Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
január 31-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d e s –
nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
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:

Murguly László Csabáné, a Művelődési ház igazgatója
Varga Dezső a DEDI Szolgáltató Bt. ügyvezető igazgatója

Távol maradt: Bulyáki Zoltán, települési képviselő
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dr. Ficsor Mihályné települési képviselő és
Mészáros Gábor alpolgármester
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
napirendekhez 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 dr. Ficsor Mihályné települési
képviselőt és Mészáros Gábor alpolgármestert, majd szavazást rendelt el,
s kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
5 / 2018.(I.31.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. január 31-ei – rendes – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül dr. Ficsor
Mihályné települési képviselőt és Mészáros Gábor alpolgármestert
választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót, és az előterjesztéseket, 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
az
önkormányzati
működéséről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

társulások

tevékenységéről,

3.- BESZÁMOLÓ a „II. Rákóczi Ferenc” Művelődési Ház és Könyvtár 2017.
évi tevékenységéről
Előadó: Murguly László Csabáné, a művelődési ház igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
4.- TÁJÉKOZTATÓ az M1 televízió 2017. évi műsorszolgáltatási
tevékenységéről
Előadó: Varga Dezső, a DEDI Szolgáltató BT. ügyvezető-igazgatója
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5.- JAVASLAT a 2018. évi teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt célok meghatározására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
6.- JAVASLAT a polgármester 2018.
meghatározására
Előadó: dr. Bölcsik István, jegyző

évi

cafetéria

juttatásának

7.- JAVASLAT a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
8.- A köznevelés helyzete Nagyecseden
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
EGYEBEK

Ezután megkérdezte, hogy van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban.
Miután más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el,
a napirendre vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
6 / 2018.(I.31.) 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
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2.- BESZÁMOLÓ
az
önkormányzati
működéséről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

társulások

tevékenységéről,

3.- BESZÁMOLÓ a „II. Rákóczi Ferenc” Művelődési Ház és Könyvtár 2017.
évi tevékenységéről
Előadó: Murguly László Csabáné, a művelődési ház igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
4.- TÁJÉKOZTATÓ az M1 televízió 2017. évi műsorszolgáltatási
tevékenységéről
Előadó: Varga Dezső, a DEDI Szolgáltató BT. ügyvezető-igazgatója
5.- JAVASLAT a 2018. évi teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt célok meghatározására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
6.- JAVASLAT a polgármester 2018.
meghatározására
Előadó: dr. Bölcsik István, jegyző

évi

cafetéria

juttatásának

7.- JAVASLAT a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
8.- A köznevelés helyzete Nagyecseden
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
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Kovács Lajos, polgármester: jelezte, hogy mindegyik témában írásban
készült előterjesztés. Megkérdezte, hogy a megküldött anyaggal
kapcsolatban 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
7 / 2018.(I.31.) 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
az
önkormányzati
tevékenységéről, működéséről

társulások

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy az önkormányzat több
társulásban is érdekelt.
Az Ecsedi-láp Vízi Közmű Beruházási Társulás elmúlt évi tevékenységéről
elmondható, hogy az érdemi munkát már befejezték, hiszen a térség
szennyvízhálózatának és tisztító telepeinek megvalósítására jött létre,
melynek fzikai megvalósítása 2016-ban befejeződött. Most az 5 éves
fenntartási időszakra korlátozódik a feladata. A lakosok által létrehozott
társulat is lassan megszűnik, akinek a feladata, a lakossági befzetések
kezelése és a megmaradt összeg visszafzetése lassan lezárul. Néhány
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kivételével már tisztázódtak a vitás kérdések. 5-6 függőben lévő ügy van
még.
A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás –
ismertebb nevén a „Gondozási Központ” – szociális intézményük 10
településen nyújt szolgáltatást és lát el feladatokat. Fenntartója a társulás
feladata az éves költségvetés elfogadására és a törvényi előírások
betartására korlátozódik, a lényegi munkát a „Gondozási Központ” végzi. A
munka túlnyomó része Nagyecseden zajlik. A társulás, mint fenntartó a
költségvetéssel foglalkozott, ill. a költségvetés módosítását hagyta jóvá.
A Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás hasonlóan a szociális
intézményhez a költségvetéssel, ill. a törvényi módosításokkal
foglalkozott. A nagyecsedi bölcsőde kiválóan 100%-os kihasználtsággal
működik. Társulási formában jobb fnanszírozási feltételekkel tud működni
az intézmény.
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés a beszámolóval
kapcsolatban.
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
8 / 2018.(I.31.) KT.
határozata
Az önkormányzati társulások tevékenységéről, működéséről
A Képviselő-testület
Az önkormányzati társulások tevékenységéről, működéséről szóló írásos
beszámolót megtárgyalta, azt jónak tartja és elfogadja.

