Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
május 2-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d e s –
nyilvános – üléséről

Jelen voltak:

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

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

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Szántó Zsolt és Tóth Áron 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.
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Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Szántó Zsolt és Tóth Áron
települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
73 / 2018.(V.2.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. május 2-ai – rendes – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Szántó Zsolt
és Tóth Áron 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.- A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó
értékelése
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
3.- JAVASLAT a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti
Iskola
intézményvezetői
megbízásával
összefüggő
döntéshez önkormányzati vélemény kialakítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
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4.- JAVASLAT a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztésére, felújítására kiírt pályázathoz szükséges saját forrás
biztosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
EGYEBEK

Ezután javasolta, hogy vegyék fel az ülés napirendjére 5. napirendi
pontként a „JAVASLAT közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz
szükséges saját forrás biztosítására” című, kiosztással megkapott, és 6.
napirendi pontként a „JAVASLAT ingatlan adásvételi szerződésének
jóváhagyására”, című, szóbeli előterjesztés 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: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
74 / 2018.(V.2.) KT.
határozata
Napirend felvételéről
A Képviselő-testület
A 2018. május 2-ai ülésén 5. napirendi pontként a „JAVASLAT
közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges saját forrás
biztosítására” című, kiosztással megkapott, és 6. napirendi pontként a
„JAVASLAT ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyására”, című,
szóbeli előterjesztés tárgyalását napirendjére tűzi.
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Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirend egészére
vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
75 / 2018.(V.2.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JELENTÉS a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti
eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint
az átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Dr. Bölcsik István, jegyző
Tóth Áron, a Szociális Bizottság elnöke
2.- A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó
értékelése
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
3.- JAVASLAT a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti
Iskola
intézményvezetői
megbízásával
összefüggő
döntéshez önkormányzati vélemény kialakítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
4.- JAVASLAT a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztésére, felújítására kiírt pályázathoz szükséges saját forrás
biztosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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5.- JAVASLAT közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges
saját forrás biztosítására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
6.- JAVASLAT ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyására (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
EGYEBEK

