Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
május 29-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,
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:

Győri Károly, alezredes
a Mátészalkai Rendőrkapitányság vezető helyettese
Murguly László Csaba, alezredes – a Rendőrőrs
parancsnoka
Dr. Szabó Nikolett, háziorvos
Dr. Tóth Attila, háziorvos
Gyuris Lászlóné, védőnő
Kissné Kovács Tünde, védőnő
Kissné Virág Andrea, védőnő
Rókáné Szűcs Gabriella, védőnő

Távol maradt: Paragh Lajos,
Tóth Áron, települési képviselők
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Bulyáki Zoltán és Dr. Ficsor Mihályné
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. Majd megállapította a jelenléti ív
alapján az ülés határozatképességét, mivel a képviselő-testület 9 tagja
közül 7 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Bulyáki Zoltán és Dr. Ficsor
Mihályné települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette
annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
96 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. május 29-ei – rendes – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Bulyáki
Zoltán és Dr. Ficsor Mihályné 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 a közbiztonság helyzetéről
Előadó:
Murguly László r.alezredes, a Rendőrőrs parancsnoka
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3.- TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyi ellátás helyzetéről
Előadó:
Dr. Szabó Nikolett, Dr. Tóth Attila, háziorvosok,
Dr. Binder Adrienn, fogszakorvos,
védőnők
4.- TÁJÉKOZTATÓ a Nagyecsedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017.
évi tevékenységéről
Előadó: ifj. Tóth Áron, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
5.- JAVASLAT az önkormányzat 2017. évi zárszámadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
6.- BESZÁMOLÓ a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
8.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
2017. évi mérleg és eredmény kimutatásának elfogadására
(kiosztással)
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
9.- JAVASLAT a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési Ház- és Könyvtár
alapdokumentumaival kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
10.- Veress László Nagyecsed, Bástya u. 15. sz. alatti lakos kérelme
(szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
EGYEBEK

Ezután javasolta, hogy vegyék fel az ülés napirendjére 11. napirendi
pontként a „JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal Informatikai
Biztonsági
Szabályzat
és
Egyedi
Iratkezelési
Szabályzatának
jóváhagyására” című szóbeli előterjesztés tárgyalását.
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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: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
97 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
Napirend felvételéről
A Képviselő-testület
A 2018. május 29-ei ülésén 11. napirendi pontként a „JAVASLAT a
Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzat és
Egyedi Iratkezelési Szabályzatának jóváhagyására” című, szóbeli
előterjesztés tárgyalását napirendjére tűzi.