Tárgy: /3.tsp./ BESZÁMOLÓ a „II. Rákóczi Ferenc” Művelődési Ház és
Könyvtár 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Murguly László Csabáné, a művelődési ház igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte Murguly László Csabánét, aki
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elkészítette az írásos beszámolót. Jelentős statisztikai adattal egészült ki
az anyag. A művelődési ház tagintézményeként működik a közösségi ház
a helytörténeti gyűjtemény és a könyvtár is. Kiemelte a beszámolóból,
hogy a tavalyi évben szeptember 15-én Debrecenben a Református
Kollégiumban részt vettek azon az eseményen, ahol kihirdették a szellemi
kulturális örökség nemzeti jegyzékére felvett új elemeket. A Nagyecsedi
magyar és cigány tánchagyományok is felkerültek erre a listára. Ez egy
nagyon rangos elismerés, hiszen korábban táncos örökségelem még nem
szerepelt ezen a listán. A művelődési ház hadhatós segítségével és
közreműködésével működnek a néptánc csoportok.
Megkérdezte az igazgatónőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.
Murguly László Csabáné, a művelődési ház igazgatója: nem kívánta
kiegészíteni a beszámolót.
Kovács Lajos, polgármester: örvendetes hírt osztott meg a jelenlévőkkel.
Év végén kapták meg azt a támogatói döntést, mely uniós segítséggel a
művelődési ház átfogó komplex rekonstrukcióját teszi lehetővé, amit
remélhetőleg még az idén meg fognak valósítani. Jelentős átalakításon,
bővítésen fog átesni az épület. A teljesség igénye nélkül néhány elem:
komplett tetőszerkezet, hőszigetelés nyílászáró csere, megbővül a
nagyterem, belső utak, a játszótér bővül, térburkolatot kapnak a
közlekedési utak, a belső átszervezés keretében új vizesblokk jön létre, és
az irodák is átszervezésre kerülnek.
Nagyon látványos és hasznos átalakítást kap a művelődési ház, ami ilyen
nagyszabású beruházáson még nem esett át. Így a művelődési ház is
méltó körülmények között tudja várni az oda érkezőket a jövő évtől.
Megemlítette, hogy az intézmények közül a Vasút utcai óvoda van még,
ami nagyobb fejújítást igényelne, de az elmúlt években már ott is
történtek részleges felújítások.
Ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság véleményét.
Dr. Ficsor Mihályné, az OMSB elnöke: köszöntött mindenkit és elmondta,
hogy a bizottság a beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag javasolta
elfogadásra.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele.
Bugja János, települési képviselő: megragadta az alkalmat, hogy
köszönetet mondjon az igazgatónőnek, amiért mindent megtesznek az
általános iskoláért, és magas színvonalon bonyolítják a rendezvényeiket.
Kovács Lajos, polgármester: gratulált az intézmény munkájához.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
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Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának
9 / 2018.(I.31.) KT.
határozata
A „II. Rákóczi Ferenc” Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi
tevékenységéről
A Képviselő-testület
A „II. Rákóczi Ferenc” Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi
tevékenységéről szóló írásos beszámolót megtárgyalta, azt jónak tartja és
elfogadja.

Tárgy: /4.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ
az
M1
televízió
műsorszolgáltatási tevékenységéről

2017.

