Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
március 27-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d e s –
nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Dr. Ficsor Mihályné,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Veres Zoltán települési képviselők

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

Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője
Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője
Fodorné Papp Ilona, SZAK vezetője

Távol maradt: Tóth Áron, települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Bugja János és Bulyáki Zoltán települési
képviselők

A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.
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NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
napirendekhez megjelent vendégeket. Külön köszöntötte Fülöp Istvánt a
Mátészalkai Járási Hivatal vezetőjét és Kovács Zoltánt a Foglalkoztatási
Osztály vezetőjét. Majd megállapította a jelenléti ív alapján az ülés
határozatképességét, mivel a képviselő-testület 9 tagja közül 8 tag jelen
volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Bugja János és Bulyáki Zoltán
települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
45 / 2018.(III.27.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. március 27-ei – rendes – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Bugja
János és Bulyáki Zoltán települési képviselőket 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.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város munkaerő-piaci helyzetéről
Előadó: Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője
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3.- TÁJÉKOZTATÓ a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Fodorné Papp Ilona a Szatmári Kistérségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ vezetője
4.- JAVASLAT a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
5.- JAVASLAT a nagyecsedi 0176/15, 0176/43, és a 0176/44 hrsz-ú
önkormányzati
tulajdonú
ingatlanokra
vonatkozó
adásvételi
előszerződés 1. számú módosítására, valamint ezen ingatlanokra
vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
6.- JAVASLAT az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió
Ivóvízminőségének
Javításáért
megszüntető
társulási
megállapodásának elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
7.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
EGYEBEK

Ezután javasolta, hogy vegyék fel az ülés napirendjére 8. napirendi
pontként a „JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadására”, és 9. napirendi pontként a „JAVASLAT
rászoruló
gyermekek
intézményen
kívüli
szünidei
étkeztetés
megvalósításával kapcsolatos szerződés megkötésére” című – kiosztással
megkapott – előterjesztések tárgyalását.

Megkérdezte, hogy van-e más 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: 8 fő
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Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
46 / 2018.(III.27.) KT.
határozata
Napirend felvételéről
A Képviselő-testület
A 2018. március 27-ei ülésén 8. napirendi pontként a „JAVASLAT
Nagyecsed
Város
Önkormányzat
Közbeszerzési
Szabályzatának
elfogadására”, és 9. napirendi pontként a „JAVASLAT rászoruló
gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés megvalósításával
kapcsolatos szerződés megkötésére” című – kiosztással megkapott –
előterjesztések tárgyalását napirendjére tűzi.

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirend egészére
vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
47 / 2018.(III.27.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JELENTÉS a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti
eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint
az átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Dr. Bölcsik István, jegyző
Tóth Áron, a Szociális Bizottság elnöke
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2.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város munkaerő-piaci helyzetéről
Előadó: Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője
3.- TÁJÉKOZTATÓ a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Fodorné Papp Ilona a Szatmári Kistérségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ vezetője
4.- JAVASLAT a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
5.- JAVASLAT a nagyecsedi 0176/15, 0176/43, és a 0176/44 hrsz-ú
önkormányzati
tulajdonú
ingatlanokra
vonatkozó
adásvételi
előszerződés 1. számú módosítására, valamint ezen ingatlanokra
vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
6.- JAVASLAT az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió
Ivóvízminőségének
Javításáért
megszüntető
társulási
megállapodásának elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
7.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
8.- JAVASLAT
Nagyecsed
Város
Önkormányzat
Szabályzatának elfogadására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Közbeszerzési

9.- JAVASLAT rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés
megvalósításával kapcsolatos szerződés megkötésére (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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 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
48 / 2018.(III.27.) KT.
határozata
A két ülés között tett jelentésről
A Képviselő-testület
A két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti eseményekről,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott
hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről szóló jelentést
elfogadja.