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JELENTÉS
a
két
ülés
között
tett
fontosabb
intézkedésekről, közéleti eseményekről, lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott
hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Dr. Bölcsik István, jegyző
Tóth Áron, a Szociális bizottság elnöke
Kovács Lajos, polgármester: jelezte, hogy mindegyik témában írásban
készült előterjesztés, amelyből látszik, hogy milyen események történtek,
ill. átruházott hatáskörben milyen döntések születtek. 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: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának
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76 / 2018.(V.2.) 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./ A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
átfogó értékelése
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte Fodorné Papp Ilonát a Szociális
Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, aki az intézményen keresztül látja el
ezeket a feladatokat. Részletes anyag készült a témában. A 2017.
decemberi állapot szerint a lakosságszám 6.539 fő. 25%-ra becsülik a
roma lakosság számát. A 18 év alatti fatalok száma 1.389 fő, melyből
826-an, 59% gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a településen. Ez a
szám nagyon beszédes a lakosság családi és anyagi helyzetét tekintve. A
központ és az önkormányzat is igen jelentős erőfeszítéseket tesz ezeknek
a családoknak a segítésére. A természetbeni juttatásoknál az ingyenes
tankönyv és étkezés mellett megjelent a tartós étkezési csomagok
osztása, vagy a népkonyha, ahol minden nap ingyenesen ételhez lehet
jutni. A szünidőben is biztosított az étkezés, ezért a gyermekéhezésnek
nem lenne szabad jelen lenni a településen. Csak a szándékon múlik, hogy
meleg ételhez jussanak a rászorulók. Ennek nem szabad kényelmi
kérdésnek lenni, menjenek el az ingyenes ebédért. A legnagyobb
probléma a lakosság körében kialakult elszegényedés. Gondot jelent az
iskolai hiányzás, ápolatlanság, koszosság, élősködők jelenléte, ami a
szegénységre vezethető vissza. Azonnal tudnának fölvenni 20 főt az
uborka programba. A közmunkára jelentkezők 90%-a nem vállalta a
munkát különböző okokra hivatkozva. Jól érzékelhetően nem mindig valós
a kifogás, inkább szeretnének könnyebb munkát, mert az uborkában
keményen dolgozni kell. Minden idényben megjelennek az időszakos
munkát biztosító cégek, konzervgyárak. Számtalan esetben fordul elő,
hogy
a
regisztrált
munkanélkülieknek
3-5
hónapra
kínálnak
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munkalehetőséget, több száz embernek kínálnak munkát. Az a
tapasztalat, hogy 90%-a nem vállalja el. Nem kellene arra várni, hogy az
önkormányzat fogja megoldani a foglalkoztatási problémát. Mindenkit nem
tudnak a közterület karbantartásban foglalkoztatni, vagy segélyekkel
megoldani a gondjaikat. Az önkormányzat részéről jelentős erőfeszítéseket
tesznek, hogy a regisztrált munkanélküliek az elsődleges munkaerőpiacra
visszakerüljenek. Gyárlátogatást, tréningeket szerveznek. Lényegesen
javulhatna ez a probléma, ha munkát vállalnának, mert a gondok
összefüggnek az anyagi helyzettel. A megoldást az jelenti, ha elmennek
dolgozni.
Megkérdezte Fodorné Papp Ilonát, hogy kíván-e valamit kiemelni a
témában, ill. a képviselőtársait, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Tóth Áron, települési képviselő: elmondta, hogy az uborka programmal
kapcsolatban több ember megkereste, hogy vállalnák az uborkát, de ők
nem kapnak lehetőséget hosszabbításra. Oda kellene fgyelni arra, hogy
akik vállalják ezt a nem könnyű munkát, azok élvezzenek elsőbbséget a
továbbfoglalkoztatásban is.
