Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
február 27-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v
ü l i – 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: Tóth Áron és Veres Zoltán települési
képviselők
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
napirendekhez 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 Tóth Áron és Veres Zoltán
települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
1

Nagyecsed Város Önkormányzatának
29 / 2018.(II.27.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. február 27-ei – rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Tóth
Áron és Veres Zoltán települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót, és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
2.- JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál
köztisztviselők illetményalapjának megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

foglalkoztatott

4.- JAVASLAT az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT a polgármester jutalmazására
Előadó: Mészáros Gábor, alpolgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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6.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonproft
KFT. 2018. évi üzleti tervére
Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT az önkormányzat 2018. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
8.- JAVASLAT a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló
7/2014.
(IX.1.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
9.- JAVASLAT a Közbeszerzési Szabályzat módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
10.- JAVASLAT a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézményi
Társulás
Társulási
Megállapodása
módosításának
elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
11.- JAVASLAT a Szavazatszámláló Bizottság
megválasztására
Előadó: Dr. Bölcsik István, jegyző

tagjainak,

póttagjainak

12.- JAVASLAT a „Jóléti-tó” megnevezésű halgazdálkodási vízterület
haszonbérbe adására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
13.- JAVASLAT gépjármű értékesítésére (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
30 / 2018.(II.27.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
3

A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
2.- JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál
köztisztviselők illetményalapjának megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

foglalkoztatott

4.- JAVASLAT az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT a polgármester jutalmazására
Előadó: Mészáros Gábor, alpolgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
6.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonproft
KFT. 2018. évi üzleti tervére
Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT az önkormányzat 2018. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
8.- JAVASLAT a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
szóló
7/2014.
(IX.1.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
9.- JAVASLAT a Közbeszerzési Szabályzat módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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10.- JAVASLAT a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézményi
Társulás
Társulási
Megállapodása
módosításának
elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
11.- JAVASLAT a Szavazatszámláló Bizottság
megválasztására
Előadó: Dr. Bölcsik István, jegyző

tagjainak,

póttagjainak

12.- JAVASLAT a „Jóléti-tó” megnevezésű halgazdálkodási vízterület
haszonbérbe adására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
13.- JAVASLAT gépjármű értékesítésére (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az írásban megküldött
előterjesztésből látszik, hogy milyen változások miatt szükséges a
költségvetést módosítani. A különböző pályázati források bevételei
kerültek a bevételek közé – a teljesség igénye nélkül – ami indokolja a
rendelet módosítását.
Megkérdezte, hogy a megküldött anyaggal kapcsolatban van-e kérdés,
észrevétel.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag javasolta elfogadásra.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1 / 2018. (II.28.)
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 2016. 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.)

1 697 183
1 663 442
33 741
33 741

440
153
287
287

Ft
Ft
Ft
Ft

költségvetési bevétellel
költségvetési kiadással
költségvetési egyenleggel, melyből
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
államházt.kívűli pénzeszk. átadás
szociálpolitikai juttatások
tartalék
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1563706 359
720550 724
117142 600
365821 929
250 04779
84951 753
1 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL
ebből: felhalmozási kiadás
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási

felhalmozási kiadás
felhalmozási bevétel
működési kiadás
működési bevétel

1563706
133477
133477
133477

359
081
081
081
0
0
0
0

Költségvetési létszámkeret

109 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele
1 697 183 400,- Ft kiadása 1 672 371 547,- Ft, önként vállalt feladatainak
bevételi és kiadási összege 15 943 000,- Ft, állami (államigazgatási)
feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 8 868 853,- Ft.
2. § A R 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § A R 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
4. § A R 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
5. § A R 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
8. § A R 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
9. § A R 9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
10.§ A R 12. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
11.§ A R 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
12.§ A R 14. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
13.§ A R 17. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
14.§ A R 21. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.
15.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba
lépést követő napon hatályát veszti.
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Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testület tagjait, hogy központi
intézkedéssel a kormány változtatta a minimálbér és a garantált
bérminimum összegét. Arra tesznek javaslatot, hogy egységesen kezelve
az önkormányzat dolgozóit, azoknál a munkavállalóknál, akik nem esnek
ennek a hatálya alá, egy átlagos, közel 10%-os béremelést hajtsanak
végre. A polgármesteri hivatal estében a köztisztviselői illetményalap
emelésével teszik ezt, ami kihatással van a képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjára.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugj János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta, megköszönte a bizalmat, és egyhangúlag javasolta
elfogadásra.
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy később tárgyalják a
költségvetésüket, amelybe már beépítették a bérek emelését. Ezzel együtt
a 2017. évihez képest 14 millió forinttal kevesebb lesz a költségvetési
hiányuk. Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, 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 rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2 / 2018. (II.28.)
önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2)
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bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő tiszteletdíja havi 60.000.-Ft.
(2) A bizottsági tag tiszteletdíja havi 30.000.-Ft.”
2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018.
január 1-től kell alkalmazni.