Tárgy: /2.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ
helyzetéről

Nagyecsed
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Város

munkaerő-piaci

Előadó: Kovács Zoltán, Foglalkoztatási Osztály vezetője
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy részletesen kidolgozott
tájékoztatót kaptak. Kiemelte, hogy évek óta jellemző az álláskeresőknél,
hogy a férfak aránya magasabb, ez igaz Nagyecsedre is.
Közfoglalkoztatásra kétszer annyi nő jelentkezik, mint férf. Ebből arra
lehet következtetni, hogy a férf álláskeresők jelentős része egyéb módon
jut jövedelemhez, és ezért nem jelentkezik. A tartós munkanélküliek
aránya csökken ugyan, de nem jelentős mértékben. Ezek a férfak nem is
jelentkeznek munkára, ezért nem is nagyon látott arra reményt, hogy ez
jelentősen csökkenni fog. Még mindig jelentős a 8 osztályos végzettséget
el nem érők száma pedig ennek csökkentésére tettek erőfeszítéseket.
Ezek sajnos újra termelődnek, minden évben kerülnek ki az iskolából
olyanok, akik nem szerezték meg a 8 osztályos végzettséget. Megkérdezte
hivatalvezető urat, hogy kíván e hozzászólni a napirendhez.
Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője: köszöntött mindenkit.
Osztályvezető urat fogja kérni a napirenddel kapcsolatos részletezésre.
Megköszönte polgármester úrnak, jegyző úrnak és a testületnek azt a
munkát, amit végeznek. A járáshoz tartozó gyámhivatal és okmányiroda is
működik Nagyecseden. Az okmányiroda átalakítása a választások miatt
lelassult, de május elejére várhatóan elkészül. Az újonnan kialakított
kormányablakban
1600
ügyben
fogadják
az
ügyfeleket.
A
kormányablakban mindenféle ügytípusban átveszik a kérelmeket. Ez egy
nagy teher a dolgozóknak, viszont nagy könnyebbség az itt lakóknak.
2015. április 1-től működik a Munkaügyi Központ a Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályaként. Azóta vezeti az osztályt Kovács Zoltán. Napi
kapcsolatuk van a polgármester úrral a közfoglalkoztatottakkal
kapcsolatban. Volt egy időszak, amikor a közfoglalkoztatottak számát meg
kellett növelni, hogy minél több embernek adjanak munkát. Most a
második lépcsőben a közfoglalkoztatottak számát csökkentik, hogy az
elsődleges munkaerő piacra integrálják a munkanélkülieket. Ezen az úton
haladnak. Ez a kormányzati elképzelés nagyon jó, mert közös
megelégedettségükre a munkanélküliek száma csökken. Sajnos a
kilencvenes években kialakult, hogy a munkanélküliséget elfogadja a
társadalom, és van egy réteg, akit nagyon nehéz bevonni. Azon dolgoznak
polgármester úrral, hogy minél több embert tudjanak a munka világába
visszavezetni. Megköszönte mindenkinek a segítségét, dolgozzanak
együtt, hiszen csak egymást segítve tudnak előre haladni.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte hivatalvezető úrnak
tájékoztatást és átadta a szót Kovács Zoltán, osztályvezető úrnak.

