Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
június 26-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,
Veres Zoltán,
Tóth Áron, települési képviselők

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

Papp László – Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.
Pető László – TRV Zrt.
Zatikné Repcsin Edit – TRV Zrt.
Berettyán Gábor – Református iskola
Szántó Zoltán – testnevelő, Dancs Lajos Általános Iskola
Hunyadiné Bíró Erika – Rákóczi SE
Kerekes Miklósné – Nagyecsedi Óvoda vezetője

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Mészáros Gábor, alpolgármester és
Paragh Lajos, települési képviselő

A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS
1

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
napirendekhez megjelent vendégeket. Majd megállapította a jelenléti ív
alapján az ülés határozatképességét, mivel a képviselő-testület 9 tagja
közül mind a 9 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Mészáros Gábor alpolgármestert
és Paragh Lajos települési képviselőt, majd szavazást rendelt el, s
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
115 / 2018.(VI.26.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. június 26-ai – rendes – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Mészáros
Gábor alpolgármestert és Paragh Lajos települési képviselőt 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
az
tevékenységéről

Észak-Alföldi
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Környezetgazdálkodási

Kft.

Előadó: Éberhardt Gábor, ügyvezető
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
3.- TÁJÉKOZTATÓ a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tevékenységéről
Előadó: Kantár József, főmérnök
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
4.- TÁJÉKOZTATÓ a Református oktatás helyzetéről
Előadó:
Fodorné Nyíregyházi Edit, a Református iskola igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
5.- TÁJÉKOZTATÓK a sportélet helyzetéről
Előadó:
általános iskola részéről:
Bugja János, iskolaigazgató
és
Szántó Zoltán testnevelő,
a Református iskola részéről: Fodorné Nyíregyházi Edit
a sportegyesület részéről:
Fodor András, SE-elnök
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
6.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
8.- JAVASLAT az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság
9.- JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
10.- BESZÁMOLÓ a Nagyecsedi Óvoda 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Kerekes Miklósné, az óvoda vezetője
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
11.- JAVASLAT az óvodában indítható csoportok meghatározására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
12.- JAVASLAT Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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13.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési
tervének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
14.- JAVASLAT a 92/2018. (V.23.) KT. határozat kiegészítésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
EGYEBEK

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
116 / 2018.(VI.26.) 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.- TÁJÉKOZTATÓ
az
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
tevékenységéről
Előadó: Éberhardt Gábor, ügyvezető
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság

Kft.

3.- TÁJÉKOZTATÓ a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tevékenységéről
Előadó: Kantár József, főmérnök
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Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
4.- TÁJÉKOZTATÓ a Református oktatás helyzetéről
Előadó:
Fodorné Nyíregyházi Edit, a Református iskola igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
5.- TÁJÉKOZTATÓK a sportélet helyzetéről
Előadó:
általános iskola részéről:
Bugja János, iskolaigazgató
és
Szántó Zoltán testnevelő,
a Református iskola részéről: Fodorné Nyíregyházi Edit
a sportegyesület részéről:
Fodor András, SE-elnök
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
6.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
8.- JAVASLAT az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság
9.- JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
10.- BESZÁMOLÓ a Nagyecsedi Óvoda 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Kerekes Miklósné, az óvoda vezetője
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
11.- JAVASLAT az óvodában indítható csoportok meghatározására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
12.- JAVASLAT Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
13.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési
tervének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
14.- JAVASLAT a 92/2018. (V.23.) KT. határozat kiegészítésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
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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 két ülés között milyen eseményeken vett részt, a
határozatok végrehajtása terén mi történt, 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
117 / 2018.(VI.26.) 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
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hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről szóló jelentést
elfogadja.

Tárgy: /2.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Kft. tevékenységéről
Előadó: Éberhardt Gábor, ügyvezető
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: üdvözölte Papp Lászlót, a nagyecsedi telep
vezetőjét, aki Éberhardt Gábor megbízásából érkezett. Írásban kapták meg
a tájékoztatót. Megkérdezte Papp Lászlót, hogy kívánja e kiegészíteni az
írásos anyagot.
Papp László, telepvezető: köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy megyei
szinten komoly fejlesztések várhatók, mely a megye mindhárom telepét
érinti. A fejlesztés célja, hogy minél kevesebb szemét kerüljön lerakásra,
és minél többet tudjanak újra hasznosítani.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy hányan dolgoznak a
telepen.
Papp László, telepvezető: elmondta, hogy 48 fő dolgozik a szállításban, 10
fő a telepen, összességében kb. 60-an dolgoznak.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a kiegészítést. Megjegyezte,
hogy jelentős változás, hogy az NHKV végzi a számlázást országos szinten,
aki egy összegben fizeti meg a szolgáltatás díját a Kft-nek. Ezzel óriási
terhet vett le a társulás válláról, hiszen a kintlévőséggel az NHKV
foglalkozik. Ennek meg is van az eredménye 245 millió a 2017. évi
nyereség. Korábban azzal küszködtek, hogy a beruházáshoz felvett hitelt
fizessék. Ehhez képest most egy stabil pénzügyi, gazdasági háttérrel
rendelkeznek.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét
Szántó Zsolt, a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta és támogatta annak tudomásul vételét.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – elfogadta az
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)
Kovács Lajos, polgármester: további jó munkát, erőt és egészséget kívánt
valamennyi dolgozónak.
Papp László, telepvezető ezután elhagyta az ülést.