Tárgy: /3.tsp./ JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál
foglalkoztatott
köztisztviselők
illetményalapjának
megállapítására
Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester:
visszautalt az előbb elmondottakra, a
polgármesteri hivatal foglalkoztatottainál ezt a bérkorrekciót úgy tudják
megvalósítani, hogy a 45.500.-Ft-os illetményalapot 50.000.-Ft-ra emelik.
Ez nem csak a polgármesteri hivatalt fogja érinteni, hanem az
önkormányzathoz tartozó valamennyi dolgozót. A polgármesteri hivatal
tekintetében az illetményalap korrekciójára tesznek javaslatot.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugj János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolta annak elfogadását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele.
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 rendelet:
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NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3 / 2018. (II.28.)
önkormányzati rendelete
A Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1.
§
A
Nagyecsedi
Polgármesteri
Hivatalnál
köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 50.000.- Forint.

foglalkoztatott

2.
§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018.
január 1-től kell alkalmazni.

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT
az
alpolgármester
költségtérítésének megállapítására

tiszteletdíjának

és

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: az előző napirendekhez kapcsolódva az
alpolgármester tiszteletdíja is 260.000.-Ft-ról 269.200.-Ft-ra módosulna.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugj János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele.
Mészáros Gábor, alpolgármester: bejelentette személyes érintettségét.
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Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a kizárás
kérdésében a képviselő-testületnek minősített többséggel kell határozatot
hoznia és javasolta, hogy az alpolgármestert 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 Mészáros Gábor alpolgármestert a döntéshozatalból.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
31 / 2018.(II.27.) KT.
határozata
Szavazásból történő kizárás kérdéséről
A Képviselő-testület
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
vonatkozó napirend kapcsán Mészáros Gábor alpolgármestert nem zárja ki
a döntéshozatalból.

Ezután a polgármester szavazást rendelt el az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról, majd kihirdette
annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
32 / 2018.(II.27.) KT.
határozata
Az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
A Képviselő-testület
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Mészáros Gábor alpolgármester tiszteletdíját 2018. január 1-től havi bruttó
269.200-Ft-ban, a költségtérítés mértékét 40.380-Ft/hó összegben állapítja
meg.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Bölcsik István jegyző

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT a polgármester jutalmazására
Előadó: Mészáros Gábor, alpolgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Mészáros Gábor, alpolgármester: emlékeztetett, hogy az elmúlt években
többször változott a polgármesterek illetménye. Legutóbb a helyettes
államtitkári fzetéshez kötötték, ettől eltérni nem lehet. Lehetőség van
azonban jutalom megállapítására. A javaslat szerint a törvény által
lehetővé tett 6 havi illetményhez képest kevesebb, mint másfél havi az
összeg.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugj János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság a javaslatot
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
Paragh Lajos, települési képviselő: hozzá fűzte, hogy ez egy egész hosszú
évtizedes munka jutalmazása, hiszen eddig még nem volt ilyen.
Kovács Lajos, polgármester: 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: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
12

Nagyecsed Város Önkormányzatának
33 / 2018.(II.27.) KT.
határozata
Szavazásból történő kizárás kérdéséről
A Képviselő-testület
A polgármester jutalmazására vonatkozó napirend kapcsán Kovács Lajos
polgármestert nem zárja ki a döntéshozatalból.