a

Kovács Zoltán, a Foglalkoztatási Osztály vezetője: megköszönte a szót. A
tájékoztató nagyon sok adatot tartalmaz, amiből párat emelt ki, ami
mutatja, hogy 2016-hoz képest a 2017. évi adatok mennyiben változtak.
Egy megyei adatot mindenképpen fontosnak tartott, hogy 2016-2017 év
között 4,4%-kal csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. Nagyecsed
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vonatkozásában ez a mutató 2016-ban 15,77%, 2017-ben 15,37%, ez nem
mondható nagy különbségnek. GINOP-os képzésbe 2016-ban 45 főt vontak
be, 2017-ben pedig 60 fő vett részt valamilyen képzésükön. Nyári
diákmunkában 16-ban 38 fő, 17-ben már 56 fő. Támogatott foglalkoztatás
tekintetében a 25 év felettieknél 16-ban 31 fő, 17-ben 43 fő, a 25 év
alattiaknál 16-ban 20 fő, 17-ben már 79 fő vett részt, ami jelentős
változás. Szeretnék egy kicsit a fatalokat helyzetbe hozni, mivel ők
alapkövei lehetnek az elkövetkező munkaerőpiacnak.
A közfoglalkoztatási programon keresztül nagyon sok főnek adtak
lehetőséget, hogy valamilyen képzésben vegyen részt. 2016-ban 213 fő,
2017-ben 245 főt érintett ez a program.
A 2016-os és 17-es év közötti relatív mutató közötti különbség nem nagy.
Ha megnézik a közfoglalkoztatott átlagos létszámát 2016-ban
Nagyecseden 643 fő volt, 2017-ben 530 fő, ez egy 113 fős különbség, ami
az álláskeresők között nem realizálódik, tehát valószínűleg az elsődleges
munkaerőpiacon már elhelyezkedtek. 2018-tól a szociális hozzájárulási
adó 22%-ról 19,5 %-ra csökkent.
A tartós álláskeresőket folyamatosan próbálják mozgatni és közvetíteni
akár az elsődleges munkaerő piacra, akár a közfoglalkoztatásba. Tartós
álláskeresőnek minősül, aki legalább 12 hónapja álláskeresőként
regisztrált. Az akit kiközvetítenek, de a munkáltató mégsem alkalmazza
annak az álláskeresői ideje nem szakad meg, és ha újabb ajánlat érkezik,
akkor közvetítésre kerül. Megköszönte a lehetőséget.
Kovács
Lajos,
polgármester:
megjegyezte,
hogy
a
tartós
munkanélkülieknél sajnos alapvető készségek hiányoznak. Valamilyen
motivációra szükség lesz, hogy munkát vállaljanak az elsődleges
munkaerőpiacon. Amikor megjelennek a szezonális munkát kínáló cégek,
akkor sokan kifogásokat keresnek. Vannak olyan emberek is, akik
megragadnak az elsődleges munkaerőpiacon. Az olyan embereket, akik
eddig érdemi munkát tudtak végezni a közfoglalkoztatásban, elszívta az
elsődleges piac és problémát jelent munkairányítót találni. Megköszönte a
tájékoztatót és megkérdezte a képviselőtársait, hogy van-e kérdésük.
Bugja János, települési képviselő: gondolatébresztőnek tartotta, hogy
valamilyen motivációra lenne szükség. Vagy valamilyen kényszerítő
eszköz kellene, mert vannak, akik a komfort zónájukból nem akarnak
kilépni. Nagyon sokan, akik megtehetnék sem akarnak kilépni a
megszokott komfortzónából. Életerős fatal embereknek az elsődleges
munkaerő piacon van a helye.
Kovács Lajos, polgármester: hozzá fűzte, hogy korábban a minimálbér és a
közfoglalkoztatott bér között nagyon kevés volt a különbség. Most már ez
a különbség jelentősebb, és úgy tűnik, még ez sem elég motiváció.
Megkérdezte, hogy van-e további észrevétel.
Paragh Lajos, települési képviselő: köszöntött mindenkit. Visszautalt
hivatalvezető úr tájékoztatására, miszerint a kormányablak beindulásával
óriási munka és teher fog az itt dolgozókra hárulni. Megkérdezte, hogy
anyagi megbecsülés is jár-e ezzel a munkával.
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Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője: elmondta, hogy az
anyagi megbecsülés a bérrendezés a kormánytisztviselőknél már
megtörtént. Az elmúlt évben egy komoly béremelést kaptak. Év elején a
hivatalvezetők kapnak egy szerény keretet, amit a dolgozók között
szétoszthatnak. Az osztályvezetők javaslata alapján szokott ebben döntést
hozni.
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy igazán megbecsülést az
jelentene, ha legalább három új státuszt is kapnának a kormányablakba.
Sajnos volt már olyan, hogy a feladatot megkapták, de létszámot nem. Az
lesz a legfontosabb, hogy az induló kormányablakba plusz három főt
kapjanak. Megkérdezte, hogy van-e további észrevétel.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta
Nagyecsed Város munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a tájékoztatót és a munkájukat
és kérte, hogy tolmácsolják a dolgozóknak is megbecsülésüket.

Ezután Fülöp István és Kovács Zoltán elhagyta az ülést.

Tárgy: /3.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ
a
Szatmári
Kistérségi
Szociális
Alapszolgáltatási Központ 2017. évi tevékenységéről
Előadó:

Fodorné
Papp
Ilona
a
Szatmári
Alapszolgáltatási Központ vezetője

Kistérségi

Szociális

Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte Fodorné Papp Ilonát a SZAK
vezetőjét. Nemcsak szakmai minőségében, hanem terjedelmében is
jelentős tájékoztatót kaptak. Ez azért is van, mert igen sokrétű a
tevékenységük. Bizonyos szakterületen csökken az ellátotti létszám, a
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szociális étkeztetésnél 10%-os csökkenés tapasztalható. Továbbra is
térségi feladatokat végez a központ, 10 települést érint ez a feladatellátás.
Minden évben a költségvetés tervezésénél látszik, hogy a térségi
feladatellátásban legjobbak a fnanszírozási feltételek. Megkérdezte az
intézmény vezetőjét, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a tájékoztatót.
Fodorné Papp Ilona a SZAK vezetője: megköszönte a lehetőséget és
megjegyezte, hogy a szociális étkeztetéssel kapcsolatban minden
településen csökken az ellátottak száma. Minden településen az
önkormányzat által fenntartott óvodából vásárolják az ételt. Az óvodai
étkeztetésben bekövetkezett szabályozás miatt sótlanabb az étel, nem
ízlik annyira az időseknek. A Görög Katolikus Egyház is megjelent ebben az
ellátásban, akik vendéglátó egységektől vásárolnak, ahol nincsenek meg
ezek a szigorú szabályok, többféle menü van. Folyamatosan nő náluk az
ellátottak száma, így már olcsóbban tudják biztosítani az ebédet.
Tájékoztatást adott arról, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnál
mindössze két kollega dolgozik, ezért nem tudnak minden nap
ügyfélfogadást tartani, mivel a gyermekjóléti feladatokat is el kell látni.
Minden egyes védelembe-vételi tárgyaláson meg kell jelenni a
kollegáknak, a központ által összehívott esetkonferenciákon is részt kell
venni, és így nem tudnak minden nap ügyfélfogadást tartani, mint régen.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a tájékoztatást és megkérdezte,
hogy van-e kérdés.
Bugja János, települési képviselő: a gyermekjóléti feladatokhoz
kapcsolódóan jegyezte meg, hogy a legnagyobb probléma a
tankötelezettség mulasztása, az 50 órás hiányzás problémája. Ha a gyerek
nem jár iskolába az a feladatuk, hogy jelezzék. Az a cél, hogy a gyerek az
elsődleges munkaerőpiacon kössön ki. Tudja, hogy magas a statisztika,
sok munkát adnak. A családok megélhetése ezzel az intézkedéssel
nehezebbé válik, de ha nem jelzik, akkor törvényt sértenek.
Fodorné Papp Ilona a SZAK vezetője: hangsúlyozta, hogy az iskolának az a
kötelessége, hogy jelentse a hiányzásokat. Általában a nagyobb gyerekek
a hiányzók, de ezzel a kisebb gyerekek iskolába járását is veszélyeztetik a
jövedelem megvonásával.
Kovács Lajos, polgármester: hozzá fűzte, hogy ez nem jó így, de muszáj
valamilyen kényszert alkalmazni. Ettől jobb rendszert még nem találtak ki.
Megkérdezte, hogy van-e további észrevétel.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadta az
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
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(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte az intézményvezetőnek a
részletes tájékoztatót és sok sikert kívánt a további munkához.

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT a talajterhelési díjról szóló helyi rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy törvényi változás miatt
szükséges a talajterhelési díjról szóló rendeletüket aktualizálni.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6 / 2018. (III.29.)
önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról szóló 12/2016. (VII.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § A talajterhelési díjról szóló 12/2016. (VII.22.) önkormányzati rendelet
3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (5) A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzési és adóztatási
feladatokat a jegyző az e rendeletben, valamint a Ktd-ben nem
szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
rendelkezései alapján látja el.”
2. § A rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT a nagyecsedi 0176/15, 0176/43, és a 0176/44
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó
adásvételi előszerződés 1. számú módosítására, valamint
ezen ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződések
megkötésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács
Lajos,
polgármester:
elmondta,
hogy
természetben
a
hulladéklerakóval szemben fekvő területekről van szó. Korábbi
döntésüknek megfelelően az önkormányzat megszerezte ezeket a
területeket, a művelési ágból kivonta. Ezeknek a fedezetét a beruházók
fnanszírozták az előszerződéseknek megfelelően. Módosítás történt a
cégek vonatkozásában ezért először az előszerződést szükséges
módosítani. Lényegi változás nem történik a beruházást továbbra is meg
akarják valósítani. Az önkormányzatnak ez azért érdeke, mert az itt
előállított áram után adófzetési kötelezettségük keletkezik.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag javasolta a határozatok 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
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49 / 2018.(III.27.) KT.
határozata
A nagyecsedi 0176/15 és 0176/16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlanokra kötött adásvételi előszerződés 1. sz. módosításáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.) és a
PROMA Mátra Ingatlanfejlesztési Kft. 1031 Budapest, Lepence u. 13.), az
Aligoté Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2200 Monor, Zólyom u. 9.) és a
MEDIÁTOR Ingatlanközvetítő és hirdető Kft. (1031 Budapest, Szentendrei
út 208.) között 2016. november 30-án kelt adásvételi előszerződés 1. sz.
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi előszerződés 1. sz.
módosításáról szóló megállapodást az önkormányzat nevében és
képviseletében aláírja.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
50 / 2018.(III.27.) KT.
határozata
A nagyecsedi 0176/15 önkormányzati tulajdonú ingatlan
tulajdonjogának átruházásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Nagyecsed Város Önkormnyzata (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.) és a
PROMA Mátra Ingatlanfejlesztési Kft. 1031 Budapest, Lepence u. 13.)
közötti a nagyecsedi 0176/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan
tulajdonjogának átruházására vonatkozó adásvételi szerződést a határozat
melléklete szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi
önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.
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szerződést