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatott mindenkit, hogy az uborka
program két turnusban zajlik. Az első márciustól november végéig tart, a
másik program arra a 3 hónapra koncentrál, amikor szedni kell. Március 1től nem tudnak felvenni 100 embert, amiből 30 embernek van csak
munkája. A 3 hónapos munkára nem tudnak fél éves szerződést kötni.
Paragh Lajos, települési képviselő: megköszönte az összefoglalót, külön
megköszönte polgármester úrnak, hogy rávilágított a szegénységre, az ún.
gyermekéhezésre. Egyfolytában azt hangoztatják, hogy éheznek az
emberek, a gyerekek. Jól látta polgármester úr, hogy sokan a felajánlott
segítséget nem hajlandók elfogadni, a kész ételért nem mennek el. A
felajánlott munkán nem fogadják el. Nem mindig számít, hogy mit
szeretnének dolgozni, oda kell menni, azt kell csinálni, amire igény van.
Aki éhezik, az magára vethet, mert a lehetősége mindenkinek megvan,
hogy meleg ételhez jusson.
Bugja János, települési képviselő: megjegyezte, hogy közmunka és
közmunka között is van különbség. A rendszer nem tesz különbséget
juttatásban, pedig vannak akik, úgy érzik, hogy többet tesznek le az
asztalra. A megtermelt javak bizonyos százalékának visszaosztásával
lehetne motiválni az embereket. Olyan ösztönző rendszert kellene
felállítani, amivel motiválni lehet a dolgozókat.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy ez már működik, vásárlási
utalványokkal jutalmazzák a dolgozókat. Nyilván vannak olyan
közfoglalkoztatási területek, ahol kevesebbet kell dolgozni, a közterület
tisztántartása könnyebb munka. Van, aki térkövet gyárt, és van aki
térkövet rak le. Van, aki az uborkában dolgozik, vannak akik az
intézményekben, és van aki a közterület tisztántartásában. A következő
évi program feltételeit nem tudják előre. Csinálják az ösztönző rendszert,
akik rendesen járnak dolgozni, azokat igyekeznek visszavenni. A
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munkavállalóknak is alkalmazkodni kell. Nem elfogadható hozzáállás, hogy
nem fogadja el a felkínált állást, hanem inkább várja, hogy hátha bekerül a
közterület karbantartásra. Ha az uborkába kell 20 ember, akkor nem lehet
felvenni a közterületre.
Paragh Lajos, települési képviselő: szerint elég motivációt kellene
jelentsen, hogy 4-5-ször annyit kereshetnek a konzervgyárban, mint a
segély. Régen is dolgoztak a konzervgyárakban három műszakban is,
mégis örültek, mentek és csinálták. Sajnos az idénymunka csak pár
hónapig tart. A 3-4 hónapos kereset is nagyon sokat javít a családi
kasszán.
Bulyáki Zoltán, települési képviselő: reagálva képviselőtársa felvetésére
megjegyezte, hogy az uborkában is csak kevés embernek van hosszú idejű
szerződése, az érdemi munka az 3 hónapig tart. Az utcán is pár havonta
cserélődnek az emberek.
Kovács Lajos, polgármester: hozzá fűzte, hogy amikor egyeztették a
májustól induló programot, akkor a közfoglalkoztatási iroda dolgozóival
leegyeztették a névsort. 60 nevet adott le, akik korábban közmunkára
jelentkeztek. Ezeknek a fele megmondta, hogy az uborkába nem megy
dolgozni.
Meg kell érteni, hogy ilyen feltételekkel kell munkát vállalni.
Fodorné Papp Ilonának megköszönte a részletes anyagot és megkérte,
hogy a kollegák irányába tolmácsolja nagyrabecsülésüket és köszönetüket
az elmúlt évben végzett munkájukért, melyre a továbbiakban is
számítanak.
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
77 / 2018.(V.2.) KT.
határozata
A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó
értékeléséről
A képviselő-testület
A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó
értékelésére vonatkozó írásbeli előterjesztést megtárgyalta, azt jónak
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tartja és elfogadja.