Ezután a polgármester szavazást rendelt el a jutalmazásról, majd
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának
34 / 2018.(II.27.) KT.
határozata
A polgármester jutalmazásáról
A Képviselő-testület
Értékelve Kovács Lajos polgármester 2017. évben végzett munkáját, azt
eredményesnek és magas színvonalúnak ítéli meg. Ennek elismeréseként
részére bruttó 820.000.-Ft összegű jutalmat állapít meg akként, hogy
annak kifzetését 2018. március 31-ig rendeli el.
Végrehajtási határidő: 2018. március 31-ig
Végrehajtásért felelős: Dr. Bölcsik István jegyző
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Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató
Nonproft KFT. 2018. évi üzleti tervére
Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az írásban megküldött
anyagból jól látszik, hogy az előző évi bázis alapokon nyugszik a tervezet.
A vállalkozói tevékenységnél 3 milliós eredményt terveznek. Ez egy
korrekt becslés. Az idei évben már most látszik, hogy jelentősebb
kivitelezési munkák fognak történni, ahol a Kft. alvállalkozóként részt tud
venni. A régi polgármesteri hivatalban két iroda felújítása és
tetőrekonstrukció. A sportöltöző 10 milliós elnyert TAO támogatásból fog
megújulni. A Báthori utcán a szolgálati lakások rekonstrukciójára fog sor
kerülni. Az idei évben várhatóak nagyobb volumenű munkák, ahol
alvállalkozói tevékenységet tudnak végezni.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugj János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta a Kft.
üzleti tervének elfogadását.
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
35 / 2018.(II.27.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonproft KFT.
2018. évi üzleti tervéről
A Képviselő-testület
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonproft KFT. 2018. évi
üzleti tervére vonatkozó írásos előterjesztést megtárgyalta, azt jónak
tartja, és az előterjesztés szerint elfogadja.

Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT az önkormányzat 2018. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az előző napirendeknél
megszavazott döntések fgyelembevételével készült a tervezet. A 73
milliós forráshiány 14 millió forinttal kevesebb, mint a tavalyi évben. Ez
főként a különböző szakfeladatok normatíváinak javulásából adódik, a
saját bevételek nem nőttek. Igazából a forráshiány tekintetében akkor
várható változás, ha többletbevételt tudnak elérni.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugj János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag javasolta elfogadásra.
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
4 / 2018. (II.28.)
önkormányzati rendelete
Nagyecsed Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
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:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
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a) 1 737 626 524 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1 810 208 628 Ft költségvetési kiadással,
c)
72 582 104 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 72 582 104 Ft
működési egyenleggel állapítja meg.
(2) A működési egyenleg fnanszírozására a helyi önkormányzatok
kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a
Képviselő-testület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS
ebből: személyi kiadás
munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadások
államházt.belüli pénzeszk.átadás
államházt.kívűli pénzeszk. átadás
szociálpolitikai juttatások
tartalék
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS
ebből: felhalmozási kiadás
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási

1397051
509866
86481
475579
178472
86370
59280
1000
1397051
413157
413157
413157

felhalmozási kiadás
felhalmozási bevétel
működési kiadás
működési bevétel

074
489
851
167
210
794
563
000
074
554
554
554
0
0
0
0

Költségvetési létszámkeret

107 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele
1 810 208 628,- Ft kiadása 1 580 077 775,- Ft, önként vállalt feladatainak
bevételi és kiadási összege 15 960 000,- Ft, állami (államigazgatási)
feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3.000.000,- Ft.
3.§ A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4.§ A képviselő-testület az önkormányzat
mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

összevont

költségvetési

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési
szervek működési célú bevételi és kiadási adatait a 3.
melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési
szervek működési célú bevétel adatait a 4. melléklet
szerinti részletezettségben állapítja meg.
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7.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek működési célú kiadás adatait a 5. melléklet szerinti
részletezettségben állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési
szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási adatait a 6.
melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési bevételeket a 7. melléklet szerint
állapítja meg.
10.§ A képviselő-testület a fejlesztési kiadások előirányzatát a 8.
melléklet, beruházási kiadásait a 9. melléklet, felújítási kiadásait a 10.
melléklet szerint állapítja meg.
11.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési
szervenként a 11. melléklet, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves
létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a
13. melléklet szerint állapítja meg.
13.§ A képviselő-testület a szociális, rászorultsági ellátások adatait a 14.
melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§ A képviselő-testület a nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint
hagyja jóvá.
15.§ A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a
16. melléklet
szerint hagyja jóvá.
16.§ A képviselő-testület a normatív hozzájárulások
alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

jogcímenkénti

17.§ A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak
teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a
18.
melléklet szerint hagyja jóvá.
18.§ A képviselő-testület az által képzett tartalékot a 19. melléklet szerint
állapítja meg.
19.§ A képviselő-testület az
támogatások a 20.
melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat

által

adott

közvetett

20.§ A bevételek és kiadások alakulást a következő 3 év vonatkozásában
a 21. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
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A költségvetés végrehajtásának szabályai
21.§ Az
önkormányzati
szintű
költségvetés
végrehajtásáért
a
polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a
jegyző a felelős.
22.§ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
23.§ A
költségvetési
hiány
csökkentése
érdekében
évközben
folyamatosan fgyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a
bevételek növelésének lehetőségeit.
24.§
A települési képviselők, bizottsági tagok és alpolgármesterek
tiszteletdíját a 32/2018. (II.27.) önkormányzati határozat szerint, a
köztisztviselők illetmény alapját 3/2018. (II.27.) önkormányzati
rendelet szerint állapítja meg.
25.§ Kiegészítő
támogatás
igényléséről
a
működőképességet
veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön
képviselő-testületi döntés alapján.
26.§ A
fnanszírozási
bevételekkel
és
kiadásokkal
hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

kapcsolatos

Az előirányzatok módosítása
27.§ Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület
dönt.
28.§ A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
29.§ A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a
kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat
végre.
30.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás az első negyedév kivételével – negyedévenként 2018. június 30-ig
2018. szeptember 30-ig de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
31.§ Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a
tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja.
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32.§ A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat
valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat
túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
33.§ A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek.
34.§ A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkezik.
35.§ Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban
rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás
vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi
szabályozás fgyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
36.§ A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési
szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt
formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
37.§ Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért,
működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a
jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
38.§ Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső
szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések
39.§ (1) A rendelet 2018. március 05-én lép hatályba, de rendelkezéseit
2018. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a
Nagyecsed Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet.
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Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló 7/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megkérte a jegyzőt, hogy röviden foglalja
össze a módosítás okát.
Dr. Bölcsik István, jegyző: köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy
jogszabályváltozás miatt indokolt a módosítás. A régi közigazgatási eljárási
törvényre való hivatkozást tartalmaz a rendelet, amit azóta hatályon kívül
helyeztek. A közösségi együttélés szabályainak megszegőivel szemben
nem szabálysértési, hanem közigazgatási bírság szabható ki, aminek a
felső határa 200.000.-Ft-ra változott. Pontosan kell hivatkozni az egyéb
rendeletekre, melynek megszegőivel szemben lehet alkalmazni ezeket a
szankciókat.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy 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 rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5 / 2018. (II.28.)
önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2014. (IX.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés
d) pontjában,
a 3. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 131. § (1a)
bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 7/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§ (3) A közösségi együttélés szabályait megsértő magatartások
elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a
rendeletben meghatározott eltérésekkel.”
2. § A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A közösségi együttélés szabályait megsértő magatartás
elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.”
3. § A R. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről
szóló 10/2011. (IV.11) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdésében, 11.
§ (1)-(2) bekezdésében, 12.§-ában, 13.§-ában, 13/A § (1)-(2)
bekezdéseiben és15.§ (2)-(3) bekezdésében foglalt
szabályokat
megszegi.”
4. § A R. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki a
települési
folyékony
hulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 12/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 6.§ (1)-(2)
bekezdéseiben, és 8.§ (2)-(7) bekezdéseiben foglalt szabályokat megszegi.
5. § Hatályát veszti a R. 6.§-a.
6. § (1) A rendelet 2018. március 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekre
kell alkalmazni.