Tárgy: /3.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
tevékenységéről
Előadó: Kantár József, főmérnök
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: üdvözölte Kantár József, főmérnök
távollétében Pető Lászlót és Zatikné Repcsin Editet a TRV Zrt.
képviseletében. Megkérdezte, hogy kívánják-e kiegészíteni az írásban
megküldött tájékoztatót
Zatikné Repcsin Edit, TRV Zrt.: nem kívánt kiegészítést tenni, de a
felmerülő kérdésekre válaszolnak.
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy nagy cégről van szó,
aminek üzemmérnöksége található a területükön. Az ivóvizet a TRV Zrt.
szolgáltatja, ill. a sikeres beruházás után a szennyvíz szolgáltatást is a Zrt.
végzi. Örvendetes tényként elmondható, hogy a hozzáférés szinte 100%osan kiépített. Az üzemigazgatóságra vetített számok nem rosszak, a
mérleg pozitív, de el kell szenvedni a szolnoki központ költségvetésének
ide terhelt részét is, így az eredmény negatívba fordul. Megkérdezte, hogy
van-e kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatban.
Bugja János, települési képviselő: megkérdezte, hogy milyen jellegű
fennakadás várható a jelzett május-június hónapokban.
Zatikné Repcsin Edit, TRV Zrt.: tájékoztatott mindenkit, hogy a
számlázással kapcsolatban lesznek fennakadások, mert bevezetésre kerül
egy nagyon jól kiépített könyvelési rendszer, ezért előfordulhat, hogy
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átmenetileg a számlák csúsznak.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a tájékoztatást. Összességében
nagyon szerencsésnek mondható, hogy Nagyecseden felújított vízmű és
teljesen új szennyvízhálózat és telep működik.
Ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság véleményét
Szántó Zsolt, a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta és javasolta annak tudomásul vételét.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – elfogadta a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte a vendégeknek a részvétel és
további jó munkát kívánt.
Pető László és Zatikné Repcsin Edit ezután elhagyták az ülést.

Tárgy: /4.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ a Református oktatás helyzetéről
Előadó: Fodorné Nyíregyházi Edit, a Református iskola igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács
Lajos,
polgármester:
üdvözölte
Berettyán
Gábor
igazgatóhelyettest, aki Fodorné Nyíregyházi Edit helyett képviseli az
iskolát. Mindenki írásban kapta meg a tájékoztatót, amiben minden
információt megtalálnak az intézménnyel kapcsolatban. Megkérdezte
igazgatóhelyettes urat, hogy kíván-e kiemelni valamit az előterjesztésből.
Berettyán
Gábor,
igazgatóhelyettes:
megjegyezte,
hogy
nem
önkormányzati az intézmény, de megköszönte a segítséget, amit a
működésükhöz kapnak nap, mint nap az önkormányzattól.
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Kovács Lajos, polgármester: ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság véleményét.
Dr. Ficsor Mihályné az OMSB. elnöke: a bizottság véleményének
ismertetése előtt elmondta, hogy próbálják a gyerekeket a középiskolában
itt tartani. Ezzel kapcsolatban beszéltek az angol nyelvvizsgára való
felkészítésről. Hátrányos gyerekekről van szó, akik a felkészítésen túl egy
hetes balatoni nyaraláson is részt vehetnek. Nagyon jó dolognak tartotta
ezt a lehetőséget, ami a gyerekek itt tartását is segíti. A tájékoztató igen
részletes, minden kérdésre választ adó, ezért a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolta.
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
megbeszélést tartottak a környező települések polgármestereivel, esperes
úr és az intézmény vezetésenek részvételével. Céljuk, hogy próbáljon meg
az intézmény olyan cselekvési programot kitalálni, ami vonzóvá teheti a
környező települések iskolaválasztói körében. Felröppent egy rossz
pletyka, hogy megszűnhet a gimnáziumi oktatás, de települési szinten ez
presztizs értékű. Az elhangzott programmal az iskola nagyon jól ismerte
fel a lehetőséget. Azt tudni kell, hogy egy bizonyos létszám alatt ez
fenntarthatatlan. Ilyen és hasonló programokkal tenni kell azért, hogy több
legyen a gyerekek létszáma. Megköszönte a tájékoztatót és megkérdezte,
hogy van-e további kérdés, észrevétel.
Mivel további hozzászólás, kérdés nem volt a polgármester szavazást
rendelt el majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – elfogadta a
Református oktatás helyzetéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /5.tsp./ TÁJÉKOZTATÓK a sportélet helyzetéről
Előadó:

általános iskola részéről:
Bugja János, iskolaigazgató és
Szántó Zoltán testnevelő,
a Református iskola részéről: Fodorné Nyíregyházi Edit
a sportegyesület részéről:
Fodor András, SE-elnök
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
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Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte az általános iskola részéről
képviselőtársát Bugja Jánost és Szántó Zoltánt, a Református iskolából
Berettyán Gábort, és Hunyidiné Bíró Erikát a Rákóczi SE képviseletében.
Szakosztályonként és intézményenként írásban készültek el a
tájékoztatók. Megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni való az írásos
anyaghoz. Miután nem volt, ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság véleményét
Dr. Ficsor Mihályné az OMSB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság a
tájékoztatót megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Fájó pont egy
szabálymódosítás, ami azokat a gyerekeket érinti, akik NB-II-es
versenyengedéllyel rendelkeznek. Ők nem vehetnek részt a diákolimpián.
A Dancs Lajos Általános Iskola a sportban nagyon jó eredményeket ér el.
Országos döntőn vehettek volna részt, de emiatt ki vannak zárva.
Megkérdezte, hogy érdemes-e ilyen formában nevezni a diák olimpiára.
Szántó Zoltán, testnevelő: meggondolandónak tartotta a kérdést. A
területi döntőn bejutottak volna, de Vaja ment tovább, akit amúgy
megvertek. Vannak olyan játékosaik, akik ha a tanulásban nem is, de a
sportban kiemelkedők. Örülnek, mert a gyerekeknek ez egy lehetőség az
NB-II-ben.
Dr. Ficsor Mihályné az OMSB. elnöke: nagyon sajnálta ezt az új szabályt és
további jó munkát és egészséget kívánt a következő versenyévre.
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy ezek a gyerekek a Puskás
Akadémiában sportolnak. Heti kétszer edzenek és hétvégenként tornákon
vesznek részt, ahol rangos eredményeket tudnak elérni. Nem szeretné
összevetni a diákolimpiával, de szerinte fontosabb az NB-II-es szereplés.
Egyetértett azzal, hogy rossz ez a szabályozás.
Szántó Zoltán, testnevelő: hozzá fűzte, hogy ez a módosítás csak a 7-8-os
osztályt érinti a fiatalabbakat nem, de ez sajnos utólag derült ki.
Bugja János, települési képviselő: elmondta, hogy örülnek a foci
lehetőségének, hiszen a diákjaik a tanulmányi versenyeken nem nagyon
vesznek részt, de a sport terén kiemelkednek. Ez nagy motivációt jelent a
gyerekeknek. Nagyon örülnek annak, hogy ilyen aktív a sportélet. Alsóban
és felsőben is foci mánia van és nem csak a fiúk, hanem a lányok körében
is. Nagyon örül, hogy van az akadémia és a foci nagyon aktív. Idegenből
jöttek a focit népszerűsíteni és meglepődtek, hogy a gyerekek milyen
magas színvonalon fociznak, még a lányok is.
Kovács Lajos, polgármester: felajánlotta, hogy év végén a tanévzárón
díjakat adjanak át az akadémiában elért eredményekért is. Gratulált
Hunyadiné Bíró Erikának is a kézilabda utánpótlás nevelésben elért
eredményekhez. Nagyon ügyesek és eredményesen szerepelnek a
nagyecsedi kislányok.
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Megkérdezte,
kapcsolatban.