az

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
51 / 2018.(III.27.) KT.
határozata
A nagyecsedi 0176/43 önkormányzati tulajdonú ingatlan
tulajdonjogának átruházásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.) és a
MEDIÁTOR Ingatlanközvetítő és hirdető Kft. (1031 Budapest, Szentendrei
út 208.) közötti a nagyecsedi 0176/43 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó adásvételi szerződést a
határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi
önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.

szerződést

az

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
52 / 2018.(III.27.) KT.
határozata
A nagyecsedi 0176/44 önkormányzati tulajdonú ingatlan
tulajdonjogának átruházásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és úgy dönt, hogy jóváhagyja a
Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.) és az
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Aligoté Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2200 Monor, Zólyom u. 9.) közötti
a nagyecsedi 0176/44 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan
tulajdonjogának átruházására vonatkozó adásvételi szerződést a határozat
melléklete szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi
önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.

szerződést

az

Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi
Régió
Ivóvízminőségének
Javításáért
megszüntető
társulási megállapodásának elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy korábban már jelezte,
hogy véget ért a projekt fenntartási időszaka. A beruházás során létrejött
vagyonelemeket a társulás már átruházta az önkormányzatokra, ezért a
társulás fenntartása okafogyottá vált. A megszűnéssel minden egyes
érintett önkormányzatnak egyet kell érteni. A továbbiakban az
adminisztrációs feladatokat a gesztor Kisújszállás Önkormányzata végzi.
Jelen pillanatban egy értékelhető, kézzelfogható vagyona maradt a
társulásnak, ami az önkormányzatok között szétosztásra kerül. Ez kb. 10
milliós nagyságrendű tételt jelent az önkormányzatnak, de a
megszűnéssel kapcsolatban is vannak még költségek, ill. egyes
önkormányzatoknál vannak vitatott tételek. Megkérdezte, hogy van-e
kérdés.
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
53 / 2018.(III.27.) KT.
határozata
az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió
Ivóvízminőségének Javításáért megszüntető társulási
megállapodásának elfogadásáról
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A Képviselő-testület
Egyetért a Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség
Javításáért megszüntetésével és a Társulás megszüntető megállapodását
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza
társulási megállapodás aláírására.

a

polgármestert

a

megszüntető

Végrehajtásért felelős: Kovács Lajos polgármester
Határidő: 2018. május 31.

Megszüntető Társulási Megállapodás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése
alapján
az
Önkormányzati
Társulás
az
Észak-alföldi
Régió
Ivóvízminőségének Javításáért megszüntető társulási megállapodását a
következők szerint adom ki:

1.

A Társulás megnevezése, székhelye, törzskönyvi
azonosító száma

1.1. A megszűnő társulás megnevezése: Önkormányzati Társulás az Északalföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért
1.2. A megszűnő társulás székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
1.3. A megszűnő társulás törzskönyvi azonosító száma: 577027
1.4. A megszűnő társulás adószáma: 15577025-2-16

2.