Tárgy: /9.tsp./ JAVASLAT a Közbeszerzési Szabályzat módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a törvényalkotó úgy
rendelkezett, hogy 2018. április 1 hatállyal bevezetésre kerül az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer. Ezután a közbeszerzések egy
elektronikus felületen fognak bonyolódni. Ehhez az önkormányzatnak
március 1-ig regisztrálnia kell. Ezeket a változásokat a szabályzatban is át
kell vezetni. Megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban 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
36 / 2018.(II.27.) KT.
határozata
A Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
A Képviselő-testület
Nagyecsed Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát 2018. február
28. hatállyal akként módosítja, hogy annak I. fejezete az alábbi 6. ponttal
egészül ki:
„6. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban EKR)
intézményi regisztrációjára a jegyző jogosult. Az intézmény EKR-ben
történő regisztrációjának határideje 2018. március 1. Az EKR-ben az
intézmény nevében super user jogosultsággal a nagyecsedi Polgármesteri
Hivatalban településfejlesztő munkakörben foglalkoztatott köztisztviselők
rendelkezhetnek. A további jogosultságok kiosztására a jegyző jogosult.”
A Közbeszerzési Szabályzat egyéb rendelkezései változatlanul érvényesek.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Bölcsik István jegyző
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Tárgy: /10.tsp./ JAVASLAT
a
Szatmári
Egyesített
Szociális
és
Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási
Megállapodása módosításának elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy Ópályi úgy döntött, hogy a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a társulás útján
kívánja biztosítani. Ehhez minden társult önkormányzatnak a jóváhagyása
szükséges.
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
37 / 2018.(II.27.) KT.
határozata
A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
1.) A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat
1. sz. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást a határozat 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal fogadja el.
2.) A Társulási Megállapodás a legutolsó jóváhagyó képviselő-testületi
döntést követő napon lép hatályba.
Felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodás aláírására
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Kovács Lajos polgármester
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Tárgy: /11.tsp./ JAVASLAT a Szavazatszámláló
póttagjainak megválasztására

Bizottság

tagjainak,

Előadó: Dr. Bölcsik István, jegyző
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy lejárt a korábban
megválasztott tagok mandátuma. 95%-ban a korábbi tagokra testtek
javaslatot. Azok kerültek ki, akik összeférhetetlenné váltak, vagy egyéb ok
miatt nem vállalták. Megkérte jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást az
előterjesztésről.
Dr. Bölcsik István, jegyző: elmondta, hogy úgy gondolták, hogy a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolításában
közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait is meg kell
választani, erre vonatkozóan is elkészült a határozat-tervezet. Időközben
azt a tájékoztatást kapták, hogy ezt a határozatot nem kell meghozni.
Továbbra is 6 szavazókör lesz a korábban megszokott helyeken. Jelenleg
az átjelentkezők kérelmének feldolgozása zajlik. A jelelölő szervezeteknek
március 23-ig lesz lehetőségük delegálni a bizottságokba. Ezután kerül sor
az eskütételükre és a felkészítésre. Ha bárkinek kérdése van a
választással kapcsolatban, annak a hivatalban tudnak segíteni.
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
38 / 2018.(II.27.) KT.
határozata
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak
megválasztásáról
A Képviselő-testület
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló
bizottságok tagjaivá, póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg:
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Tagok:

Molnár Gyula
Nyíri Gyula
Sarkadi Gusztáv
Mándi István
Fodorné Papp Ilona
Balogh Mariann
Kovács Imre
Sarkadi Gyuláné
Imre István
Virágh Istvánné
Sarkadi Andrea
Zoltán Miklós

Nagyecsed, Báthori u. 20.
Nagyecsed, Petőf köz 1.
Nagyecsed, Petőf-köz u. 26.
Nagyecsed, Hársfa u. 15.
Nagyecsed, Deák F. u. 86.
Nagyecsed, Komoróczi u. 25.
Nagyecsed, Dobó u. 16.
Nagyecsed, Sárvár u. 50.
Nagyecsed, Tompa M. u. 33.
Nagyecsed, Ady E. u. 1.
Nagyecsed, Deák F. u. 2.
Nagyecsed, Damjanich u.

Zoltán István
Szántó Zoltán
Murguly Lajos
Veres Csaba
Varga Sándorné
Bakti Ede

Nagyecsed, Deák F. u. 2.
Nagyecsed, Sziget-köz 9.
Nagyecsed, Wesselényi u. 68.
Nagyecsed, Zöldfa u. 31.
Nagyecsed, Deák F. u. 26.
Nagyecsed, Wesselényi u. 3.

Kelemen László
Bíró Attila
Bíróné Dankó Erika

Nagyecsed, Sziget-köz 32.
Nagyecsed, Vörösmarty u. 16/a.
Nagyecsed, Vörösmarty u.

Polyákné Virág Csilla
Szűcs Bálintné
Cserjés Mónika
Balázs Szilvia

Nagyecsed, Báthori u. 41.
Nagyecsed Sárvár u. 4.
Nagyecsed, Deák F. u. 10.
Nagyecsed, Sárvár u. 5.