hogy

kérdés,

észrevétel

van-e

a

tájékoztatóval

Mivel további hozzászólás, kérdés nem volt a polgármester szavazást
rendelt el majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – elfogadta a
sportélet helyzetéről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)
Ezután Berettyán Gábor, Szántó Zoltán és Hunyadiné Bíró Erika elhagyták
az ülést.

Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy az előterjesztésben
részletesen szerepel, hogy milyen módosítások indokolják a rendelet
módosítását. Ezek főleg pályázatok miatt szükségesek. Az előterjesztésből
jól látszanak a pontos számszaki adatok.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a módosítás elfogadását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
módosítással kapcsolatban.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
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NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8 / 2018. (VI.29.)
önkormányzati rendelete
Nagyecsed Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a pontjában eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Nagyecsed Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II.28) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a.)
b.)
c.)

2 127 011 154
2 207 239 512
80 228 358 Ft
80 228 358 Ft

Ft költségvetési bevétellel
Ft költségvetési kiadással
költségvetési egyenleggel, melyből
működési egyenleg,

állapítja meg.
(2) A működési hiány finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a Képviselőtestület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS
ebből: személyi kiadás
munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadások
államházt.kívűli pénzeszk.
átadás
szociálpolitikai juttatások
tartalék
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1786908
721721
107472
632590
264843

400
734
837
262
004

59280 563
1 000 000

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

felhalmozási kiadás
felhalmozási bevétel
működési kiadás
működési bevétel

1786908 400
420331 112
420331 112
420331 112
0
0
0
0

Költségvetési létszámkeret

109 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele
1 810 208 628,- Ft kiadása 1 580 077 775,- Ft, önként vállalt feladatainak
bevételi és kiadási összege 15 960 000,- Ft, állami (államigazgatási)
feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3.000.000,- Ft.
2. § A R 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § A R 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
4. § A R 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
5. § A R 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
8. § A R 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
9. § A R 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
10.§ A R 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
11.§ A R 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
12.§ A R 14. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
13.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba
lépést követő napon hatályát veszti.
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Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Településfejlesztési Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy meglévő
érvényes rendelettel rendelkezik az önkormányzat, ami tartalmában szinte
azonos ezzel az új rendelettel. Az új készítésének oka, hogy a Megyei
Hulladékgazdálkodási
Társulás
kezdeményezte
az
egységes
rendeletalkotást, hiszen egységes a szolgáltatás és egy a szolgáltató a
megyében. Korábban minden önkormányzat saját maga alkotott
rendeletet. A javaslat nyomán egységes szerkezetű rendelet születne a
megyében.
Dr. Bölcsik István, jegyző: megjegyezte, hogy 2016-tól belépett egy újabb
szereplő az NHKV, aki számláz és beszedi a díjakat és kintlévőségeket,
valamint visszaosztja a szolgáltatóknak a szolgáltatás díjait. A szolgáltatás
szüneteltetésének szabályai nem voltak egységesen szabályozva a megye
településein. Hogy ne érje hátrány a szolgáltatót, ezrét is kérték, hogy
egységesen szabályozzanak az önkormányzatok.
Kovács Lajos, polgármester: ezután kérte a Településfejlesztési Bizottság
véleményét.
Szántó Zsolt a TFB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta a
rendelet megalkotását.
Bugja János, települési képviselő: felhívta a figyelmet néhány sarkalatos
pontra, ami fontos, hogy eljusson a lakossághoz, a szüneteltetés, a kisebb
gyűjtőedény használata. Javasolta, hogy pár mondatban összefoglalva ezt
közzé kellene tenni.
Kovács Lajos, polgármester: arra tett ígéretet, hogy jegyző úr elkészít egy
ilyen tájékoztatót és az Ecsedi Hírmondóban közzé teszik.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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9 / 2018. (VI.29.)
önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ban, és 88.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott
feladatkörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal,
valamint Nagyecsed Város Képviselő-testületének az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31) számú
önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.7. pontjában biztosított
véleményezési
jogkörében
eljáró
Településfejlesztési
Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet célja:
a)
azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerinti
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét,
b)
a köztisztaság, településtisztaság biztosítása, a közegészségügy
valamint az épített és természeti környezet védelme a település területén
belül keletkező települési hulladékok káros hatásaitól,
c)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és
biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége és átláthatósága.
1.2.§ (1) A rendelet területi hatálya a Nagyecsed város közigazgatási
területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területeken
található ingatlanokra terjed ki. A közszolgáltatással érintett terület
leírását a melléklet tartalmazza.
2.
(2) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed
ki, akik a Ht. 2.§ (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználónak
minősülnek (a továbbiakban: ingatlanhasználó).
(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és a nem
közművel gyűjtött háztartási szennyvízre.
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2. A kötelező közszolgáltatás megszervezése, tartalma
3.§ (1) Nagyecsed Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
a települési
hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és
ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás az alábbiakra terjed ki:
a)
az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója (a továbbiakban
együtt: ingatlanhasználó) által az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft., 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. sz. (a továbbiakban:
közszolgáltató) szállító eszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy
a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék gyűjtésére és
rendszeres, vagy alkalmi elszállítására,
b) az ingatlanon összegyűjtött, lomtalanítás körébe vont települési
hulladék évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban
és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő gyűjtésére és
a közszolgáltató általi elszállítására,
c)
a települési hulladék előkezelését, ártalmatlanítását
létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére,