Tárgy: /3.tsp./ JAVASLAT a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásával
összefüggő
döntéshez
önkormányzati
vélemény
kialakítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy a Dancs Lajos Általános
Iskola fenntartója már nem az önkormányzat, hanem állami fenntartásba
került, de továbbra is a vagyonelemek tulajdonosa, ezért a jogszabályok
szerint érintett az intézménnyel kapcsolatban, ezért véleményt formál az
intézményvezetői pályázat kapcsán. A pályázati felhívás szerint a
megbízás 2018. augusztus 16-tól 5 évre szól. A Mátészalkai Tankerület
igazgatójának tájékoztatása szerint határidőn belül egy érvényes pályázat
érkezett
az
intézmény
jelenlegi
megbízott
igazgatójától.
Az
előterjesztéshez mellékletként csatolták a pályázatot. A pályázatból
nagyon sok hasznos információt megtudtak. Úgy gondolta, hogy Bugja
János urat nem kell bemutatni hiszen hosszabb ideje képviselőtársuk és
hosszabb ideje megbízott igazgatója az intézménynek. A Dancs Lajos
Általános Iskola megváltozott körülményeiben maximálisan pozitívan
értékelhető munkát végzett eddig is a dolgozóival, tanáraival együtt. Az
irányítása alatt a lehetőségek fgyelembevételével magas fokon zajlik az
oktatás. A pályázatban foglalkozik mind a szakmai, mind az
infrastrukturális feltételekkel. A szakmai összefoglaló tekintetében reális
célokat határozott meg, hogy milyen fejlesztésekre, korrekciókra van
szükség az elkövetkezendőkben. Örömét fejezte ki, hogy benyújtotta a
pályázatot. Ha sikeresen lezajlik a pályáztatás, akkor az elkövetkezendő
időszakban is jó kezekben lesz az intézmény irányítása.
Ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság véleményét.
Dr. Ficsor Mihályné, az OMSB elnöke: tisztelettel köszöntött mindenkit.
Elmondta, hogy igen nehéz dolga van ma egy intézményvezetőnek, ahol
ilyen nehéz körülmények között kell vezetni. Az öt évre szóló pályázat
akkor lesz hiteles, ha az öt évre megfogalmazott célokat és feladatokat
valóban meg is tudja valósítani. Ehhez olyan konkrétumokat kell letenni az
asztalra, ami előre várható, látható, de megoldható. Korábban sokkal
könnyebb volt megírni erre az intézményre egy pályázatot.
Az iskola tanulói összetétele korábban heterogén volt, mára több mint
90%-a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ami nyilvánvalóan az ott
dolgozók munkáját megnehezíti, ugyanakkor felelősségteljessé és széppé
is teheti. Ami megragadta a pályázatban, hogy a jelenlegi megbízott
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igazgató nem felelőtlenül döntött egy évvel ezelőtt, amikor nem írt
pályázatot. Aki elolvassa a jelen pályázatot, az jól látja, hogy miért nem
adta be. Ettől válik hitelessé egy ember. Először tájékozódik, megnézi nem
az iskolát, hiszen annak történelmét és jelenét jól ismeri 20 éves
munkaviszonyának köszönhetően, hanem szerette volna tudni, hogy mi az
amit vállal és meg is tud valósítani. A János személye a biztosíték arra,
hogy a leírt, kitűzött célok megvalósíthatók, nem a valóságtól
elrugaszkodottak, reálisak, földhözragadtak. Ezeket a feladatokat valóban
meg kell csinálni és meg is lehet, azzal a kitartással, felelősségteljes
munkával, amit az elmúlt egy évben bizonyított. Bízik benne, hogy sem a
tanulói közösség, sem az alkalmazotti közösség nem fog csalódni, az eddig
tőle megszokott minőségi munkájával fog tovább haladni ezen az igen
nehéz és rögös úton. A személyével kapcsolatban elmondható, hogy
mindenki szeretne olyan demokratikus légkörben dolgozni, amilyet Bugja
János biztosít maga körül. Igen törekvő, és amit meg szeretne valósítani,
annak érdekében mindent megtesz. Ennek az intézménynek egy ilyen
intézményvezetőre van szüksége.
A bizottság egyhangúlag támogatta Bugja János intézményvezetői
megbízását.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte az értékelést és véleményt és
megkérdezte Bugja Jánost, hogy kíván e hozzászólni.
Bugja János, települési képviselő: megköszönte a lehetőséget és a dicsérő
szavakat. A nehéz körülményt kihívásnak tartja, a nehéz dolgok
motiválják. Ez a két év arra volt jó, hogy átlássa milyen feladataik vannak.
Erőt adott a tantestület, ami körbevette. Felelősséget érez abban, hogy a
romák felzárkóztatása nagyon fontos nem csak Nagyecseden, hanem az
egész országban. Mindent megtesznek azért, hogy a roma gyerekek
tanuljanak, hogy jobb életük legyen és beintegrálódjanak a többségi
társadalomba. Azért is áll erre készen, mert nincs egyedül. Nagyon sokan
támogatják közöttük a legfontosabb az önkormányzat, polgármester úrral
az élén, akinek nagyon sokat köszönhetnek. Attól függetlenül, hogy sem
működésben, sem fenntartásban nem tartoznak az önkormányzathoz
nagyon sok olyan dologban segít, amit egyedül nem tud megoldani.
Bármikor fordulhat a kisebbségi önkormányzathoz, a képviselőtársakhoz
és soha nem kapott senkitől nemet. Mindez arra ösztönözte, hogy vállalja
el ezt a munkát.
Kovács Lajos, polgármester: kitartást kívánt a munkához és biztosította a
további támogatásról. Remélte, hogy az 5 év lejárta után pozitív
eredményekről tudnak beszámolni.
Paragh Lajos, települési képviselő: azt kívánta, hogy ez a pályázat sikeres
legyen. Külön örült, hogy a pályázat Nagyecsedről szól és nem Ópályiról,
mint az előző évi.
Tóth Áron, települési képviselő: is örült, hogy Bugja János beadta a
pályázatát. Mint helyi önkormányzati képviselő és roma önkormányzati
képviselő felajánlotta, hogy bármilyen témában bizalommal fordulhatnak
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hozzá és segít, amiben tud, ahogyan ezt eddig is megtette.
Bugja János,
érintettségét.