évi

Előadó: Varga Dezső, a DEDI Szolgáltató BT. ügyvezető-igazgatója
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy az önkormányzat a DEDI
BT-vel áll szerződésben. Ennek keretében a településen megvalósuló
rendezvényekről felvételt készítenek, ami a helyi tv-ben látható. A
tájékoztató alkalmával szokták megtárgyalni a következő évi szerződés
díját, ami továbbra is változatlan marad. Ennek a szerződésnek
köszönhetően láthatják a testületi üléseket is.
Megkérdezte az ügyvezető igazgatót, hogy kívánja-e kiegészíteni a
tájékoztatót.
Varga Dezső, a DEDI BT. ügyvezető igazgatója: nem kívánt kiegészítést
tenni.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés az írásos
tájékoztatóval kapcsolatban.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta az M1
televízió 2017. évi műsorszolgáltatási tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)
Kovács Lajos, polgármester: sok sikert kívánt a további munkához.

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT a 2018. évi teljesítménykövetelmények alapját
képező kiemelt célok meghatározására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy törvényi kötelezettsége a
testületnek a szóban forgó dokumentum elkészítése és elfogadása. Ennek
eleget téve készült el az előterjesztés. Javasolta annak 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
10 / 2018.(I.31.) KT.
határozata
A teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok
meghatározásáról
A Képviselő-testület
A teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célokat az alábbiak
szerint határozza meg:
I.
9

I. Általános célok
1. Folyamatosan álljanak rendelkezésre a város helyzetére, illetve annak
változásaira vonatkozó információk, elemzések.
2. Az alapcélok határozzák meg a település általános stratégiájának,
illetve egyes működési területeinek irányát.
3. A felvetődő problémák és új igények megoldására elemzésen alapuló
döntési alternatívák álljanak rendelkezésre.
4. Kiemelt fgyelemmel kell kísérni a folyamatban lévő beruházásokat.
5. Folyamatosan biztosított legyen az önkormányzat és intézményei
törvényes működése, a törvényekbe és a jogszabályokba foglalt
rendelkezések betartása.
6. Hosszú távú döntéseken alapuljon a város legfontosabb problémáinak
kezelése, jövőképének alakítása.
II.
Tevékenységi célok
1. Az önkormányzat és szervei működésével kapcsolatos célok:
a) Biztosítani kell a testületek (képviselő-testület, bizottságok,
nemzetiségi önkormányzat) működésének feltételeit
b) A testületi döntések végrehajtását folyamatosan fgyelemmel kell
kísérni
c) Egyes önkormányzati feladatok végrehajtása érdekében össze kell
hangolni az önkormányzat intézményeinek tevékenységét
d) Erősíteni kell az önkormányzat és a civilszervezetek közötti
együttműködést, a pénzügyi lehetőségekhez képest támogatni kell a
városban működő ifjúsági és sportszervezeteket, klubokat
e) Biztosítani kell a kisebbségi önkormányzat működéséhez szükséges
feltételeket
f) A helyi rendeleteket folyamatosan felül kell vizsgálni.
2. Városfejlesztési, városüzemeltetési feladatok biztosításával kapcsolatos
kiemelt célok:
a) A város hosszú távú komplex fejlődése érdekében gondoskodni kell
a Helyi Építési Szabályzat valamint a településkép védelméről szóló
helyi rendelet következetes végrehajtásáról, szükség szerinti
módosításáról
b) Figyelemmel kell kísérni az uniós és nemzeti pályázati rendszereket.
A tevékenységi célok megvalósításához ki kell használni a
pályázatokkal
elnyerhető
források
felhasználásában
rejlő
lehetőségeket
c) Folyamatosan keresni kell a munkaerőpiacról állandó vagy
ideiglenes jelleggel kiszorult emberek foglalkoztatási lehetőségeit,
elő kell segíteni minden olyan kezdeményezés megvalósulását, ami
munkahelyek teremtését eredményezi.
3. Általános igazgatási és hatósági feladatok:
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Annak érdekében, hogy erősödjön a hatósági közigazgatási ügyekben a
szolgáltató jelleg, fokozottabban érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás
eszközei és módszerei, kiemelt feladat
a) a szolgáltató közigazgatás jellegének erősítése, különös tekintettel
az ügyfélközpontú, ügyfélbarát, az ügyfél elégedettségét javító
ügyintézésre
b) Törekedni kell az ügyintézés folyamatának áttekinthetővé,
követhetővé válásának előmozdítására, az elektronikus közigazgatás
és az internetes szolgáltatói rendszer továbbfejlesztésére
c) Tovább kell fejleszteni az internetes portált, a közérdekű adatok,
hirdetmények egyszerűbb fellelhetősége érdekébe
d) Az igazgatási tevékenységben következetesen be kell tartani az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. (Ákr.)
előírásait
e) Elő kell segíteni, hogy a köztisztviselők a szakszerű minőségi
munkavégzéshez a megfelelő szakképzéseken részt vehessenek, a
külön
jogszabályban
előírt
vizsgakötelezettségüknek
eleget
tehessenek
f) Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozásból eredő
feladatokat végre kell hajtani.
4. Pénzügyi- gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos célok:
a) Folyamatosan
fgyelemmel
kell
kísérni
az
önkormányzat
gazdálkodására vonatkozó szabályzatokat
b) Minden rendelkezésre álló eszközt igénybe kell venni a különböző
adóhátralékok és egyéb tartozások, kintlévőségek csökkentése,
behajtása érdekében
c) Törekedni kell a jogszerű, gazdaságos, költséghatékony működésre,
a pénzügyi egyensúlyra
d) A költségvetési beszámolókat és koncepciót határidőre kell
elkészíteni
e) Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozásból eredő
feladatokat végre kell hajtani.
III. Funkcionális célok
1. Fenn kell tartani a település számára kedvező társulási együttműködési,
és egyéb integrációs lehetőségeket.
2. A felügyeleti szervek által végzett komplex és célellenőrzésben
meghatározott feladatok végrehajtása.
3. Végre kell hajtani a 2018. évi országgyűlési választási feladatokat.

Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT
a
polgármester
juttatásának meghatározására
11

2018.

évi

cafeteria

Előadó: dr. Bölcsik István, jegyző
Kovács Lajos, polgármester: megkérte
tájékoztatást a napirenddel kapcsolatban.

jegyző

urat,

hogy

adjon

Dr. Bölcsik István, jegyző: köszöntötte a jelenlévőket. Törvényi előírásnak
tesznek eletet. A törvény előírja, hogy cafeteriát kell biztosítani. A
polgármesterre is alkalmazni kell ezt a szabályt. Az összeg 200.000.-Ft
lehet. A polgármester esetében a testületnek kell döntést hozni a
juttatásáról. Az előterjesztésben is jelezte, hogy mivel a polgármester
érintett, ezért be kell jelentenie személyes érintettségét és a testület dönt,
hogy kizárják-e a döntéshozatalból.
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy ennek összege
megegyezik a dolgozóknak járó összeggel. Ezután bejelentette személyes
érintettségét.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kizárás kérdésében a képviselőtestületnek minősített többséggel kell határozatot hoznia.
Mészáros Gábor, alpolgármester: javasolta, hogy a polgármestert ne
zárják ki a szavazásból.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester először szavazást
rendelt el arra nézve, hogy a képviselő-testület kizárja-e személyes
érintettsége okán a döntéshozatalból.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
11 / 2018.(I.31.) KT.
határozata
Szavazásból történő kizárás kérdéséről
A Képviselő-testület
A polgármester 2018. évi cafeteria juttatásának meghatározására
vonatkozó napirend kapcsán Kovács Lajos polgármestert nem zárja ki a
döntéshozatalból.
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Ezután a polgármester szavazást rendelt el a cafeteria juttatásról, majd
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának
12 / 2018.(I.31.) KT.
határozata
A polgármester 2018. évi cafeteria juttatásáról
A Képviselő-testület
Kovács Lajos polgármester 2018. évi cafetéria-juttatásának éves,
közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000.Ft összegben állapítja
meg. A cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárási rendet a
Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzata szerint kell alkalmazni.
Végrehajtási határidő: azonnal,
Végrehajtásért felelős: Dr. Bölcsik István jegyző

Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT a Nemzetiségi Önkormányzattal
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

kötött

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a nemzetiségek jogállásából
szóló törvény szabályozza a kisebbségi önkormányzatok működéséhez
biztosítandó feltételeket. A feladatellátáshoz szükséges helyiség
használatának óraszámát megemelték. Az önkormányzat eddig is egy
teljesen önálló irodát biztosított a kisebbségi önkormányzat részére, de a
megállapodásban csak a kötelező óraszám szerepelt, ezért ezt módosítani
kell.
Megkérdezte, hogy van-e észrevétel.
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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 határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
13 / 2018.(I.31.) KT.
határozata
A Nagyecsedi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás módosításáról
A Képviselő-testület
Felülvizsgálta a Nagyecsedi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
Együttműködési Megállapodást. Ennek alapján az Együttműködési
Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint
módosítja:
1. A Megállapodás I.2.a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„I.2) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére – annak
székhelyén – biztosítja a nemzetiségi önkormányzati működés személyi és
tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok ellátásáról. A működés feltételeinek biztosításán,
értendő különösen:
a) a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de
legalább harminchat órában, az önkormányzati feladat ellátásához
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes
használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;”
2. A megállapodás 1.2.e) pontja az alábbiak szerint módosul:
I.2.e) „A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére – annak
székhelyén – biztosítja a nemzetiségi önkormányzati működés személyi és
tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok ellátásáról. A működés feltételeinek biztosításán,
értendő különösen:
e) A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési, valamint elektronikus ügyintézési
feladatok ellátása.”
3. Megállapítja, hogy az Együttműködési Megállapodás egyéb
rendelkezéseinek módosítása nem szükséges, így azok változatlanul
érvényesek.
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Tárgy: /8.tsp./ A köznevelés helyzete Nagyecseden
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy átfogó értékelést készítettek
a köznevelés helyzetéről. A köznevelést ellátó intézmények az óvoda, az
általános iskola, ill. a Református Egyház által működtetett gimnázium.
Bekérték az óvoda nevelőtestületének véleményét, amit felolvasott. A
határozat-tervezetben hasonlóan megerősíteni szándékoznak azt, hogy a
jelenleg kialakult köznevelési helyzet véleményük szerint teljes mértékben
kiszolgálja a nagyecsediek igényét. Megkérdezte, hogy van-e kérdés,
vélemény. Ezután felolvasta a határozat-tervezetet.
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
14 / 2018.(I.31.) KT.
határozata
A köznevelési intézményi struktúra fenntartásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és kinyilvánítja, hogy Nagyecsed
városban a jelenleg kialakult és működő köznevelési intézményi struktúrát
szükségesnek tartja változatlan formában fenntartani. Ennek megfelelően:
1. Az óvodai nevelést illetően elengedőnek és megfelelőnek tartja,
hogy önkormányzat által fenntartott és működtetett óvoda
működjön. Nem támogatja más fenntartású óvoda működését.
2. Az alapfokú oktatást illetően elengedőnek és megfelelőnek tartja,
hogy Nagyecseden egyrészt állami fenntartású, másrészt a
Nagyecsedi Református Egyházközség által fenntartott általános
iskola működjön.
3. A középfokú oktatást illetően szükségesnek tartja, hogy a
Nagyecsedi Református Egyházközség fenntartásában működő
gimnázium hosszú távon és stabilan működjön. Mindaddig, amíg az
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egyházi fenntartású gimnázium működik Nagyecseden, az
önkormányzat kész együttműködni és minden lehetséges
támogatást megadni az Egyházközség számára a gimnázium
működtetéséhez.

EGYEBEK

Kovács Lajos, polgármester:
közérdekű észrevétele.
Tóth Áron,
érdeklődött.

települési

megkérdezte,

képviselő:

az

utak,

hogy
utcák

van-e

valakinek

karbantartásáról

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a képviselők előtt ismert, de a
médián keresztül tájékoztatta a lakosságot is, hogy önkormányzati
tulajdonú utak építésére nincs pályázat. Korábban is csak hazai forrásból
voltak ilyen pályázatok, melyekből nyertek és építettek utakat. Egy km út
megépítése 60-70 milliós nagyságrendbe kerül, ezért kénytelenek csak a
javítással megelégedni. A meglévő aszfaltútjaikon túl vannak olyan utak,
ahol nincs szilárd útalap, vagy a régen megépített útalapok nagyon rossz
állapotba kerültek. Elkezdtek a Széchenyi és Arany János utcán kísérleti
jelleggel egy javítást. Legyalulták az utat és mart aszfalt segítségével
képeztek egy sima felületet. Ahol nincs mezőgazdasági gépekkel
számottevő forgalom ott ez megoldást jelenthet, mint ezekben az
utcákban is. Egy ilyen útjavítás 3-4 millió forintba kerül. Erre az évre is
terveznek ilyen munkát, de korlátozottak a lehetőségeik. Felvették a
kapcsolatot a megyei közútkezelővel, ahol kvótát kell kérni és lekötni a
szükséges összeget a mart aszfaltra, amit az év során el kell szállítani.
Ebből lehet a javítást megcsinálni. Egyes utaknál indokolt még ez alá
zúzott követ is vásárolni. Saját kivitelezésben tervezik több utcának a
rendbetételét, de nem tudta megígérni, hogy minden utcát meg tudnak
csinálni. Annak függvényében fognak haladni, hogy mennyi pénzt tudnak
erre elkülöníteni.
Tóth Áron, települési képviselő: megkérdezte, hogy folytatódik-e a
térköves járda építése.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy minden évben a tervezett
közfoglalkoztatási program keretében zajlik a térkő gyártása. Beadnak egy
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igényt, hogy mennyit szeretnének legyártani és az ehhez szükséges
anyagokra pályáznak. Nem lehet még tudni, hogy milyen mértékben
fogják jóváhagyni az igényüket. Ettől függ, hogy mennyi járdát tudnak
megépíteni.
Paragh Lajos, települési képviselő: felvetése az volt, hogy ahol nem tudják
az utat javítani ott legalább a járdát tegyék járhatóvá. Nagyon sok panasz
érkezett hozzá a főutcával kapcsolatban is, ami nem az önkormányzaté,
hanem a közút kezelésében van. A vízelvezetést minden évben próbálják
megoldani, de időközönként előfordulnak problémák. Javasolta, hogy a
közmunka keretében próbálják megoldani az átfolyók tisztítását, hogy a
pangó vizek könnyebben el tudjanak folyni. A Bocskai utca közepén is
megáll a víz, ez az ott lakók felelőssége is. 4-5 telek előtt kellene egy kis
mélyedést csinálni és lefolyna a víz. A közmunka program keretében is
végezhetnének ilyen munkát, bár mindenki kedvére nem tudnak tenni. Ha
valaki előtt lefolyót csinálnak, szóvá teszi, hogy akkor nem tud bejárni,
csináljanak átereszt. A lakosoknak is hozzá lehetne járulni a költségekhez,
hiszen horribilis összegek vannak. Ebben a kérdésben egymásra vannak
utalva. Sok problémát megoldana az is, ha mindenki eleget tesz annak a
kötelezettségének, hogy a saját portája előtt rendben tartja a területet.
Kovács Lajos, polgármester: kiemelte, hogy nem lehet minden helyen
megoldani a problémát úgy, hogy leengedik a vizet az árokba, de sok
helyen ez is megoldás. Sokkal eredményesebb és hasznosabb lenne, ha
azokon a helyeken, ahol elég egy kapával húzni egy kis árkot a meglévő
lefolyóig azt megtennék, amíg a közmunkást várják, hogy megcsinálja. A
Rózsás, Szatmári, Árpád, Rákóczi utca is a közútkezelőé. A Rózsás utca
felső szakaszán van egy problémás rész, ahol nincs vízelvezető. Ezzel nem
tud az önkormányzat mit tenni, mivel a kezelés joga a közútkezelőé. Az
önkormányzat nem tud erre pénzt költeni. A közútkezelő javára el kell
mondani, hogy hosszú idő óta először, jelentős saját forrásból valósították
meg a Szatmári utca és a Rózsás utca egy szakaszának felújítását. Nem
azért javítottak ennyit, mert ennyi volt indokolt, hanem azért mert ennyire
volt keret. Ez egy jelentős javulás az ott élők számára. Saját forrásból
végesek a lehetőségek. A kritikák nagyrésze jogos, különösen a Vasút
utcára vonatkozóan kérte a körültekintő vezetést. Télen csak hideg
aszfalttal tudnak dolgozni, ami hamar tönkremegy. Be van adva egy
kérelmük a Belügyminisztériumba a Vasút utca részleges felújítására,
amire még nem kaptak választ. Remélte, hogy legalább részben fel tudják
újítani ezt az útszakaszt.

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, s az ülést bezárta.
K.m.f.
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Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Dr. Ficsor Mihályné
települési képviselő
jkh.

Mészáros Gábor
alpolgármester
jkh.
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