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirend egészére
vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
98 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
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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 a közbiztonság helyzetéről
Előadó:
Murguly László r.alezredes, a Rendőrőrs parancsnoka
3.- TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyi ellátás helyzetéről
Előadó:
Dr. Szabó Nikolett, Dr. Tóth Attila, háziorvosok,
Dr. Binder Adrienn, fogszakorvos,
védőnők
4.- TÁJÉKOZTATÓ a Nagyecsedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017.
évi tevékenységéről
Előadó: ifj. Tóth Áron, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
5.- JAVASLAT az önkormányzat 2017. évi zárszámadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
6.- BESZÁMOLÓ a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
8.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
2017. évi mérleg és eredmény kimutatásának elfogadására
(kiosztással)
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
9.- JAVASLAT a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési Ház- és Könyvtár
alapdokumentumaival kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
10.- Veress László Nagyecsed, Bástya u. 15. sz. alatti lakos kérelme
(szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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11.- JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági
Szabályzat és Egyedi Iratkezelési Szabályzatának 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 írásban készült előterjesztés,
amelyből látszik, hogy a határozatok végrehajtása terén mi történt, ill.
átruházott hatáskörben milyen döntések születtek. A két ülés közötti
eseményekről a következő ülésen számol be. 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: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának
99 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
A két ülés között tett jelentésről
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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 a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Murguly László r.alezredes, a Rendőrőrs parancsnoka
Kovács Lajos, polgármester: üdvözölte Győri Károly alezredes urat a
Mátészalkai Rendőrkapitányság vezető helyettesét, aki dr. Bakos Olivér
megbízásából képviseli a Mátészalkai Rendőrkapitányságot és Murguly
László Csaba alezredes urat a Nagyecsedi Rendőrőrs parancsnokát.
Írásban kapták meg a tájékoztatót. Minden évben tárgyalja a testület ezt a
napirendet. Az átfogó értékelés mellett Nagyecsed közbiztonságáról is
részletes tájékoztatást kaptak. Ezután átadta a szót őrsparancsnok úrnak.
Murguly László Csaba, a rendőrőrs parancsnoka: köszöntötte a
jelenlévőket. Ígérte, hogy a felmerülő kérdéseket igyekeznek válaszolni, az
esetlegesen megválaszolatlanul maradt kérdésekre pedig, később írásban
válaszolnak. A médián keresztül is jelezett apróbb problémákat. A
kamerarendszer nagyon szépen fejlődik a városban, mindenféle pályázatot
támogatnak, amit be tudnak adni. Jó minőségű kamerák beszerzését
szorgalmazta, mert volt olyan felvétel, amin a felbontás miatt nem volt
felismerhető az elkövető. A mezőőröktől azt kérte, hogy hónap elején
menjenek be az őrsre és egyeztessenek akciókat, hogy hatékonyabbak
lehessenek. Ez az erdészekkel már nagyon jól működik, ők jobban ismerik
a területet. Megemlítette a „finn” módszert. Lényege, hogy a közlekedési
ellenőrzés során ne kelljen sokáig várni, ezt főleg az ittasság ellenőrzésére
használják. Csak szondáztatnak és ha nincs gond tovább engedik a
járművet. Évről évre problémát okoz a mezőgazdasági gépeket vezetők
szabálytalansága. Betakarítási időszakban a kombájnok olyan időszakban
mennek ki a területre, amikor a gyerekeket mindenki viszi az iskolába,
óvodába vagy kerékpáron, vagy gépkocsival. A hídon vissza kell tolatni
egy egész gépkocsisornak – egyébként szabálytalanul – hogy ezek a nagy
gépek elférjenek. Le fogják kérni azok listáját, akiknek ilyen gépe van és
felhívják a figyelmüket a szabályos közlekedésre. Meg vannak ennek a
szabályai. Fel lehet őket kísérni, de az a szabályos, ha vontatják. Vannak
olyan eszközök, amit nem lehet, de azt pótkocsin lehet szállítani.
A migrációval a köztévé minden nap foglalkozik. Ezt a térséget közvetlenül
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nem érinti, de fokozott rendőri jelenlét van elrendelve. Sokkal több rendőr
van emiatt kint az utcán, akár túlórában is.
Visszatért a kamera rendszer fejlesztéséhez. Tudomása van róla, hogy a
művelődési háznál lesz egy jelentősebb beruházás. A sportegyesülettől
jelezték, hogy esténként rosszalkodó gyerekek gyakran betörik az
üvegeket. Bár a gyakoribb rendőri jelenlét miatt mostanában már nem
történt ilyen eset, erre is oda lehetne figyelni a beruházás során.