19.

Póttagok:
16/a.

Tárgy: /12.tsp./ JAVASLAT a „Jóléti-tó” megnevezésű halgazdálkodási
vízterület haszonbérbe adására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy a városrehabilitációs
projekt kapcsán a Komoróczi út mentén egy „Jóléti tó” került kialakításra.
Az előterjesztés célja az, hogy biztosítsák a „Jóléti-tó” horgászati célú
hasznosítását.
Az
önkormányzat
kérelme
alapján
az
illetékes
halgazdálkodási hatóság halgazdálkodási vízterületté nyilvánította a
vízterületet. Az önkormányzat nem kíván halgazdálkodási tevékenységet
folytatni, hanem azt célszerű olyan egyesületnek átengedni, amelyik
kifejezetten halgazdálkodási céllal jött létre. Nagyecseden ilyen egyesület
az Ecsedi Láp Horgászegyesület, ezért javasolta, hogy az önkormányzat az
egyesülettel kössön haszonbérleti szerződést. E szerződés alapján az
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egyesület lesz a halgazdálkodási jog jogosultja, az egyesületet illet meg
minden ebből fakadó jogosultság, ugyanakkor terheli is minden ebből
fakadó kötelezettség.
Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e.
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
39 / 2018.(II.27.) KT.
határozata
Halgazdálkodási jog haszonbérbe adásáról
A Képviselő-testület
1. Az önkormányzatot megillető halgazdálkodási jogot a határozat
melléklete szerinti tartalmú haszonbérleti szerződéssel az Ecsedi Láp
Horgászegyesületnek (4355 Nagyecsed, Szatmári u. 4/A) engedi át.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést az
önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.

MEGÁLLAPODÁS HALGAZKODÁSI JOG HASZONBÉRLETÉRŐL

amely létrejött egyrészről Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.) ,
képviseli: Kovács Lajos polgármester (a továbbiakban: haszonbérbe adó),
másrészről az Ecsedi Láp Horgász Egyesület (4355 Nagyecsed, Szatmári u. 4/A.) képviseli:
Kiss László elnök, (a továbbiakban: haszonbérlő) között az alulírt helyen és időben az alábbi
feltételekkel:
1. A haszonbérbe adó kizárólagos tulajdonát képezi a nagyecsedi 698/2 hrsz alatt felvett, 2 ha
6344 m2 területű, „kivett vízállás” megnevezésű ingatlan, melyen 1 ha 1686 m2 nagyságú
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„Jóléti tó”
vízterület).

