy: /6.tsp./

……………………………………
Szolgáltató

JAVASLAT az iskola-egészségügyi feladatok ellátására
vonatkozó közreműködői szerződés jóváhagyására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy szorosan összefügg az
előző napirenddel ez a napirend. Az iskola-egészségügyi feladatok
ellátására vonatkozóan közreműködői szerződés keretében történik a
megállapodás. Ily módon biztosíthatja az önkormányzat az iskolaegészségügyi feladatok ellátására vonatkozó kötelezettségét. Amennyiben
a mellékelt szerződést a testület jóváhagyja akkor december 1-től az
iskola-egészségügyi feladatokat is ellátja a doktornő a vállalkozásán
keresztül.
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
162 / 2017.(XI.3.) KT.
határozata
Az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó
közreműködői szerződés jóváhagyásáról
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A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy jóváhagyja az
iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó közreműködői
szerződést az önkormányzat és a Netta-Med Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társaság (4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 19/B tetőtér 2.) között a
határozat melléklete szerinti szerződésben foglalt tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a közreműködői szerződés aláírására.

KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata, 44355 Nagyecsed, Árpád u. 32.
képviseli: Kovács Lajos polgármester (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Netta-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (4700 Mátészalka,
Szalkay L. u. 19/B tetőtér 2, képviseli dr. Szabó Nikolett ügyvezető), (a továbbiakban:
Közreműködő.)
között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Szerződő felek kijelentik, hogy szerződést kötnek az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, az
önkormányzat kötelezettségét képező iskola-egészségügyi feladatok ellátásra.
Egészségügyi szakmakód: 6306 iskola- és ifjúságorvoslás.
2. Az Önkormányzat megbízza a Közreműködőt az 1. pontban körülírt feladatok
ellátásával. Közreműködő a feladatok ellátást a jelen szerződésben rögzített
feltételekkel elvállalja.
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt feladatokat a
közreműködőnek az alábbi köznevelési intézményekbe beíratott gyermekek
tekintetében kell ellátnia, változó helyszíneken az érintett köznevelési intézmények
székhelyein:
a. Nagyecsedi Óvoda, székhelye: 4355 Nagyecsed, Vasút u. 10.
b. Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
székhelye: 4355 Nagyecsed, Rózsás u. 1.
c. Ecsedi Báthori István Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
székhelye: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 12.
4. A 3. pontban felsorolt köznevelési intézményekbe beíratott gyermekek száma az
intézmények alapító okirata és a tényleges állapotok szerint egyik feladat-ellátási
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helyen sem éri el a 800 főt. Ennek megfelelően az iskola-egészségügyi feladatot
részmunkaidőben látja el dr. Szabó Nikolett (sz.: Fehérgyarmat, 1987.11.14., an.:
Varga Ildikó, nyilvántartási száma: 75692) háziorvos személyes közreműködésével. A
személyes közreműködésre kötelezett orvos rendelési ideje az iskola-egészségügyi
feladat-ellátás tekintetében szerdai napokon 13 órától 15 óráig tart. Az iskola
egészségügyi feladatot személyes közreműködőként ellátó orvos rendelési idejét és
helyét a 3. pontban felsorolt köznevelési intézményekben szokásos módon kell
nyilvánosságra hoznia.
5. A közreműködő az iskola-egészségügyi feladatait az iskola egészségügyi ellátásról
szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint köteles
ellátni. A feladatellátás során köteles együttműködni a 3. pontban felsorolt köznevelési
intézmények vezetőivel, pedagógusaival, valamint az e pontban hivatkozott jogszabály
4. § (1) bekezdésében meghatározott szervekkel, hatóságokkal.
6. A Közreműködő tudomásul veszi, hogy tevékenységének szakmai felügyeletét az
illetékes népegészségügyi hatóság látja el. Tudomásul veszi, hogy tevékenységét az
Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrizheti. A közreműködő vállalja, hogy az itt
meghatározott szervek ellenőrzése során e szervekkel együttműködik.
7. Közreműködő kijelenti, hogy a feladat-ellátáshoz szükséges engedélyekkel
rendelkezik. A személyes közreműködésre kötelezett orvos kijelenti, hogy a feladatellátásához szükséges képesítésekkel és végzettségekkel rendelkezik.
8. A Közreműködő felelős mindazon károkért, amelyet az iskola-egészségügyi feladatai
ellátása során, vagy azzal összefüggésben okozott.
9. Az Önkormányzat vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket az
iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 1. mellékletében
meghatározottak szerint biztosítja. A Közreműködő vállalja, hogy az Önkormányzat
által biztosított eszközöket, berendezési tárgyakat, helyiségeket rendeltetésszerűen, az
iskola-egészségügyi feladatok ellátása céljából használja. Tudomásul veszi a
Közreműködő, hogy a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért teljes
felelősséggel tartozik.
10. A Közreműködő az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáért a feladat-ellátással
érintett köznevelési intézményekben ellátandó létszám alapján az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő fnanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az
Egészségbiztosítási Pénztár által havonta megállapított díjra jogosult.
11. Az Önkormányzat a 10. pont szerinti díjat a tárgy hót követő hónap 10. napjáig számla
ellenében, teljesítés igazolást követően folyósítja a közreműködőnek.
12. A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyesen közreműködő orvos
szabadsága, betegsége, szakmai továbbképzése, vagy egyéb jellegű távolléte idején
gondoskodik az orvos helyettesítéséről. Ebben az esetben a helyettes díjazásáról az
Önkormányzat gondoskodik a 10-11. pontok fgyelembevételével.
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13. A Közreműködő vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
nyilvántartási, jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, azokat a
jogszabályokban előírt határidőkre elkészíti.
14. A jelen szerződés 2017. december hónap 01. napjától kezdődően határozatlan időre
jön létre.
15. A jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti az általa
alaposnak tartott okok közlése mellett.
16. Jelen szerződést a szerződő felek írásban, közös megegyezéssel bármikor
megszüntethetik a szolgáltatás folyamatos biztosítása mellett. Ezen túlmenően jelen
szerződést bármelyik fél írásban 3 hónapos felmondási idővel felmondhatja.