A közlekedésbiztonság, ill. a megelőzés szempontjából fontos, hogy
vannak olyan útkereszteződések, főleg a Sárvár, Szatmári utcán, ahol a
kisebb bekötő utaknál a sarki meggyfáktól, melyek megterebélyesedtek,
nem lehet kilátni. Hiába van kint az elsőbbségadás kötelező, vagy stop
tábla a fától nem látják. Ezeket át kellene nézni, és ha szükséges kivágatni
a fát. Ad hozzá rendőri segítséget is. Kell és szép a zöld, de a biztonság
fontosabb.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte parancsnok úrnak a kiegészítést
és megkérdezte alezredes urat, hogy kíván-e hozzászólni.
Győri Károly, a Mátészalkai Rendőrkapitányság vezető helyettese:
üdvözölte a tisztelt képviselő-testületet. Pár gondolatot osztott meg a
jelenlévőkkel. Nem először jött Nagyecsedre. Soha nem számadatokkal és
statisztikákkal felszerelve érkezett, hogy hogyan működik a rendőrség.
Mindig nyílt, tiszta párbeszéd zajlott a képviselő-testület, a lakosság és a
helyi rendőrség között. Az elkészült tájékoztatóban meg vannak azok a
sarokpontok, amelyek ezt a jól működő és eredményes munkát
visszaadják. A parancsnok úr által említett térfigyelő rendszer nagyon
fontos, letéteményese egy jól működő bűnügyi szolgálatnak, nagyon
megkönnyíti a munkájukat. Nagyon jó úton járnak a helyiek, hogy erre
költenek. A segítők, a polgárőrség és mezőőri szolgálat nagyon jól
működik. Ezek a zálogai annak, hogy megfelelő közbiztonságban élhetnek.
Kiemelte még, hogy a tavalyi évben sikerült a Nagyecsedi Rendőrőrsnek a
munkahelyi technikáját teljesen lecserélni, korábban sok kritika érte az itt
dolgozókat emiatt, amiről nem ők tehettek. Teljesen új felszereléssel
tudnak szolgálatba állni. Végezetül kapitány úr jókívánságait tolmácsolta.
Biztosított mindenkit, hogy ebben az évben is hasonlóan jól szeretnének
együttműködni.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte alezredes úrnak is a hozzáfűzött
gondolatokat. Néhány gondolatot ő maga is bejelölt a tájékoztatóban,
melynek jórészét érintette is parancsnok úr. Az észrevételekre reagálva
elmondta, hogy a projektekhez kapcsolva próbálják a térfigyelő kamera
rendszert tovább bővíteni. A minőségi problémára visszautalva, a
horgásztó környékén egy önerős beruházás történt a horgászegyesület
közreműködésével, lehet nem olyan felbontású technikai berendezést
sikerült telepíteni, amit szeretnének. Az önkormányzati beruházásoknál
erre oda figyelnek, különösen, ha pályázati forrás van rá. A művelődési
háznál erre figyelnek. A sport öltöző körül szintén saját erős lesz, már
megegyeztek a kivitelezővel. Nem csak az ablak problémák miatt, hanem
most került elhelyezésre egy konténeres mobil vizesblokk, ami nagyon jó
felszereltségű, és civilizált szociális helyiséget jelent. Nem szeretnék, ha
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azt megrongálnák, ezért szorgalmazzák a kamera rendszer mielőbbi
kihelyezését. Több helyre is jó lenne, a pénzügyi források figyelembe
vételével majd igyekeznek a kritikus pontokra kamerákat elhelyezni.
A mezőőrökkel kapcsolatban erről már beszéltek, hogy nagyobb
együttműködésre fognak törekedni.
Az útkereszteződésekkel kapcsolatban teljesen egyetért. Ebben fognak
lépni és ki fogják vágni, ami közterületen van. Tájékoztatják majd az
érintett lakost. Annak a tudomásával kellett, hogy fát ültessen a
közterületen, hogy azzal nem ő rendelkezik, abban az esetben, ha a
közbiztonságot veszélyezteti, akkor azt ki fogják vágni, amit tulajdonosnak
tűrnie kell.
Örömmel
tapasztalta,
hogy
kicsivel
csökkent
a
regisztrált
bűncselekmények száma. Örvendetes, hogy halálos kimenetelű baleset
nem történt az elmúlt évben. Úgy gondolta, hogy Nagyecseden a
közbiztonság érzet megfelelő országos viszonylatban. Ez elsősorban
köszönhető annak, hogy egy 20 fős állomány található Nagyecseden és
azoknak a partneri együttműködéseknek, amire parancsnok úr is utalt.
Megköszönte a tájékoztató elkészítését és a munkát. Megkérdezte a
képviselőtársait, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele.
Bugja János, települési képviselő: megköszönte a szót és tisztelettel
köszöntött mindenkit. Örült, hogy őrsparancsnok úr említette a
mezőgazdasági gépek szabályszerű közlekedtetését, mert valóban nagyon
veszélyesek mind a kerékpárosokra, mind a járművezetőkre. Fontos
valamilyen szabályozás amellett, hogy megértik, hogy a mezőgazdaság is
fontos. Az iskola nevében megköszönte az iskola rendőre program keretén
belül az ebben a tanévben nyújtott felvilágosító, prevenciós rendőrségi
támogatást, ami nagyon hasznos volt, és a jövőben is számítanak rá.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadta a
közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)
Kovács Lajos, polgármester: kérte, hogy tolmácsolják az állomány felé is
elismerésüket és nagyrabecsülésüket. Remélik és bíznak a további sikeres
együttműködésben.

