Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
április 9-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: Mészáros Gábor alpolgármester és
Paragh Lajos települési képviselő
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, 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 Mészáros Gábor alpolgármestert
és Paragh Lajos települési képviselőt, majd szavazást rendelt el, s
kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
62 / 2018.(IV.9.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. április 9-ei - rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Mészáros
Gábor alpolgármestert és Paragh Lajos települési képviselőt választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola átszervezésének véleményezésére (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
2.- JAVASLAT az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai
általános felvételi időpontról szóló döntés meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
3.- JAVASLAT
Nagyecsed
Város
Önkormányzat
létszámkeretének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: pénzügyi Bizottság

költségvetési

4.- JAVASLAT a 2018. évi munkaterv módosítására (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

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
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63 / 2018.(IV.9.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola átszervezésének véleményezésére (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
2.- JAVASLAT az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai
általános felvételi időpontról szóló döntés meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
3.- JAVASLAT
Nagyecsed
Város
Önkormányzat
létszámkeretének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: pénzügyi Bizottság

költségvetési

4.- JAVASLAT a 2018. évi munkaterv módosítására (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
átszervezésének
véleményezésére (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a Mátészalkai Tankerületi
Központ a fenntartásában működő Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezését határozta el. Ennek lényege,
hogy az iskolában mint alapfeladat megszűnne a zeneművészeti ág. A
zeneoktatásnak a nagyecsedi iskolában nagy hagyománya van, azonban a
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komplex zeneművészeti oktatásra már nincs igény. Továbbra is van
azonban igény a zongora oktatásra, igaz a korábbi évekhez képest kisebb
számban. Ezért a zongora oktatás továbbra is megmaradna, azonban ezt
mint szolgáltatást már nem a nagyecsedi általános iskola biztosítaná
szervezetileg, hanem a mátészalkai Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola,
amely e vonatkozásban telephelyként működtetné a nagyecsedi iskolát
akként, hogy a feladatellátással (billentyűs tanszak, klasszikus zene)
érintett évfolyamok száma 1-12 lenne, míg a felvehető tanulók maximális
létszáma 50 fő. Az átszervezés eredményeként a nagyecsedi iskola
elnevezése Dancs Lajos Általános Iskolára változna.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 83.§ (4) bekezdés h)
pontja alapján mielőtt a fenntartó Mátészalkai Tankerületi Központ
meghozza az átszervezéssel összefüggő döntést, előtte beszerzi az
intézmény ingatlan tulajdonos önkormányzat véleményét. A képviselőtestületnek tehát véleményeznie kell a fenti átszervezést és ezzel
kapcsolatban hat kérdéskörben döntést kell hoznia. (a polgármester
részletesen ismertette a határozati javaslatokat.)
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 határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
64 / 2018.(IV.9.) KT.
határozata
A Dancs Lajos Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola átszervezésének véleményezéséről
A Képviselő-testület
1) Támogatja a Dancs Lajos Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú
Művészet Iskola alapfeladat csökkenését, zeneművészeti ág
megszüntetését.
2) Egyetért azzal, hogy az alapfeladat csökkenése az intézmény nevének
módosulását vonja maga után. Támogatja, hogy az intézmény új neve
Dancs Lajos Általános Iskola.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
65 / 2018.(IV.9.) KT.
határozata
A Dancs Lajos Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola átszervezésének véleményezéséről
A Képviselő-testület
Támogatja a Dancs Lajos Ének-Zenei Általános Iskola nevének változását
akként, hogy abból az „Ének-zenei” jelző törlésre kerül. Az intézmény új
neve: Dancs Lajos Általános Iskola.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
66/ 2018.(IV.9.) KT.
határozata
A Dancs Lajos Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola átszervezésének véleményezéséről
A Képviselő-testület
Támogatja a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola (4700 Mátészalka, Kölcsey
tér 1.) telephely létesítését (4355 Nagyecsed, Rózsás utca 1.).
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
67/2018.(IV.9.) KT.
határozata
A Dancs Lajos Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola átszervezésének véleményezéséről
A Képviselő-testület
Támogatja a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola telephelyen 4355
Nagyecsed, Rózsás u. 1.) alapfeladat bővülését, új művészeti ág
bevezetését billentyűs tanszakkal (klasszikus zene).

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
68/ 2018.(IV.9.) KT.
határozata
A Dancs Lajos Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola átszervezésének véleményezéséről
A Képviselő-testület
Támogatja, hogy a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén (4355
Nagyecsed, Rózsás u. 1.) a feladatellátással érintett évfolyamok száma: 112 évfolyam.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
69/ 2018.(IV.9.) KT.
határozata
A Dancs Lajos Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola átszervezésének véleményezéséről
A Képviselő-testület
Támogatja, hogy a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén (4355
Nagyecsed Rózsás u. 1.) a maximálisan felvehető tanulók létszáma: 50 fő.

Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT az óvodába történő jelentkezés módjáról, az
óvodai általános felvételi időpontról szóló döntés
meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy törvényi előírás szerint az
óvodáskorú gyerekek beíratásának időpontjáról 30 nappal korábban kell
döntést hoznia a testületnek. Erre vonatkozóan készült el az előterjesztés,
melyben az időpontot a törvényi előírások betartásával május 10 – 18
között javasolták meghatározni.
Dr. Ficsor Mihályné az OMSB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
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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
70 / 2018.(IV.9.) KT.
határozata
A Nagyecsedi Óvoda 2018/2019. nevelési évre történő beiratkozás
időpontjának meghatározásáról
A Képviselő-testület
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja
alapján:
1.) a Nagyecsedi Óvodába történő beiratkozás időpontját 2018. május
10 – 18. napjain 8 és 16 óra között jelöli ki. A beiratkozás helye: a
Nagyecsedi Óvoda székhelye (4355 Nagyecsed, Vasút u. 10.).
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdésében előírtaknak
megfelelve – a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal – az
óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével
összefüggő eljárásról szóló közlemény közzétételéről gondoskodjon az
önkormányzat honlapján, és a hivatal hirdetőtábláján.
3.) Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről
haladéktalanul értesítse az érintett intézmény vezetőjét.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /3.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat költségvetési
létszámkeretének módosítására
8

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az előterjesztés részletesen
tartalmazza a módosítás okait. Két 100%-os támogatottságú pályázat
keretében kerül sor a létszám bővítésére.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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 határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
71 / 2018.(IV.9.) KT.
határozata
A 2018. évi költségvetési létszámkeret növeléséről
A Képviselő-testület
Jóváhagyja a 2018. évre vonatkozó teljes engedélyezett önkormányzati
105 fős létszámkeret 108 főre történő növelését, mely az önkormányzati
kormányzati funkciókon lévő 15 fős költségvetési engedélyezett
létszámkeret jelenleg 3 fővel történő megnövelését jelenti 18 főre
határozott időre:
- 2 fő esetén 2018.05.01-2020.10.31.
- 1 fő esetén 2018.04.01-2021.03.01.
Az önkormányzati kormányzati funkciókhoz
engedélyezett létszámkeret
- 2018. április 01. napjától 16 fő,
- 2018. május 01. napjától 18 fő.
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tartozó

költségvetési

Végrehajtási határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT a 2018. évi munkaterv módosítására (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy 2018. évi munkatervről szóló
képviselő-testületi határozat szerint a képviselő-testület április 24-én
tartana rendes ülést. Ezen a napon egyéb elfoglaltsága miatt nem tudna
részt venni az ülésen, ezért javasolta, hogy az ülésre május 2-án kerüljön
sor. Másrészt az áprilisra tervezett ülésen napirendre került volna a
közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató, azonban a rendőrőrs vezetője
jelezte, hogy a közelgő rendőrnapra tekintettel kérné, hogy ezt a
napirendet a május végi ülésen tárgyalják. Harmadrészt az áprilisi ülésen
napirenden szerepelne az önkormányzat zárszámadása, a belsőellenőrzési
tevékenységről
szóló
beszámoló,
valamint
a
„Nagyecsedi
Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonproft Kft. 2017. évi beszámolója. Ezek
az anyagok azonban még nincsenek olyan stádiumban, hogy
előterjeszthessék őket, jelezte, hogy egyébként ezen témakörökben a
döntéshozatali határidő május 31. Javasolta tehát, hogy ezeket a
témaköröket a munkaterv szerinti május 29-i ülésen tárgyalja a testület.
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 határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
72 / 2018.(IV.9.) KT.
határozata
A 2018. évi munkatervről szóló 189/2017. (XII.12.) KT. határozat
módosításáról
A Képviselő-testület
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Úgy dönt, hogy a 2018. évi munkatervről szóló 189/2017. (XII.12.) KT.
határozatot akként módosítja, hogy a 2018. április 24-re tervezett rendes
ülés időpontját 2018. május 2-re változtatja, mely rendes ülésen a 2017.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése című
napirendet tárgyalja.
A 2018. április 24-re tervezett ülés minden egyéb tervezett napirendjét a
2018. május 29-i rendes ülésén tárgyalja.

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

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Mészáros Gábor
alpolgármester
jkh.

Paragh Lajos
települési képviselő
jkh.
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