szolgáló

d) az a)-b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött és elszállított települési
hulladék ártalmatlanítására.
(3)
Az
önkormányzat
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
megszervezésével kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreit a SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
(a
továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja. A közszolgáltatás ellátására a
Társulás
kizárólagos
tulajdonában
lévő
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.)
mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.
3. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
4.§ A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal írásban kötött
közszolgáltatási szerződés alapján látja el.
5.§ A közszolgáltatási szerződésben a Ht.-ben foglaltakon túl meg kell
határozni:
a) a teljesítés helyét,
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b) a
hulladékkezelő
rendelkezéseket,

eszközrendszer

bérbeadásával

kapcsolatos

c) a közszolgáltatás ellátásának feltételeire vonatkozó rendelkezéseket,
d) a közszolgáltató és az önkormányzat kötelezettségeit,
e) a közszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

4. Az ingatlanhasználó kötelezettségei
6. § (1) A 3.§ (2) bekezdésében meghatározott közszolgáltatást az
ingatlanhasználó a rendeletben meghatározott módon köteles igénybe
venni, és a közszolgáltatás ellenértékeként a közszolgáltatási díjat
megfizetni, kivéve, ha jogszabály vagy hatósági határozat ettől eltérően
rendelkezik. Az ingatlanhasználó – ha jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik - a kötelező közszolgáltatás alól nem vonhatja ki magát arra
való hivatkozással, hogy azt települési hulladék hiánya miatt nem, vagy
csak részben veszi igénybe.
(2) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék
keletkezik,
de
az
ingatlan
egyidejűleg
gazdálkodó
szervezet
cégnyilvántartásába
bejegyzett
székhelyéül,
telephelyéül
vagy
fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során
keletkezett nem települési hulladékától elkülönítetten gyűjteni és arra a
közszolgáltatást igénybe venni.
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz
hasonló hulladék részét képező vegyes hulladék tekintetében köteles a
közszolgáltatás igénybevételére.
7.§ (1) Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy a települési
hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa.
(2)Az ingatlanhasználó az ingatlanon települési hulladékot nem halmozhat
fel, és az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki.
8.§ (1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó az elszállításra való
átvételig köteles egyes összetevői szerint elkülönítetten gyűjteni, és
tárolni a rendeletben előírtak szerint.
(2) Az ingatlanhasználó a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó
települési hulladékot elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át,
és kizárólag a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe.
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(3) Az ingatlanhasználónak a települési hulladékot a közszolgáltatónak
elszállítás céljából történő átadásáig úgy kell gyűjtenie, tárolnia, és
kezelnie, hogy az mások testi épségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
település környezetét ne szennyezze, a település növény- és állatvilágát
ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
9. § (1) Az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles a közszolgáltatónak
bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy
igénybevételi kötelezettsége megszűnik.
(2) Természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a
személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási
és értesítési helyének címét megadja, a személyazonosságát és lakcímét
igazoló okmányt bemutatja.
(3) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a
közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét,
adószámát, továbbá, ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles
nyilvántartásban
történő
szerepeltetése
számára
kötelező,
úgy
elektronikus kézbesítési címét megadja.
(4) Költségvetési szerv a közszolgáltató felhívására közhiteles
nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét,
adószámát, törzskönyvi nyilvántartási számát, fenntartója nevét,
adószámát megadja.
(5) Változás bejelentése esetén az igénybevételi kötelezettség
keletkezését vagy megszűnését bizonyító okiratok másolatát a
közszolgáltató
részére
be
kell
mutatni.
A
közszolgáltató
a
dokumentumokból nyilvántartásában rögzíti a változás jogcímét, az
ingatlan adatait, a (2) és (3) bekezdésben foglalt adatokat valamint a
változás időpontját.
(6) Abban az esetben, ha ingatlan tulajdonosa az ingatlan használatát
bérleti jogviszony vagy más jogcím alapján átengedi és az igénybevételi
szerződést a bérlő vagy egyéb használó köti meg, a jogviszony
megszűnése esetén a bérbeadó felelős az (1) bekezdésben foglalt
bejelentési kötelezettség teljesítéséért.
5. A közszolgáltató kötelezettségei
10. § A közszolgáltató kötelessége:
a)
a rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a
közszolgáltatás igénybevételére köteles vagy azt igénybe vevő
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ingatlanhasználóktól a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék rendszeres gyűjtése,
elszállítása, valamint a kijelölt hulladéklerakóban történő kezelése
érdekében az ott történő elhelyezése és ártalmatlanítása,
b)
az elkülönítetten gyűjtött települési hulladéknak a rendeletben
foglaltak szerinti rendszeres gyűjtése, elszállítása,
c)

lomtalanítás biztosítása a rendeletben foglaltak szerint.