17. Az Önkormányzat a jelen szerződést írásban, indokolással azonnali hatállyal
felmondhatja, ha:
a. a Közreműködő vagy a személyesen közreműködő orvos a jelen szerződésben
vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy
folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt, működésre vonatkozó
előírásokat,
b. a Közreműködő, vagy a személyesen közreműködő orvos a tevékenység
végzésére vonatkozó jogosultságát bármely okból elveszti.
18. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből redő vitás kérdéseket
elsődlegesen tárgyalásos úton egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben a felek a
vitás kérdésekben nem tudnak megegyezni úgy a jogviták eldöntésére kikötik a
Mátészalkai Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
19. Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
törvénykönyv, és a vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályok, rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
Felek az szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Nagyecsed, 2017. november 3.

…………………………………….
Önkormányzat

……………………………………
Közreműködő
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Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT tulajdonosi hozzájárulás megadására és
használati jogcímet biztosító megállapodás megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a FETI-VIZIG kereste meg az
önkormányzatot egy uniós projekt kapcsán. Egy elég rossz állapotban lévő
utat szeretnének zúzottköves burkolattal ellátni. Ehhez a tulajdonos
önkormányzatnak egy tulajdonosi hozzájárulást és 5 évre vonatkozó
használati jogot kellene biztosítani. Ezt mindenképpen támogatandónak
ítélte.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés.
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
163 / 2017.(XI.3.) KT.
határozata
A nagyecsedi 055 hrsz-ú út megjelölésű önkormányzati
tulajdonú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulásról
és a használati jogcímet biztosító megállapodás jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú írásbeli előterjesztést és:
1) Tulajdonosi hozzájárulását adja a „Belvízvédelmi szivattyútelepek
fejlesztési és rekonstrukciója” (azonosító: KEHOP-1.3.0-15-201600011) című pályázat keretében a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi
Igazgatóság támogatási kérelmében megjelölt infrastrukturális
fejlesztéshez, annak pályázó általi aktiválásához.
2) A fejlesztéssel érintett nagyecsedi 055 hrsz-ú út megjelölésű
ingatlant a kötelező fenntartási időszakra, a fejlesztés céljára
rendelkezésre bocsátja.
3) Jóváhagyja a nagyecsedi 055 hrsz-ú út megjelölésű ingatlanra
vonatkozó használati jogcímet biztosító megállapodást, és
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felhatalmazza a polgármestert, hogy azt az önkormányzat nevébe
aláírja.

Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési
létszámkeretének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy Nagyecsed
Város Önkormányzat gesztorságával további 4 település pályázatot
nyújtott be a „Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi
felzárkóztatás Nagyecsed és mikrotérségének összefogásával” címmel. Ezt
a pályázatot megnyerték 100%-os támogatottsággal. Nagyecsed,
Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek és Ököritófülpös településeken
valósulnak meg a szolgáltatások. Házi gyerekorvosi ellátás, logopédus,
pszichológus lesz elérhető az érintett településeken és sok más program is
megvalósul. 21 főt fognak alkalmazni a pályázat megvalósítása során. 3 fő
már november 1-től alkalmazásba kerülne. Mivel a támogatás mértéke
100%-os, ez nem kerül pénzbe az önkormányzatnak. Mivel a gesztor
Nagyecsed, a Nagyecsedi Önkormányzatnak kell jóváhagyni a
létszámváltozást.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a 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: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
164 / 2017.(XI.3.) KT.
határozata
A 2017. évi költségvetési létszámkeret növeléséről
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A Képviselő-testület
Jóváhagyja a 2017. évre vonatkozó teljes engedélyezett önkormányzati
105 fős létszámkeret 108 főre történő növelését, mely az önkormányzati
kormányzati funkciókon lévő 17 fős költségvetési engedélyezett
létszámkeret jelenleg 3 fővel történő megnövelését jelenti határozott
időre, 2017.11.01 – 2020.10.31. időszak vonatkozásában.
2017. november 01. napjától az önkormányzati kormányzati funkciókhoz
tartozó költségvetési engedélyezett létszámkeret 20 fő.
Végrehajtási határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /9.tsp./

JAVASLAT
a
programjának
(kiosztással)

Nagyecsedi
Óvoda
felülvizsgálatára
és

továbbképzési
jóváhagyására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a testület kompetenciája a
továbbképzési terv felülvizsgálata és jóváhagyása. Az óvoda vezetője
elkészítette a szakembereinek továbbképzésére vonatkozó programot.
Javasolta, hogy azt az előterjesztés melléklete szerint fogadják el.
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
165 / 2017.(XI.3.) KT.
határozata
A Nagyecsedi Óvoda továbbképzési programjának
felülvizsgálatáról
és jóváhagyásáról
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A Képviselő-testület
Megtárgyalta a Nagyecsedi Óvoda továbbképzési programjának
felülvizsgálatára és jóváhagyására vonatkozó előterjesztést és a
továbbképzési programot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint
jóváhagyja.