Győri Károly és Murguly László Csaba alezredes urak ezután elhagyták az
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ülést.

Tárgy: /3.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyi ellátás helyzetéről
Előadó:

Dr. Szabó Nikolett, Dr. Tóth Attila, háziorvosok,
Dr. Binder Adrienn, fogszakorvos,
védőnők

Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte a háziorvosokat és a védőnői
szolgálattól megjelent valamennyi kollegát. Megkérdezte őket, hogy
kívánják-e szóban kiegészíteni a tájékoztatójukat. Mivel ezzel a
lehetőséggel nem éltek elmondta, hogy mindenki előtt ismert, hogy az
elmúlt időszakban lényeges változáson mentek át. Két körzetben is új
háziorvost tudhatnak. Dr. Szabó Nikolett az I. sz. körzetet vette át. Dr.
Gaál Gedeon háziorvos máshol folytatja munkáját március óta. Dr. Szabó
Nikolett és dr. Tóth Attila helyettesítéssel látta el a körzetet az elmúlt
három hónapban. Június 1-től szintén még helyettesítőként dr. BarnaSzabó Tímea fogja átvenni a III. sz. körzetet, így mindhárom körzet
ellátása meg fog oldódni. Az ügyeleti ellátás tekintetében az ügyelet
helyben megszűnt és a mátészalkai központi ügyelethez csatlakoztak.
Jelenleg az orvos ellátottság olyan, hogy nem lehetett tovább megoldani
az ügyeleti ellátást helyben, ezért csatlakoztak a központhoz. A védőnői
ellátás jól bevált rendszerben működik. Már mindannyian elvégezték a
nőgyógyászati méhnyakrák szűrő képzést. Helyben, Nagyecseden is meg
tudják kapni az érintettek ezt a szolgáltatást.
Megkérdezte,
hogy
kérdés,
észrevétel
van-e
a
tájékoztatóval
kapcsolatban.
Mivel hozzászólás, kérdés nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadta az
egészségügyi ellátás 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 háziorvosoknak és a
védőnőknek, hogy megjelentek és további jó munkák kívánt.
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A háziorvosok és a védőnők ezután elhagyták az ülést.

Tárgy: /4.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ
a
Nagyecsedi
Roma
Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről

Nemzetiségi

Előadó: ifj. Tóth Áron, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy írásban kapták meg a
tájékoztatót a korábbi években megszokottak szerint. A tájékoztatóból jól
látszik, hogy jó kapcsolatot ápolnak az intézményekkel és a település civil
szervezeteivel. Segítik a hátrányos helyzetű gyerekeket, anyagilag is
támogatják az iskolai rendezvényeket.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Mivel hozzászólás, kérdés nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadta a
Nagyecsedi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
2017.
évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT az önkormányzat 2017. évi zárszámadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy írásban elég részletes,
mindenre kiterjedő beszámolót kaptak. A tavalyi év folyamán 1,7 milliárd
forintos főösszeggel gazdálkodtak. Minden képviselő előtt ismert, hogy a
nagyecsedi önkormányzat szerény saját bevétellel rendelkezik, ezért
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forráshiánnyal tervezik minden évben a költségvetést. Az évet sikerült
hitel nélkül zárni és egyensúlyban tartani az önkormányzat gazdálkodását.
Az előző években arról számoltak be, hogy jelentős vagyongyarapodáson
mentek át. A mostani vagyoni helyzetet szerény csökkenés jellemzi, ami
két okból tevődik össze. A jelentős vagyonelemek értékcsökkenési
leírásából származik és az állami általános iskola nem csak fenntartó
tekintetében, hanem vagyonkezelőként is az államhoz tartozik. Már nem
az önkormányzat könyveiben szerepelnek az iskolaépületek. Az idén több
olyan beruházás fog megvalósulni, ami szintén meg fogja emelni a
vagyonmérlegüket. Biztosan lesz olyan elem, ami még idén aktiválásra
kerül. A likviditással kapcsolatban december 31-én visszafizették a
folyószámlahitelüket. A forráshiány azt eredményezi, hogy egész évben a
beszállítók tekintetében fizetési késedelemben vannak. Nem kis fejtörést
jelent a szállítókkal való egyeztetés. Folyamatosan nyilvántartanak lejárt
szállítói tartozást. Év végén 27 milliós szállítói tartozásuk volt.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a zárszámadás elfogadását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7 / 2018. (V.30.)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k)
pontjában foglalt feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselőtestület) az önkormányzat zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 1 614 338 334,- Ft-ban
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b) kiadási főösszegét
1 460 741 627,- Ft-ban határozza meg.
2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat zárszámadásának pénzügyi
mérlegét az 1.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3.§ A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét
a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek működési célú bevétek adatait a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
5.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek működési célú kiadás adatait a 4. melléklet
szerint állapítja meg.
6.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási adatait
mérlegszerűen az 5. melléklet szerint állapítja meg.
7.§ A képviselő-testület a felhalmozási bevételek teljesítését a 6.
melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesítését a 7.melléklet
szerint hagyja jóvá.
9.§ A
képviselő-testület
a
beruházási
kiadások
előirányzata
beruházásonként a 8. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát
felújítási célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A képviselő-testület az önkormányzat létszámadatait
a
10.
mellékletben, míg a
közfoglalkoztatás adatait elkülönítetten a 11. melléklet szerint
állapítja meg.
11.§ Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenkénti adatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§ A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadási
adatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
13.§ A
képviselő-testület
a
céljelleggel
juttatott
támogatások
felhasználását a 14. melléklet, a közvetett támogatásokat a
15.melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§ A
képviselő-testület
az
önkormányzat
mérlegadatait,
pénzmaradványát, vagyonkimutatását a 16-20. mellékletekben
állapítja meg.
15.§ Adósság állomány alakulását a 21. mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá a képviselő-testület.
16.§ A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket,
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 22. melléklet
szerint állapítja meg.
17.§ Ez a rendelet 2018. május 30-án lép hatályba.
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Tárgy: /6.tsp./ BESZÁMOLÓ a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről
(kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy kiosztással került a testület
elé a beszámoló, amit a korábban meghozott döntésük alapján a Mágika
Audit Kft. készített el, akit évek óta megbíznak ezzel a feladattal. Az
ellenőrzés három területre terjedt ki. A Nagyecsedi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat szabályozottságának ellenőrzésére, a Polgármesteri Hivatal
2017.06. havi adatszolgáltatásának ellenőrzésére, és a II. Rákóczi Ferenc
Művelődési Ház és Könyvtár, mint intézmény szabályozottságának
ellenőrzésére. Az elkészült ellenőrzési jelentés egyik területen sem
állapított meg olyan mértékű szabálytalanságot, ami intézkedési terv
készítését indokolná, csak kisebb hiányosságok voltak.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta a
beszámoló elfogadását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
100 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
A 2017. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Jóváhagyja a Mágika-Audit Kft. 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 53. szám
alatti belső ellenőrzési tevékenység végzésével megbízott szervezet által
2017. évre vonatkozóan elkészített belső ellenőrzési jelentést.
Végrehajtási határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: polgármester
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Tárgy: /7.tsp./ BESZÁMOLÓ
a
„Nagyecsedi
Városüzemeltetési”
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy a Kft. 100%-os
tulajdonosa az önkormányzat, így a testületnek kell dönteni a
beszámolóról. A közhasznú tevékenységnél a 76.188.000.-Ft-os tervezett
bevétellel szemben 68.239.883.-Ft bevételt realizáltak. A kiadások is
hasonlóan alakultak, így 7.640.-Ft pozitív eredmény maradt. A vállalkozási
tevékenység vonatkozásában 34.558.337.-Ft bevétel és 32.957.248.-Ft
kiadás mellett 1.601.089.-Ft pozitív eredményt értek el, ami maximálisan
elfogadható egy nonprofit kft. tekintetében. A Kft. jellemzően olyan
tevékenységet
végez,
ami
az
önkormányzat
fenntartásához,
üzemeltetéséhez kapcsolódik és elsősorban nem a profitszerzés a célja.
Megkérdezte ügyvezető urat, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Mivel nem kívánt hozzászólni ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság
véleményét.
Szántó Zsolt a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a beszámoló elfogadását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
101 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
2017. évi tevékenységéről
A képviselő-testület
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi
tevékenységéről szóló írásbeli előterjesztést megtárgyalta, azt jónak tartja
és elfogadja.
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Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató
Nonprofit
Kft.
2017.
évi
mérleg
és
eredmény
kimutatásának elfogadására (kiosztással)
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy kiosztással kapta meg a
testület az előterjesztést, amihez könyvvizsgálói jelentés is kapcsolódik.
Önálló napirendként kell tárgyalni. Azokat a számokat tartalmazza, amit az
előbb a beszámolóban elfogadtak. Ennek kötött formája van, ami a
közhasznúsági fokozatok biztosításához szükséges.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta a mérleg
és eredmény kimutatás elfogadását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
102 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
2017. évi mérleg és eredmény kimutatásának elfogadásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
2017. évi mérleg és eredmény kimutatására vonatkozó előterjesztést, azt
jónak tartja és elfogadja.
A 2017. évben keletkezett adózott eredmény, eredménytartalék
igénybevételére nem kerül sor, az üzleti évre osztalék kifizetése nem kerül
jóváhagyásra.
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Tárgy: /9.tsp./ JAVASLAT a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési Ház- és
Könyvtár alapdokumentumaival kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testülete, hogy több
tekintetben is módosításra kerülnek a dokumentumok. Egyrészt
jogszabályi változás is indokolja a szabályzatok átalakítását, ami a
nyilvános könyvtár megfogalmazással függ össze. A nemrég megépített
Komoróczi utcai közösségi ház is bekerül a művelődési ház szervezetébe
telephelyként. Érdemben nem történik változás, csak a jogszabályi
változásokhoz igazítják a dokumentumokat. Megkérdezte, hogy van-e
kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el
külön-külön a dokumentumokkal kapcsolatban, majd kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
103 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
A II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár alapító
okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
a Képviselő-testület
Megtárgyalta a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár alapító
okiratának módosítására vonatkozó írásos előterjesztést, és ennek alapján
úgy dönt, hogy a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár alapító
okiratát a határozat 1. melléklet szerinti módosító okirattal módosítja, és
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
104 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
A II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
a Képviselő-testület
Megtárgyalta a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár Szervezeti
és Működési Szabályzatára vonatkozó előterjesztést, és ennek alapján úgy
dönt, hogy a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
105 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
A II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár
Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyásáról
a Képviselő-testület
Megtárgyalta a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár
Könyvtárhasználati Szabályzatára vonatkozó előterjesztést, és ennek
18