11. § (1) A közszolgáltató a települési hulladék elszállítását legalább
hetenként egy alkalommal köteles elvégezni a közszolgáltatásba bevont
területről. Az elszállításnak azonos napon kell történnie. A hulladék
gyűjtésének, elszállításának rendjét az önkormányzattal előzetesen
egyeztetett módon a Közszolgáltató határozza meg, és arról az
ingatlanhasználót írásban tájékoztatja.
(2) Amennyiben a közszolgáltató a szállítást műszaki vagy időjárási vagy
vis maior okok miatt nem tudja elvégezni, a szállítás az akadály elhárultát
követő napon esedékes.
12. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a
települési hulladék elszállítását, ha:
a)
nem a közszolgáltató célgépéhez rendszeresített, a rendeletben
meghatározott gyűjtőedényben kerül átadásra,
b)
a gyűjtőedény szállítás céljából történő kihelyezése nem felel meg a
rendeletben foglaltaknak,
c)
érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály a 19.§
(3) bekezdésében említett anyagot tartalmaz,
d)
ha a gyűjtőedényben olyan települési hulladékot helyeztek el, amely
összetömörödött vagy befagyott, vagy a gyűjtőedényben lévő települési
hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt azt az előírt technológiával
üríteni nem lehet,
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató az
ingatlanhasználót haladéktalanul köteles értesíteni az elszállítás
megtagadásának tényéről és okáról.
6. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja
13.§ (1) A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony
azzal a nappal jön létre, amikor az ingatlanhasználó a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik.
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(2)
Ha jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat ettől
eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont:
a) tulajdonos és birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja,
b) használó esetén az ingatlan tényleges használatának első napja,
c) vagyonkezelő esetén a vagyonkezelésre vonatkozó szerződés szerinti
birtokbavétel napja.
14.§ A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszonyt az
ingatlanhasználó és a közszolgáltató között az a tény hozza létre, hogy a
közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a
közszolgáltatást az ingatlanhasználó számára felajánlja.
15.§ Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött olyan
árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy
kíván végezni, amellyel összefüggésben kötelező közszolgáltatás alá
tartozó települési hulladék keletkezik, köteles ezt a közszolgáltatónak
bejelenteni, és a közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység
időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és
mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.
16.§ Ha a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás lényeges
feltételeiben változás áll be, a közszolgáltató a változás bekövetkezte előtt
haladéktalanul, írásban köteles az ingatlanhasználót értesíteni.
17.§ (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtése és elszállításra
való átadása céljára olyan szabványos gyűjtőedényt köteles használni,
amely a közszolgáltató által rendszeresített célgépbe beüríthető, és azzal
elszállítható.
(2)
A közszolgáltató a települési hulladék gyűjtéséhez a
természetes személy ingatlanhasználó részére az alábbi szabványos
gyűjtőedényekből legalább egynek a választási lehetőségét köteles
biztosítani:
a) 60 literes,
b) 80 literes,
c) 120 literes.

(3)
A közszolgáltató a települési hulladék gyűjtéséhez a
nem természetes személy ingatlanhasználó részére az alábbi szabványos
gyűjtőedényekből legalább egynek a választási lehetőségét köteles
biztosítani:
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a) 120 literes,
b) 1100 literes,
(4) A települési hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan
űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy
abban, illetve azokban a megadott szállítási napok között keletkező
háztartási hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető
legyen.
(5) Az ingatlanhasználó által választott, a rendelet szerinti szabványos
gyűjtőedény az ingatlanhasználó tulajdonát képezi, annak beszerzéséről,
karbantartásáról, tisztításáról, pótlásáról saját maga köteles gondoskodni.

(6) A közszolgáltató a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott űrmértékű
szabványos gyűjtőedény választásának lehetőségét csak annak az
ingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személynek
köteles biztosítani, aki e tényt az önkormányzat által kiadott igazolással a
rendeletben foglaltak szerint igazolja.
18.§ (1) A Képviselő-testület a lakóingatlanukat életvitelszerűen és
egyedül használó, természetes személy ingatlanhasználók részére e tény
bizonyítására vonatkozó igazolás (a továbbiakban: igazolás) kiállításával
kapcsolatos hatáskörét átruházza a jegyzőre.
(2) Az igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell
alkalmazni.
(3) Az igazolás kiállítására vonatkozó kérelmet írásban a Nagyecsedi
Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.
(4) Az életvitelszerűen egyedül élés igazolására irányuló kérelemhez
csatolni kell a kérelmező adott ingatlanra vonatkozó lakcímkártyájának
másolatát.
(5) A kérelemben a kérelmező büntetőjogi felelősségének tudatában
nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett ingatlanban
életvitelszerűen és egyedül él.
(6) A jegyző az igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban hivatalból
megkeresi az érintett ingatlanra vonatkozóan bejelentett lakcímmel
rendelkezőkről történő adatszolgáltatásra a lakcímnyilvántartó szervet, és
ennek alapján győződik meg arról, hogy az ingatlanra a kérelmezőn kívül
más személy nincs bejelentkezve.
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(7) Az igazolásnak tartalmaznia kell:
a) a természetes személy ingatlanhasználó nevét, természetes
személyazonosító adatait és bejelentett lakcímét,
b) a kérelmezett ingatlan adatait.
(8) Amennyiben az igazolás kiadására vonatkozó feltételekben változás
következik be, az ingatlanhasználó köteles azt írásban bejelenteni.
19.§ (1) Az ingatlanhasználó úgy köteles a gyűjtőedényt a hulladék
elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időben a közterületen
elhelyezni, hogy az az elszállítást végző járművel megközelíthető és
üríthető legyen. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a
gépjármű-, és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy
károkozás előidézésének veszélyével.
(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a települési hulladékot
tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy az a hulladék elszállítása során
alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. A gyűjtőedénybe csak olyan
mennyiségű települési hulladék helyezhető el, hogy annak teteje az
kihelyezéskor lecsukható legyen.
(3) A gyűjtőedényben nem helyezhető el veszélyes hulladék, állati tetem,
trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy mérgező anyag, robbanásveszélyes
anyag, építési-bontási törmelék olyan hulladék, amely veszélyezteti a
szállítással foglalkozó dolgozók vagy mások életét, testi épségét,
egészségét, vagy gyűjtése során a közszolgáltató által rendszeresített
célgép műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, továbbá ami az
ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet.
(4) A gyűjtőedényt annak kiürítése után az ingatlanhasználó köteles a
közterületről eltávolítani, és saját ingatlanán belül tárolni a következő
kihelyezésig.
7. A települési hulladék elkülönített gyűjtésére vonatkozó
különös szabályok
20. § A települési hulladék elkülönített gyűjtésére a rendelet
rendelkezéseit a 21.§ (2) bekezdésében, valamint 22.§ (5) bekezdésében
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
21.§ (1) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, fém és
csomagolási települési hulladék gyűjtését és elszállítását házhoz menő
szolgáltatással a (2) bekezdésben foglaltak szerint biztosítja a természetes
személy ingatlanhasználónak.
(2) Az (1) bekezdés szerint elkülönítetten gyűjtött hulladékot a
természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltató által biztosított, az
elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott, sárga-kék színű speciális
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gyűjtőedénybe gyűjti. A gyűjtőedény az ingatlan tartozéka, annak
használatára az ingatlan mindenkori használója jogosult.
22.§ (1) A közszolgáltató biztosítja a gyűjtőszigeteken gyűjtött papír,
műanyag, fém és üveg csomagolási hulladékok gyűjtését és elszállítását.
(2) A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények
telítődésének megfelelő gyakorisággal, de legalább havonta köteles
gyűjteni és elszállítani.
(3) A hulladékgyűjtő szigetek helyszíneiről, üzemeltetésével, használatával
kapcsolatos információkról a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és
weblapján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.
(4)
A
hulladékgyűjtő
szigetek
karbantartásáról,
tisztántartásáról közszolgáltató gondoskodik.