települési

képviselő:

ezután

bejelentette

személyes

Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a kizárás
kérdésében a képviselő-testületnek minősített többséggel kell határozatot
hoznia és javasolta, hogy Bugja János települési képviselőt 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 Bugja János települési képviselőt a döntéshozatalból.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
78 / 2018.(V.2.) KT.
határozata
Szavazásból történő kizárás kérdéséről
A Képviselő-testület
A Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői
megbízásával
összefüggő
döntést
megelőző
véleményezés kapcsán Bugja János települési képviselőt nem zárja ki a
döntéshozatalból.

Ezután a polgármester szavazást rendelt el a Dancs Lajos Ének-zenei
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
megbízásával összefüggő döntést megelőző véleményezésről, majd
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
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79 / 2018.(V.2.) KT.
határozata
A Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői megbízásával összefüggő döntést
megelőző véleményezésről
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetői pályázati felhívására Bugja János (4355
Nagyecsed, Zöldfa u. 33.) által benyújtott pályázat véleményezésére
vonatkozó előterjesztést. A pályázó által benyújtott pályázatot
megismerve támogatja Bugja János intézményvezetői megbízását a fenti
köznevelési intézménynél.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa
a Mátészalkai Tankerületi Központ Igazgatóját.

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT a kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújítására kiírt pályázathoz
szükséges saját forrás biztosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy arról a
pályázatról van szó, ami az elmúlt évben sikertelenül szerepelt. A Vasút
utcai óvoda székhelyépület magastető építésére, nyílászárók cseréjére és
homlokzati hőszigetelésre adnák be újra a pályázatukat. Csak az óvodai
nevelést szolgáló épületrész tetőfelújítására lehet pályázni, de ezáltal az
épület több, mint kétharmadát magastetővel tudnák ellátni.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a saját erő biztosítását.
Miután 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 határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
80 / 2018.(V.2.) KT.
határozata
A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztésére, felújítására kiírt pályázathoz szükséges saját forrás
biztosításáról
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy bruttó 31.460.240.-Ft elszámolható
költségű, Nagyecsedi Óvoda Vasút utcai székhelyépület óvodai nevelési
feladatot ellátó épületrészének fejlesztésére vonatkozó beruházás
megvalósítása érdekében saját forrásként bruttó 1.573.012.- forintot az
éves költségvetésében biztosít.
Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: folyamatos

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT
támogatáshoz
(kiosztással)

közművelődési
szükséges saját

érdekeltségnövelő
forrás biztosítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy ez is egy minden évben
képviselő testület elé kerülő előterjesztés. A feltételrendszer változatlan. A
beszerzési érték 10%-át önerőként kell vállalni. Ez szinte minden évben
jóváhagyásra kerül. Ezzel a pályázattal több, mint 3 milliós
nagyságrendben tudnak a közművelődési szakfeladaton eszközöket
beszerezni.
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Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a saját erő biztosítását.
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
81 / 2018.(V.2.) KT.
határozata
A 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz
szükséges saját forrás biztosításáról
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4 a) pontja
alapján
a
közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatásra
3.100.000,- Ft összegben benyújtott pályázathoz szükséges
300.000,- Ft összegű saját erőt költségvetésében biztosítja.
Végrehajtási határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT
ingatlan
jóváhagyására (szóban)