A Társulás megszüntetésének körülményei

2.1. A társulás megszűnésének dátuma: törzskönyvi nyilvántartásból történő
kivezetés napja

2.2. A társulás megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszűnés
2.3. A társulás megszüntetéséről döntést hozó szerv
2.3.1. megnevezése: Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi
Ivóvízminőségének Javításáért Társulási Tanácsa
2.3.2. székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
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Régió

2.4. A társulás megszüntetésének oka: az alapító okiratában meghatározott
feladatát a Társulás végrehajtotta.
2.5. A megszűnő társulás által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának
módja: a Társulás által létrehozott vagyon térítésmentes átadásával
kapcsolatos
fenntartási kötelezettség
a továbbiakban a
társult
önkormányzatokat terhelik.
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Társulás tagjai
1. Besenyszög Város Önkormányzata
2. Jászjákóhalma Község Önkormányzata
3. Jásztelek Község Önkormányzata
4. Kisújszállás Város Önkormányzata
5. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata
6. Nagyiván Község Önkormányzata
7. Tiszabura Község Önkormányzata
8. Tiszagyenda Község Önkormányzata
9. Tiszapüspöki Község Önkormányzata
10. Tiszaszentimre Község Önkormányzata
11. Csökmő Nagyközség Önkormányzata
12. Darvas Község Önkormányzata
13. Ebes Község Önkormányzata
14. Hajdúnánás Városi Önkormányzat
15. Mezősas Község Önkormányzata
16. Nyíradony Város Önkormányzata
17. Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
18. Bihartorda Község Önkormányzata
19. Gacsály Község Önkormányzata
20. Gulács Község Önkormányzata
21. Győrtelek Község Önkormányzata
22. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
23. Máriapócs Város Önkormányzata
24. Nagyecsed Város Önkormányzata
25. Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
26. Bihardancsháza Község Önkormányzata
27. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
28. Sáp Község Önkormányzata
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Székhely
5071 Besenyszög, Dózsa Gy.
út 4.
5121 Jászjákóhalma, Fő út
27.
5141 Jásztelek, Szabadság
u. 71.
5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.
5321 Kunmadaras, Kossuth
tér 1.
5363 Nagyiván, Hősök tere
5.
5235 Tiszabura, Kossuth L.
u. 52.
5233 Tiszagyenda, Gorkij u.
20.
5211 Tiszapüspöki, Fő u .
93.
5322 Tiszaszentimre, Hősök
tere 7.
4145 Csökmő, Kossuth u.
109.
4144 Darvas, Rákóczi u. 50.
4211 Ebes, Széchenyi tér 1.
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.
4134 Mezősas, Nagy Sándor
u. 49.
4254 Nyíradony, Árpád tér
1.
4125 Pocsaj, Nagy u. 51.
4174 Bihartorda, Kossuth u.
73.
4972 Gacsály, Széchenyi u.
25.
4842 Gulács, Rákóczi u. 12.
4752 Győrtelek, Kossuth u.
47.
4324 Kállósemjén, Kossuth
u. 112.
4326 Máriapócs, Kossuth tér
1.
4355 Nagyecsed, Árpád u.
32.
4731 Tunyogmatolcs,
Rákóczi u. 103.
4175 Bihardancsháza,
Kossuth u. 17.
4173 Nagyrábé, Kossuth u.
5.
4176 Sáp, Fő u. 24.

29. Esztár Község Önkormányzata
30. Császló Község Önkormányzata
31. Rozsály Község Önkormányzata
32. Tisztaberek Község Önkormányzata
33. Zajta Község Önkormányzata
34. Géberjén Község Önkormányzata
35. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
36. Fülpösdaróc Község Önkormányzata
37. Pócspetri Község Önkormányzata
38. Fábiánháza Község Önkormányzata

3.

4124. Esztár, Árpád u. 1.
4973 Császló, Kossuth u. 41.
4971 Rozsály, Kossuth u. 21/
a.
4969 Tisztaberek, Fő u. 6.
4974 Zajta, Kossuth u. 5.
4754 Géberjén, Móricz Zs.
u. 30/a.
4755 Ököritófülpös, Kossuth
u. 108.
4753 Fülpösdaróc, Fő u. 18.
4327 Pócspetri, Iskola u. 13.
4354 Fábiánháza, Kossuth u.
25/a.

A Társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti
rendelkezések

3.1. A kötelezettségvállalás rendje
3.1.1. A megszűnő társulás által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:
A Társulás a megszűnés napjáig a napi működést meghaladó
kötelezettségvállalást csak a Társulási Tanács engedélyével vállalhat.
3.1.2. A megszűnő társulás általi kötelezettségvállalások határideje: a
megszűnés napjáig.
3.2. A Társulás fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a
vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója: a társult önkormányzatok.
3.3. Feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: Az Önkormányzati
Társulás az észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért Társulás
megszűnését követően a megszűnéséhez kapcsolódó feladatok ellátását
Kisújszállás Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat köteles
teljesíteni.