nevű halgazdálkodási vízterület található (a továbbiakban: halgazdálkodási

2. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. tv. (a továbbiakban: Hhvtv.)
23. §-a értelmében az 1. pontban írt halgazdálkodási vízterület tekintetében a halgazdálkodási
jog a haszonbérbe adót illeti meg. E vagyoni értékű jog magában foglalja a halászattal
összefüggő jogosultságok és kötelezettségek összességét.
3. A Hhvtv. 22.§ (2) bekezdése alapján haszonbérbe adó a jelen megállapodás szerinti
feltételekkel átengedi a haszonbérlőnek a halgazdálkodási vízterületre fennálló
halgazdálkodási jogot.
4. Felek megállapodnak, hogy a haszonbér természetben jár a haszonbérbe adónak a
következők szerint. Haszonbérlő kötelezettséget vállal, hogy a haszonbérlemény teljes
területét gondozza, állagát megóvja, elvégzi mindazokat a munkálatokat saját költségén,
melyek a terület karbantartásához szükségesek. Ez a kötelezettség kiterjed a területen lévő
valamennyi fa, cserje és parkosított terület gondozására is. A haszonbérlő tudomásul veszi,
hogy a halgazdálkodási vízterületen beruházást, átalakítást, földmunkát csak a
haszonbérbeadó és a szakhatóságok előzetes engedélyével végezhet.
5. A halgazdálkodási vízterületen tilos:
a) az élővíz bármilyen formában, módon és eszközzel való szennyezése,
b) a vízi járműről való horgászat, engedély nélküli horgászstég, illetve móló építése,
c) a halak szoktató etetése.
A haszonbérlő köteles ezen tilalmakat közölni, és horgászrendjében közzétenni.
6. A haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a halgazdálkodási vízterületet csak horgászati célra
használhatja, azon árutermelés érdekében üzemszerű haltenyésztést nem, haltelepítést pedig
csak a horgászati céloknak megfelelő mértékben folytathat.
7. A halgazdálkodási jog nyilvántartásba vétele, a Halgazdálkodási Terv készítése és a
halgazdálkodási hatósággal történő kapcsolattartás a haszonbérlet teljes időtartama alatt a
haszonbérlő feladata.
8. A haszonbérlőt - az Országos Halgazdálkodási Adattár nyilvántartásának naprakész
vezetése érdekében - a Hhvtv.-ben meghatározott, valamint a haszonbérleti szerződés szerinti
adatszolgáltatási kötelezettség terheli a szerződés lejáratától számított egy évig.
A haszonbérlő haladéktalanul belül köteles tájékoztatni a haszonbérbe adót, ha
a) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodási terv szerinti rendes
gazdálkodás körét meghaladó beruházást kíván megvalósítani;
b) vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul,
c) gazdálkodási formája vagy a Hhvtv. 33. § (1) bekezdése szerinti adatai megváltoznak,
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d) nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.
9. A Halgazdálkodási Tervet és a halgazdálkodási vízterületre vonatkozó éves Horgászati
Szabályzatot (a továbbiakban: Horgászrend) hatósági jóváhagyás előtt a haszonbérlő köteles a
haszonbérbe adónak bemutatni. A Horgászrendben elő kell írni, hogy a horgász által elfoglalt
horgászhelynek és közvetlen környezetének tisztának kell lenni, a horgásznak a horgászat
előtt és után gondoskodnia kell a szemét összeszedéséről, illetve elszállításáról. Ennek
elmulasztása éppúgy, mint az 5. pontban foglaltak be nem tartása, a horgászengedély
bevonását vonja maga után. A Halgazdálkodási Tervnek a halgazdálkodási vízterületen
alkalmazott – nem általános – horgászati szabályokra vonatkozó részére a haszonbérbe adót
egyetértési jog illeti meg.
10. A haszonbérlő vállalja, hogy a halgazdálkodási vízterület befolyó és kifolyó zsilipjét
kezeli, karbantartja, és szükség esetén felújítja. A haszonbérbe adó gondoskodik arról, hogy
az 1. pontban körülírt Jóléti - tó vízpótlásához szükséges mennyiségű vízmennyiség biztosított
legyen.
11. A halgazdálkodás vízminőség romlást nem eredményezhet. Tilos a halgazdálkodási
vízterület túlterhelése a túlzott mennyiségű hal egyidejű telepítésével. A vízminőség javítása
érdekében a haszonbérlő vállalja a szakszerű és rendszeres haltelepítést. A felek
megállapodnak abban, hogy a vízminőség jelentős romlását egymásnak jelzik és annak
elhárításában kölcsönösen közreműködnek.
12. A haszonbérlő köteles gondoskodni az elhullott haltetemek összegyűjtéséről és előírás
szerinti megsemmisítéséről. A haszonbérbe adó az esetleges halfertőzésekért, halpusztulásért
felelősséggel nem tartozik.
13. A haszonbérlő a haszonbérlet teljes időtartama alatt tűrni köteles a tulajdonosi ellenőrzést.
A tulajdonosi ellenőrzés célja a nyilvántartott halgazdálkodási vízterülettel való gazdálkodás
vizsgálata, ennek keretében a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes vagy a
tulajdonos érdekeit sértő intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
A haszonbérbe adó megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy jogosult:
a) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón tárolt adatokba - a jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások
betartásával - betekinteni, azokról másolatot, kivonatot vagy tanúsítványt készíttetni,
b) a haszonbérlőtől írásban vagy szóban tájékoztatást és nyilatkozatot kérni,
c) az ellenőrzést a helyszínen elvégezni.
A tulajdonosi ellenőrzést végző személy köteles:
a) jogait oly módon gyakorolni, hogy a haszonbérlő tevékenységét a lehető legkisebb
mértékben zavarja,
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b) az ellenőrzés megkezdéséről a haszonbérlőt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3
nappal tájékoztatni, és megbízólevelét az ellenőrzés megkezdésekor bemutatni,
c) megállapításait tárgyszerűen az ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet,
valamint a végleges - az el nem fogadott észrevételek indokait is tartalmazó - jelentést a
haszonbérlőnek megküldeni.
A tulajdonosi ellenőrzés körében a haszonbérlő jogosult:
a) az ellenőrzést végző személytől személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot,
illetve megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni,
b) a helyszíni ellenőrzésnél jelen lenni,
c) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre - a megküldéstől számított
15 napon belül - észrevételt tenni.
A haszonbérlő a tulajdonosi ellenőrzés során köteles:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy - az ellenőrzést végző kérésére - írásban a kért
tájékoztatást megadni, nyilatkozatot megtenni, az iratokba betekintést biztosítani,
c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, adatok)
teljességéről nyilatkozni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani, valamint
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az ellenőrzést végző
személy által megállapított határidőre a haszonbérbe adót tájékoztatni.