javításáról

és

(5) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező zöldhulladékot házi
komposztálás útján komposztálja.
8. A lomtalanítás szabályai
23. § A közszolgáltató évente egy alkalommal a közszolgáltatás keretében,
külön díj felszámítása nélkül az önkormányzattal előre egyeztetett
időpontban lomtalanítás keretében gondoskodik a rendszeres elszállításra
használatos gyűjtőtartályokban el nem helyezhető, nagy darabos hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról.
24. § A lomtalanítás időpontját és az azzal kapcsolatos információkat, így
különösen a lomtalanítás körébe tartozó hulladékok fajtáit a közszolgáltató
hirdetményben és a honlapján, az önkormányzat pedig a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján valamint honlapján 30 nappal a lomtalanítás
tervezett időpontja előtt közzéteszi.
25. § A lomtalanításra a rendelet rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy az ingatlanhasználó a lomtalanításra meghatározott
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából a lomtalanítás körébe tartozó
települési hulladékot arra a helyre, amelyet a közszolgáltató és az
önkormányzat a 24.§. szerinti hirdetményében megjelölt.
26. § A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék,
b) veszélyes hulladék,
c) vegyes hulladék,
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d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék,
e) zöldhulladék,
f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött
hulladék.
27. § A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű
és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól
megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
9. A közszolgáltatás szüneteltetése
28. § (1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető, ha az önállóként
nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az ingatlant 90
napnál hosszabb ideig nem használja, és a szüneteltetés várható
időtartamát – legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőzően – a
közszolgáltatónak
írásbeli
nyilatkozattal
bejelenti.
A
bejelentés
megtételére csak a közszolgáltató nyilvántartása szerinti ingatlanhasználó
vagy meghatalmazottja jogosult.
(2) Közoktatási intézmény a szüneteltetést a nyári iskolai szünet idejére,
legfeljebb 60 nap időtartamra kérheti.
(3) A szünetelés tényét a közszolgáltató legfeljebb tárgyévre, ha a
bejelentést tárgyév utolsó három hónapjában nyújtják be, legfeljebb
tárgyévre és az azt követő évre állapítja meg és rögzíti nyilvántartásában.
(4) Ha az ingatlant a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból használják,
annak tényét a használat megkezdését megelőzően az ingatlanhasználó
köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.
(5) A szüneteltetés tényét az ingatlanhasználónak utólag igazolnia kell. Az
igazoláshoz legkésőbb tárgyévet követő év február 15. napjáig be kell
nyújtani a közszolgáltató részére a vezetékes ivóvíz szolgáltató vagy az
áramszolgáltató által kibocsátott, a szüneteltetés időszakára szóló
közüzemi igazolás vagy éves elszámoló számla másolatát. A szüneteltetés
ténye akkor igazolt, ha a használaton kívüli ingatlanon éves átlagban a
vízfogyasztás a 3 m3-t, vagy az elektromos áram fogyasztása a 250 kWórat nem haladja meg.
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(6) A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. Ha a
szüneteltetés feltételei folyamatosan fennállnak, a tárgyévi kérelmet
legkésőbb február 15. napjáig kell benyújtani. Ezzel egyidejűleg az (5)
bekezdésben foglalt utólagos igazolást is teljesíteni kell.
(7) A szünetelés bejelentésének valóságtartalmát a közszolgáltató
helyszíni szemle keretében is jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés során a
közszolgáltató kérheti az (5) bekezdésben foglalt igazolás benyújtását.
(8) A bejelentés elmulasztása esetén a közszolgáltató nyilvántartásában
az ingatlan használatát rögzíti. Az igazolás benyújtásának elmulasztása
vagy a szünetelés jogszerűtlen igénybevétele esetén a közszolgáltató a
szünetelés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja. A
megállapított közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó köteles megfizetni.
29. § (1) A közszolgáltató a szüneteltetés tényét a bejelentés benyújtását
megelőző időszakra – a (2) bekezdésben valamint a 28. § (6)
bekezdésében foglalt kivétellel – nem állapítja meg.
(2) Amennyiben a szünetelés feltételei fennállnak, de a szünetelést az
ingatlanhasználó tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme
hiányában csak későbbi időpontban jelenti be, az akadályoztatás okának
megjelölésével, igazolásával, valamint a 28. § (5) bekezdés szerinti
közüzemi
igazolások
benyújtásával
kérheti
a
közszolgáltatás
szüneteltetésének utólagos megállapítását. Az utólagos szüneteltetés
benyújtására az ingatlanhasználó közeli hozzátartozója vagy örököse is
jogosult.
(3) Az utólagos szüneteltetést a közszolgáltató legfeljebb a bejelentéstől
visszaszámított egy éves időtartamra állapítja meg.