adásvételi

szerződésének

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: egy olyan adásvételi szerződés jóváhagyására
tett javaslatot, amelyre írásbeli előterjesztést nem tudtak készíteni
tekintettel arra, hogy az üggyel kapcsolatos dokumentumok közvetlenül a
képviselő-testületi ülés előtt érkeztek meg. Az alábbiakban szóban
ismertette az ügy lényegét. A képviselőknek most kiosztott adásvételi
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szerződés szerint a nagyegyedi 530 hrsz. alatt felvett ingatlant
megvásárolná Papp László és Szoboszlai Brigitta nagyecsedi lakosok.
Ennek az ingatlannak két magánszemély, valamint az önkormányzat a
tulajdonosa. Az önkormányzat nagyon csekély, 80/1844-ed arányú
tulajdonos, ennélfogva a vételárból az önkormányzatra eső összeg is
minimális, konkrétan 173.535.-Ft. A kiosztott adásvételi szerződésből
kitűnik, hogy a vevők az önkormányzatot megillető vételárat a képviselőtestületi jóváhagyást követően egy összegben, készpénzben fzetnék meg,
és amint a befzetés megtörténik az önkormányzat képviseletében aláírja
az adásvételi szerződést, elismerve az önkormányzatot megillető
vételárrész megfzetésének tényét.
Javasolta, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá az adásvételi szerződést.
Megkérdezte a testület tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele.
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
82 / 2018.(V.2.) KT.
határozata
A nagyecsedi 530 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi
szerződés jóváhagyásáról
A képviselő-testület
1.

Megismerte a nagyecsedi 530 hrsz. alatt felvett 3247 m2 nagyságú,
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, természetben 4355
Nagyecsed, Tompa Mihály u. 43. szám alatt található belterületi
ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést.

2.

Jóváhagyja a fenti adásvételi szerződést, ennek megfelelően
tudomásul veszi, hogy az 1. pontban rögzített ingatlanban lévő
80/1844-ed arányú önkormányzati tulajdoni hányad alapján az
önkormányzatot megillető vételárrész 173.535.-Ft.

3.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített
ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést az önkormányzat
nevében és képviseletében aláírja azt követően, hogy a 2. pontban
foglalt vételárrész a vevők részéről az önkormányzat részére
megfzetésre kerül.
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Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek
közérdekű észrevétele.
Közérdeklődésre tarthat számot a szúnyogirtás, amit megrendeltek a
szomszédos önkormányzatokkal közösen. Rövid időn belül meg fog
történni a repülőgépes szúnyog irtás. Igényt nyújtottak be a
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz egy újabb körös irtásra. Az elsőt az
önkormányzat saját forrásból fogja megoldani.
Bugja János, települési képviselő: a közút kezelésében lévő Árpád utcai
hatalmas kátyúra hívta fel a fgyelmet, ami igen balesetveszélyes. Többen
szóvá tették már ezt a problémát. A hídról a szatmári utcára vezető járda
mellet nagy a gaz, annak a vágását kellene megoldani.
Kovács Lajos, polgármester: megígérte, hogy a kaszálásról saját
hatáskörben intézkednek, az érintett Bulyáki Zoltán és Kovács Imre jelen
vannak az ülésen.
A közúttal kapcsolatban személyesen beszélt a Nyírbátori Közútkezelő
igazgatójával. A hídon lévő kátyúkat soron kívül megcsinálták, a többire
vonatkozóan azt ígérték, hogy a lehető leghamarabb felvonulnak, de olyan
mértékű a kátyúzási probléma az utakon, hogy azonnal nem tudják, de
belátható időn belül megpróbálják megoldani a problémát.

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
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Szántó Zsolt
települési képviselő
jkh.

Tóth Áron
települési képviselő
jkh.
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