14. A haszonbérlő köteles az egyesületi tevékenységéről, gazdálkodásáról a tárgyévet követő
március 31. napjáig írásbeli beszámolót készíteni a haszonbérbe adó részére. Első alkalommal
a beszámoló készítése 2019. évben esedékes a haszonbérlő részéről.
15. A felek jelen szerződést 2018. március 15. napjától kezdődő hatállyal 2028. március 15.
napjáig tartó határozott időre kötik meg. A haszonbérbe adó a haszonbérlő részére előhaszonbérleti jogot biztosít.
16. A haszonbérbe adó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a haszonbérlő
a) a szerződéses kötelezettségét a teljesítésre megfelelő határidőt tartalmazó felszólítás
ellenére sem teljesíti,
b) a halgazdálkodási jogot alhaszonbérletbe adja,
c) a természetvédelem és a vízgazdálkodás érdekeit súlyosan veszélyezteti.
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A haszonbérlet megszűnése esetén – tekintettel 4. pontban foglaltakra- a felek kijelentik, hogy
a Hhvtv. 31. § (1)-ben foglaltakat nem alkalmazzák.
17. Jelen szerződés tárgyát nem képező, de a haszonbérlemény környezetében elhelyezkedő
ingatlan tekintetében a haszonbérbe adó tűrni köteles, hogy a halgazdálkodási jog
gyakorlásával szorosan összefüggő tevékenységekhez – mint kifejezetten a víz megközelítése,
halzsákmány elszállítása – az ingatlan területét a szükséges mértékben igénybe vegyék.
18. Amennyiben a haszonbérbe adó a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanon történő
fejlesztésre pályázati támogatást nyer, a haszonbérlő vállalja, hogy a fejlesztés
megvalósításában közreműködik, szükség esetén az ingatlant az arra irányuló kéréstől
számított 90 napon belül a haszonbérbe adó birtokába visszaadja. Ezen egyéb tevékenységek
miatt szükségessé váló tereprendezés, helyreállítás, karbantartási feladatok a haszonbérbe adót
(illetve
általa
a
rendezvényszervezőt,
ill.
kedvezményezettet)
terhelik.
19. A haszonbérlő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10)
bekezdésére fgyelemmel nyilatkozik, hogy átláthatószervezetnek minősül, vállalja, hogy a
hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, a Hhvtv. rendelkezései, valamint az aláíráskor hatályos jogszabályok irányadóak.
A felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Nagyecsed, 2018. március 12.
……………………………………….
haszonbérbe adó

….………………………………
haszonbérlő

Tárgy: /13.tsp./ JAVASLAT gépjármű értékesítésére (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az önkormányzat
tulajdonában van a KSP-225 forgalmi rendszámú, Volkswagen Transporter
típusú gépjármű. A mikrobusz 11 éves, fenntartása költséges, további
használata nem kifzetődő. Jelen állapotában még reális áron
értékesíthető, ezért javasolta annak eladását.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag javasolta elfogadásra.
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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
40 / 2018.(II.27.) KT.
határozata
Önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítéséről
A Képviselő-testület
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő KSP-225 forgalmi
rendszámú, Volkswagen Transporter típusú gépjármű értékesítésre
kerüljön, legalább bruttó 1.200.000.-Ft-os vételáron.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gépjármű értékesítésével
kapcsolatos intézkedéseket megtegye és a gépjármű értékesítése esetén
az adásvételi szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

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

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Tóth Áron

Veres Zoltán
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települési képviselő
jkh.

települési képviselő
jkh.
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