Kelt: Nagyecsed, 2018. március …

P.H.

Kovács Lajos
polgármester
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Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervének elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az előterjesztésből látszik,
hogy milyen értékhatárok mentén kell a tervet elkészíteni. Ez a tervezett
közbeszerzéseket tartalmazza, ami az aktualitásnak megfelelően
változhat.
Megkérdezte, hogy van-e 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
54 / 2018.(III.27.) KT.
határozata
Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról
A Képviselő-testület
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján Nagyecsed
Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete
szerint jóváhagyja.

Nagyecsed Város Önkormányzat
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(4355 Nagyecsed, Árpád u. 32)

2018. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
Tervezett
eljárás típus
Irányadó
(pl. nyílt,
az eljárás
eljárásrend
szerződés teljesítésének
összefoglaló megindításának
(nemzeti,
várható időpontja vagy
tájékoztatással
tervezett
uniós)
a szerződés időtartama
induló, 115. §
időpontja
szerinti, stb.)

CPV kód

Becsült
érték
(HUF)

-

-

-

-

-

-

45200000-9

67185 090

nemzeti

115. § szerinti
nyílt eljárás

2018.április

2018. november

71016 560

nemzeti

115. § szerinti
nyílt eljárás

2018. május

2019. május

217491 000

nemzeti

115. § szerinti
nyílt eljárás

2018. június

2019. október

96513 388

nemzeti

115. § szerinti
nyílt eljárás

2018. május

2019. augusztus

30150 000

nemzeti

115. § szerinti
nyílt eljárás

2018.április

2021.október

26805 000

nemzeti

115. § szerinti
nyílt eljárás

2018.április.

2021.október

A közbeszerzés tárgya

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
Városi piac létrehozása

Katasztrófavédelmi
szolgáltató ház
45200000-9
létrehozása
Városi művelődési ház
energiahatékonyság
központú rehabilitációja 45200000-9
és bővítése,
környezetrekonstrukciója
Szociális bérlakás
kialakítása és egyéb
45200000-9
kapcsolódó fejlesztések
III. Szolgáltatás-megrendelés
Rendezvényszervezés
biztosítása az EFOP1.5.3-16-2017-00045
79952000-2
azonosító számú projekt
keretében
Képzések szervezése az
EFOP-1.5.3-16-201780500000-9
00045 azonosító számú
projekt keretében

IV. Építési koncesszió
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási koncesszió
-
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VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések
-

-

-

-

-

-

-

Nagyecsed, 2018. március 27.