EGYEBEK

Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy valakinek észrevétele,
közérdekű bejelentése van-e.
Bugja János, települési képviselő: megkérdezte, hogy a TRV Zrt-nek a
visszafzetésekre van-e valami szabály.
Kovács Lajos, polgármester: helyesbített, miszerint a szennyvízberuházás
kapcsán nem a TRV Zrt. az, aki visszafzet, ő a szolgáltató. A lakosok által
megalakított vízi közmű társulat fzet vissza, ahová a hozzájárulást
befzették. Ez azért jött létre, hogy társberuházóként segítse a projekt
megvalósítását, a projektben el nem számolható költségek fnanszírozását.
Megvalósult a projekt, a szükséges összeg beutalásra került a
beruházáshoz, a maradvány pénzösszeg pedig visszaosztásra kerül. A
pénzösszeg visszautalása túlnyomórészt megtörtént közel 90%-ban. Akik a
kiküldött egyenlegközlőt megkapták, egyetértettek és visszaküldték, azok
már megkapták a pénzüket. Van egy csoport, ahol különböző problémák
merültek fel. Vannak, akik nem kaptak egyenlegközlőt, vagy nem küldték
vissza, vagy vitatták az elszámolást, azok még nem kapták meg, ezek
egyedi esetek. Akik vitatták az összeget az egy elég bonyolult procedúra,
ez zajlik mos, ezek közül is van, akinek már megtörtént az utalás és van,
amelyik rendezése még folyamatban van. Annyit mondott összefoglalóan,
hogy ez a forrás rendelkezésre áll a Társulat számláján. Egy
adminisztrációs tisztázás folyik. Bízik benne, hogy ez még ebben az évben
rendezésre kerül.
Rövidesen ki fog kerülni minden ingatlanhoz egy tájékoztató. Akinek
elmaradása van, azokhoz minden bizonnyal. Az összeg, amit
társberuházóként be kellett fzetni 65 ezer forint. Ezek túlnyomó
többségében megfzetésre kerültek. Vannak akiknek jelen pillanatban
nincs az ingatlanán épület, vagy van, de nem használ vizet. Attól
függetlenül, hogy valaki ráköt, vagy sem az érdekeltségi hozzájárulást
meg kell fzetni. A szolgáltatáshoz való hozzáférés jogát szerezte meg
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mindenki ezzel a hozzájárulással. Kiépült a hálózat a bekötési lehetőség
ott van az ingatlanon. Azokkal szemben, akik megfzették nem lehet
megtenni, hogy mások nem fzetnek. A rákötéssel kapcsolatos költségek
most nem merülnek fel, ha nem köt rá, de a szolgáltatási pont kiépítéséért
az érdekeltségi hozzájárulást meg kell fzetni. Aki semmit nem teljesített,
annak most 65 ezer forint fzetési kötelezettsége áll fent. Aki a felkínált
lehetőséggel nem élt innentől kényszertaggá válik és a költség adók
módjára megfzetendő költséggé válik. Nem lehet elengedni, nem évül el.
A társulatok meg fognak szűnni, a követelések az önkormányzatokhoz
fognak átkerülni.
Bugja János,
megjegyezte,
fnanszírozású
polgármestert,

települési képviselő: megköszönte a tájékoztatást és
hogy a lakosok egy része nem érti, hogy 100%-os
pályázatnál miért kell hozzájárulást fzetni. Kérte a
hogy ezt mondja el újra.

Kovács Lajos, polgármester: azt gondolta, hogy annyiszor beszéltek már
erről, hogy aki nem érti az nem is akarja érteni, de készséggel
megismételte.
Az önkormányzat készített egy pályázatot, ehhez tartozott egy
költségvetés. Eltelt 6-8 év mire megnyerték a pályázatot, időközben sok
minden megváltozott. A kikalkulált költségekre megkapták a 100%-os
támogatást. Menet közben előre nem látható költségek merültek fel. Az
eredetileg tervezett költségvetésen felül felmerült költségek egy részét
még el tudták fogadtatni a közreműködő szervezettel. Viszont maradt egy
rész, amit a közreműködő szervezet nem fogadott el, ez a saját költség.
Ennek a fnanszírozására szolgált a lakosok által ingatlanonként kifzetett
65 ezer forint. A lakosok a beruházás megkezdése előtt azért kötötték az
LTP-s
szerződéseket,
hogy
közműfejlesztési
hozzájárulás
címén
hozzájáruljanak a beruházáshoz. Ez eredetileg több, mint 110 ezer forint
lett volna, ez csökkent le 65 ezer forintra. Visszatérve a kérdésre az a
100%, amit a közreműködő szervezet jóváhagyott, ami menet közben
tőlük függetlenül felmerült költség az már saját erő. Ilyen pl., hogy
időközben volt egy jogszabály módosítás, mely az eredetileg egy mérővel
mért szennyvízmennyiség helyett előírta, hogy minden település
szennyvizét külön mérővel kell mérni. Tehát az eredetileg tervezett 2
mérő helyett 5 mérőt kellett beépíteni, ami több tízmilliós többletkiadást
jelentett, erre sem kaptak forrást.
Sok olyan ingatlan volt, ami a tervezés során kimaradt. Az építés során a
településen történt változások miatt is felmerültek plusz műszaki
tartalmak, amiket ki kellett fzetni. Ezek mind saját erőként jelentek meg.
Ezeket összefoglalva nem igaz a 100%-os fnanszírozás. 100%-os az a
része, amit eredetileg befogadtak és a közreműködő szervezet
jóváhagyott.
Bugja János, települési képviselő: megköszönte a tájékoztatást.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e további kérdés.
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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

Veres Zoltán
Települési képviselő
jkh.

Bugja János
települési képviselő
jkh.
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