alapján úgy dönt, hogy a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár
Könyvtárhasználati Szabályzatát a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
106 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
A II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár Gyűjtőköri
Szabályzatának jóváhagyásáról
a Képviselő-testület
Megtárgyalta a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár Gyűjtőköri
Szabályzatára vonatkozó előterjesztést, és ennek alapján úgy dönt, hogy a
II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatát a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Tárgy: /10.tsp./ Veress László Nagyecsed, Bástya u. 15. sz. alatti lakos
kérelme (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy Veress László Nagyecsed,
Bástya utcai lakos kérelmét terjeszti a testület elé. A kérelmet felolvasta,
melynek lényege, hogy az esőzések miatt a lakóháza falazata
folyamatosan süllyed, repedezik és ennek orvoslására vízelvezető árok
építését kérte. A városüzemeltetési iroda dolgozója a helyszínen az
épületet megtekintette, fényképfelvételeket készített. Megvizsgálta az
észrevételeket. Megítélésük szerint az említett hibák nem függnek össze
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ilyen direkt módon az árok hiányával. Szerinte a helyreállításban az
önkormányzatnak nincsen feladata. Megjegyezte, hogy a Bástya utca
útalap kezelését szerény lehetőségeikhez mérten próbálták kezelni, meg
fogják vizsgálni, hogy vízelvezetés tekintetében lehet-e valamilyen
megoldást találni. Nagyon szűk utcáról van szó, nyílt árok építésére szinte
nincs lehetőség. Zárt vezeték szilárd burkolat nélkül nem ér semmit, csak
ha aszfalt van, mert ellenkező esetben nagyon hamar megtelik földdel. Az
volt a javaslata, hogy az önkormányzat megvizsgálja a vízelvezetés
lehetőségeit és próbál megoldást találni, de a lakás helyreállítása
tekintetében az önkormányzatnak nincs feladata. Megkérdezte, hogy ezzel
kapcsolatban van-e valakinek más véleménye, vagy javaslata.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
107 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
Veress László Nagyecsed, Bástya utca 15. sz. alatti lakos
kérelméről
A képviselő-testület
Veress László Nagyecsed, Bástya utca 15. sz. alatti lakos kérelmét
megvizsgálta és álláspontja az, hogy a Bástya utca megfelelő
vízelvezetésének lehetőségét meg kell ugyan vizsgálni, azonban Veress
László azon igényét, hogy az önkormányzatnak kellene helyreállítania
lakását, nem tartja megalapozottnak.