Kovács Lajos polgármester
Ajánlatkérő képviselőjének hitelesítése

Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy számos ponton változott
a vonatkozó törvény, aminek kapcsán minden közbeszerzéssel
kapcsolatos ügyet fel kell tölteni egy zárt elektronikus rendszerbe és ezen
a felületen zajlik a közbeszerzés. Az új szabályzatot a közbeszerzési
szakértő is támogatta.
Megkérdezte, hogy van-e 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
55 / 2018.(III.27.) KT.
határozata
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Nagyecsed Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadásáról
A Képviselő-testület
Nagyecsed Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát megtárgyalta
és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Tárgy: /9.tsp./ JAVASLAT rászoruló gyermekek intézményen kívüli
szünidei
étkeztetés
megvalósításával
kapcsolatos
szerződés megkötésére (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy minden évben részt vesz az
önkormányzat a szünidei étkeztetésben. Ezt a korábbi évekhez hasonlóan
a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonproft Kft-vel javasolják
a szerződés megkötését, aki alvállalkozó bevonásával végzi el a feladatot.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a szerződés megkötését.
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
56 / 2018.(III.27.) KT.
határozata
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Nagyecsed Város Önkormányzat által a rászoruló gyermekek
intézményen kívüli szünidei étkeztetés megvalósításával
kapcsolatos szerződés megkötéséről
A Képviselő-testület
Elhatározza,
hogy
a
2018.
évi
szünidei
gyermekétkeztetés
megvalósításának biztosítása érdekében a mellékelt tervezet szerint
szerződést köt a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonproft
Kft-vel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
a 2018. évi szünidei gyermek étkeztetésére
mely létrejött
egyrészről:
Nagyecsed
Város
Önkormányzata
Nagyecsed, Árpád u. 32. képviselő: Kovács Lajos Polgármester (a
továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a Nagyecsedi Városüzemeltetési Szolgáltató Nonproft
Kft. Képviselő: Kovács Imre Ügyvezető, székhely: Nagyecsed, Rózsás utca
65. szám (adószám:14846616-2-15) alatti gazdálkodó szervezet (a
továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel
1. A felek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló
328/2011.
(XII.29.)
kormányrendeletben,
valamint
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 2. melléklet III.5.c). pontja szerint vállalkozási szerződést
kötnek, melynek tárgya a Nagyecseden állandó lakhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére napi
egyszeri meleg étkeztetés biztosítása.
2. A szolgáltató vállalja, hogy 2018. év során a tanév rendjéről
szóló
rendeletben
rögzített
iskolai
szünidei
napok
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időtartamára, valamint az ezen időtartamra eső bölcsődei,
óvodai
intézmény
zárva
tartásának
időtartamára
folyamatosan legfeljebb
nagyecsedi lakóhellyel, tartózkodási
hellyel
rendelkező gyermek (továbbiakban: jogosult) részére a
Szatmári
Kistérségi
Szociális
Alapszolgáltatási
Központtal
(továbbiakban: SZAK) együttműködve napi egyszeri meleg
étkeztetést biztosít. A jogosulti létszám a szerződés időtartama alatt
változhat, amennyiben a szerződés időtartama alatt a jogosultaknál
a rászorultsági feltételek változnak. Szolgáltató vállalja, hogy
minden
szünidei
étkeztetés
megelőzően
megszervezett
egyeztetéseken részt vesz.
3. A szolgáltató a meleg ételt a vonatkozó jogszabályok, különösen a
vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (IV.30.) VM rendelet
valamint a táplálkozási igények fgyelembe vételével biztosítja.
Amennyiben a szolgáltató a jogszabályi előírásokat megszegi, és
emiatt a Megrendelőt kár éri, vagy visszafzetési kötelezettsége
keletkezik, ezekért a szolgáltató teljes anyagi felelősséggel tartozik
a Megrendelő felé.
4. A Szolgáltató vállalja, hogy a 3. pontban foglalt feltételeknek
megfelelő meleg ételt a 2. pontban foglalt jogosultsági létszám
fgyelembe vételével előállítja, előállíttatja, és azt a Megrendelő
részére átadja.
5. A SZAK vezetője vagy az általa megbízott személy, valamint a
Szolgáltató minden munkanapon írásban igazolja és elismeri a
szolgáltató által előállított meleg étel átvételét. Az így átvett meleg
étel kiosztásáról a SZAK gondoskodik.
6. A felek a szolgáltatás ellenértékét 14.920 adagban (570,- Ft/adag)
8.504.400,- Ft összegben állapítják meg, amely azonban
keretösszeg, akként, hogy a keretösszeg csak csökkenhet,
amennyiben a jogosulti létszám csökken.
7. A szolgáltatás ellenértéke kifzetésének rendje az alábbi: Megbízott
kéthetente utólag 570,Ft/fő/nap
összeget számlázhat
megrendelő felé maximum a megrendelő által megjelölt és a
SZAK részére átadott listán szereplő és az étkezést
ténylegesen igénybevevő gyermekek után. Az önkormányzat a
kiállított számla ellenértékét annak beérkezését követő 8 napon
belül átutalással egyenlíti ki.
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8. A megrendelő részéről a kapcsolattartó személy: Fodorné Papp Ilona
a SZAK vezetője, aki a Szolgáltató teljesítését –az 5. pontban
meghatározott elismervény és a helyszíni kontroll alapján- ellenőrzi
és a hiánytalan teljesítést leigazolja.Az esetleges felmerülő
jogvitákkal kapcsolatban a felek –a hatáskörtől függően- kikötik a
Mátészalkai Városi Bíróság, illetőleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét.
9. A felek a fenti megállapodást, közös elolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Nagyecsed, 2018. március 27.
Kovács Lajos
Polgármester
Megrendelő

Kovács Imre
Ügyvezető
Szolgáltató

EGYEBEK

Kovács Lajos, polgármester:
közérdekű észrevétele.

megkérdezte,

hogy

van-e

valakinek

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

Kovács Lajos

Dr. Bölcsik István
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polgármester

jegyző

Bugja János
települési képviselő
jkh.

Bulyáki Zoltán
települési képviselő
jkh.
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