Tárgy: /11.tsp./ JAVASLAT
a
Nagyecsedi
Polgármesteri
Hivatal
Informatikai Biztonsági Szabályzat és Egyedi Iratkezelési
Szabályzatának jóváhagyására (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy az
önkormányzat folyamatosan vezeti be az ASP önkormányzati iratkezelési
és elektronikai szoftverrendszert, aminek számos eleme van. A bevezetés
során a használatbavétele megtörtént a gazdálkodási szakrendszernek, az
adó szakrendszernek, az iratkezelési szakrendszernek, a hagyatékkezelési
szakrendszernek, az ingatlanvagyon kezelési szakrendszernek, az ipar és
kereskedelmi szakrendszernek. Ezeket a szakrendszereket már használják.
Ahhoz, hogy ezt szakszerűen és szabályozottan használhassák szükséges
egy Egyedi Iratkezelési Szabályzat és egy Informatikai Biztonsági
Szabályzat elfogadása. Az önkormányzat egy nyertes uniós pályázat
keretében hozzáértő szakcéggel készíttette el a szabályzatokat, amit a
hónap végéig kell elfogadni. A szabályzatokat bárki megtekintheti a
hivatalban, de a nagy terjedelem miatt nem osztották ki írásban.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
108 / 2018.(V.29.) KT.
határozata
A Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági
Szabályzatának jóváhagyásáról
A képviselő-testület
A Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatát
jóváhagyja.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
109 / 2018.(V.29.) KT.
határozata

21

A Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési
Szabályzatának jóváhagyásáról
A képviselő-testület
A Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatát
jóváhagyja.

EGYEBEK

Kovács Lajos, polgármester: arról adott tájékoztatást, hogy közeleg a Lápi
Fesztivál. Jövő héten, szombaton délután kettőkor indul a felvonulás a
művelődési háztól. Három órakor megnyitó a szabadtéri színpadon.
Mindenkit hívnak és várnak színvonalas programokkal a rendezők.

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

Bulyáki Zoltán
települési képviselő
jkh.

Dr. Ficsor Mihályné
települési képviselő
jkh.
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