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére
vonatkozó rendelkezések, a közszolgáltató nyilvántartása
30.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért a Ht-ben
meghatározottak szerint köteles közszolgáltatási díjat fizetni. A
közszolgáltatási díj beszedésére, behajtására a Koordináló szerv jogosult.
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az
ingatlanhasználó,
aki
a
hulladékgazdálkodással
kapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a közszolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
rendelkezésre állását igazolja.
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(3)
Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a
közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének
teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a
közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon rendkívüli
gyűjtőjárattal pótolta mulasztását.
(4)
Nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie az ingatlanhasználónak arra
az időszakra, amely alatt a közszolgáltatás szünetel.
31.§ (1) A közszolgáltató a díjfizetésre kötelezettekről nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza a közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett
adatait, adott esetben levelezési címét, az ingatlan adatait, az
igénybevételi kötelezettség időtartamát, a használt gyűjtőedény méretét,
darabszámát, a fizetési módot, az ingatlan szüneteltetését és az
adatváltozást.
(2) A közszolgáltató az adatokat elsődlegesen a díjfizetésre kötelezett
önkéntes bejelentése alapján tartja nyilván.
(3) Önkéntes bejelentés hiányában a díjfizetésre kötelezett személyét az
önkormányzati adatszolgáltatás vagy egyéb hatósági nyilvántartás adatai
alapján, az (5)-(8) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazásával állapítja
meg.
(4) A közszolgáltató 1 db 120 literes gyűjtőedény használatát vélelmezi.
(5) A közszolgáltató a (2) bekezdés szerinti bejelentés hiányában a
díjfizetés kötelezettjeként elsődlegesen az ingatlan életvitelszerű
használóját, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosát jelöli meg.
(6) Az ingatlan életvitelszerű használója az ingatlanban lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy. Az életvitelszerű
ingatlanhasználó elsődlegesen a lakóhellyel, másodlagosan a tartózkodási
hellyel rendelkező személy.
(7) A közszolgáltató az önkormányzati adatszolgáltatásban feltüntetett
személyt
írásban
felszólítja,
hogy
az
önkéntes
bejelentési
kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, egyben tájékoztatja,
hogy annak elmulasztása esetén a közszolgáltatási díjfizetésre
kötelezettként nyilvántartásában rögzíti. Ha az adatszolgáltatás alapján az
ingatlannak több életvitelszerű használója is van, a közszolgáltató
valamennyi személyt egyidejűleg felszólítja az önkéntes bejelentési
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kötelezettsége teljesítésére, hivatkozva a Ht. 52. § (5) bekezdésében
foglalt egyetemlegességre.
(8) A (7) bekezdés szerint felszólított személy jogosult a vélelemmel
ellentétes tények bizonyítására. A bizonyítást a közszolgáltató csak akkor
fogadja el, ha hatósági okirat vagy egyéb bizonyíték hitelt érdemlően
igazolja, hogy közszolgáltatási díj megfizetésére más személy köteles.
(9) Amennyiben a közszolgáltató által meghatározott 15 napos határidőt
követően önkéntes bejelentés nem érkezik, vagy az ellenbizonyítás
sikertelen, az ingatlan életvitelszerű használóját - több életvitelszerű
ingatlanhasználó közül az adatszolgáltatásban elsőként feltüntetett
személyt - a közszolgáltató díjfizetésre kötelezettként nyilvántartásba
veszi.
(10) Ha a díjfizetésre kötelezett elhalálozását az ingatlan életvitelszerű
használója, az elhunyt örököse vagy az ingatlan felett rendelkezésre
jogosult nem jelenti be, a közszolgáltató az önkormányzati vagy hatósági
adatszolgáltatás alapján a díjfizetésre kötelezettet a halál beálltát követő
naptól veszi nyilvántartásba.
(11) Nem kérheti a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség törlését az, aki
a változás bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, emiatt a
közszolgáltató nyilvántartásában díjfizetőként szerepel és a díjfizetési
kötelezettség másra nem hárítható.
(12) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlan használatára kötött
szerződés megszűnését követően változás bejelentési kötelezettségét
nem teljesítette és a szüneteltetés lehetőségével sem élt, az ingatlanra
kötött igénybevételi szerződés alapján nyilvántartott, ennek hiányában
legalább a (4) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettség terheli.

11. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
32.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételére köteles
ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat Koordináló
szerv
részére.
A
közszolgáltató
ennek
érdekében
kezeli
az
ingatlanhasználó természetes személyazonosító adatait, lakcímét.
(2) A kötelező adatkezelés célja az ingatlanhasználó személyének
megállapításához
valamint
ügyfélszolgálati
feladatok
ellátásához
szükséges
adatbázis
létrehozása,
működtetése,
valamint
a
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közszolgáltatási
díj
beszedésével
kötelezettség teljesítése.

kapcsolatos

adatszolgáltatási

(3) A közszolgáltató kötelező adatkezelés keretében kezeli a díjbeszedési
és díjbehajtási jogosultsága idején keletkezett közszolgáltatási díjhátralék
behajtása érdekében a behajtással érintett ingatlanhasználók természetes
azonosító adatait (születési hely, idő, valamint anyja neve).
(4) Az önkormányzat a közszolgáltató rendelkezésére bocsátja:
a)

a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges
információkat,

b)
a közszolgáltató kérése alapján a közszolgáltatással összefüggő, a
Ht. 38. §-ában rögzített személyes adatokat (ingatlanhasználó neve,
lakcíme),
c)
a közszolgáltató kérése alapján az ingatlanban lakóhellyel és
tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi nagykorú személy nevét,
d)
a közszolgáltató megkeresése alapján, szükség esetén a díjhátralék
behajtása érdekében a behajtással érintett ingatlanhasználók egyéb
adatait (születési hely, idő, valamint anyja neve).
(5)
Az önkormányzat az igénybevételre kötelezettek személyes adatait
kizárólag
a
közszolgáltató
nyilvántartási
és
adatszolgáltatási
kötelezettsége teljesítése érdekében, a további természetes azonosító
adatokat pedig kizárólag a díjhátralék rendezésével összefüggő eljárás
céljából történő felhasználásra adhatja át a közszolgáltatónak, és az
adatokat a közszolgáltató kizárólag ezen célokra használhatja fel.
(6) A közszolgáltató köteles:
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(7) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait – az adatok
tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak
megszűnéséig, a (4) bekezdés c) pontja alapján kezelt adatokat az
ingatlanhasználó személyének megállapításáig, díjhátralék esetén a
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tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a
közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.
12. Záró rendelkezések
33. § (1) Ez a rendelet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2)
Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás
kötelező
igénybevételéről
szóló
10/201.
(IV.1.)
önkormányzati rendelet, és az azt módosító 18/2011. (IX.27.), a 22/2011.
(XII.20.), a 7/2012.(IV.12.), az 1/2013. (I.31.), és a 13/2015. (XII.18.)
önkormányzati rendeletek.

Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy szorosan összefügg ez a
napirend a következővel. A kötelezettségüket megszegő képviselőkkel
szembeni szankciókat eddig külön rendeletben szabályozták. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint ezt az SZMSZben kell szabályozni. Ezért az SZMSZ-t kiegészítik ezekkel a
rendelkezésekkel.
Ezután kérte az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Bulyáki Zoltán, az ÜB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
javasolta az SZMSZ módosítását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10 / 2018. (VI.29.)
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önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 33. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet
mellékletének 5.1 pontjában foglalt feladatkörében eljáró Ügyrendi
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.
(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 37.§-a az alábbi (3)-(8)
bekezdésekkel egészül ki:
„37.§ (3) A képviselőt, ha feladatai ellátásában három hónapon túl
akadályoztatva van, mindaddig nem illeti meg a tiszteletdíj, amíg az
akadályoztatás meg nem szűnik.
(4)
A képviselő az ülésekről való távollétét legkésőbb az ülést megelőző
napig a polgármesternél, vagy a bizottság elnökénél köteles bejelenteni
szóban vagy írásban. A képviselőtől a tiszteletdíj 25%-át le kell vonni 2
havi időtartamra, ha a képviselő-testület, vagy a bizottság két egymást
követő ülésén önhibájából, előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt.
(5)
Ha a képviselő a személyes érintettségére vonatkozó bejelentési
kötelezettségét elmulasztja, a tiszteletdíj 25%-át le kell vonni 1 havi
időtartamra.
(6)
A képviselőtől a tiszteletdíj 25%-át le kell vonni 2 havi időtartamra,
ha a képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelezettségei megszegi.
(7)
A kötelezettségeit ismételten megszegő képviselőtől a tiszteletdíj
megvonása újra megállapítható a (4)-(6) bekezdésekben foglaltak szerint.
(8)
A képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles bejelenteni, ha
tiszteletdíj megvonására okot adó körülmény merült fel. A bejelentést
követően a tiszteletdíj megvonásáról a képviselő-testület dönt.”
2.§ A R. az alábbi, 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § A bizottság tagjára a 37.§ (3)-(8) bekezdéseit megfelelően
alkalmazni kell.”
3. § (1) Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.
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(2) Hatályát veszti az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet 25.§ (5)
bekezdése.

Tárgy: /9.tsp./ JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok
tiszteletdíjáról
szóló
11/2011.
(IV.11.)
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: visszautalt az előző napirendre. Az SZMSZ-be
átemelt rendelkezéseket a jelen rendeletben hatályon kívül szükséges
helyezni.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11 / 2018. (VI.29.)
önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelet
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
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2.§ Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

Tárgy: /10.tsp./ BESZÁMOLÓ
tevékenységéről

a

Nagyecsedi

Óvoda

2017.

évi

Előadó: Kerekes Miklósné, az óvoda vezetője
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: üdvözölte Kerekes Miklósné óvodavezetőt.
Írásos előterjesztés került a képviselők elé. Igen terjedelmes beszámolót
kaptak, ennek vannak szakmai praktikái, ami alapján mindenről képet kap
az olvasó. Nemrég a pedagógus nap alkalmából jegyző úrral adtak át
Fehérné Gyuricska Ildikónak kiváló pedagógus díjat és köszöntötték a
nyugdíjba vonulót. A közeljövőben sokan érik el a nyugdíjkorhatárt,
helyükre számos új kolleganő kerül felvételre. Örvendetes, hogy sok fiatal
dönt úgy, hogy óvodapedagógusi pályára készül.
Kerekes Miklósné, óvodavezető: elmondta, hogy 2 fő már két évet
elvégzett a főiskolán, és 3-4 fő, aki az első évet végezte idén.
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy úgy tűnik ezen a téren a
szakember gárda biztosított lesz. Jelen pillanatban a két óvoda teljes
létszámmal működik, ez stabil működést feltételez a jövőben is.
Megkérdezte az óvoda vezetőjét, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni.
Kerekes Miklósné, óvodavezető: úgy gondolta, hogy leírt mindent, ami az
elmúlt évben az óvoda működését érintette. Megköszönte az
önkormányzat és a képviselők segítő közreműködését.
Kovács Lajos, polgármester: sajnálatosnak tartotta, hogy a Vasút utcai
óvoda tető felújítási projektjét nem tudták még dűlőre vinni. Remélte,
hogy ezt a projektet is sikerül megnyerni.
Ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság véleményét
Dr. Ficsor Mihályné az OMSB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság a
beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
118 / 2018.(VI.26.) KT.
határozata
A Nagyecsedi Óvoda 2017. évi tevékenységéről
a Képviselő-testület
A Nagyecsedi Óvoda 2017. évi tevékenységéről szóló írásos beszámolót
megtárgyalta, azt jónak tartja és elfogadja.

Tárgy: /11.tsp./ JAVASLAT
az
meghatározására

óvodában

indítható

csoportok

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy minden évben kötelező
feladat a testületnek az indítható csoportok meghatározása. Az előző
évnek megfelelően, az óvoda vezetőjének javaslata alapján a Vasút utcán
4, a Wesselényi utcán 8 csoport indítható.
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
119 / 2018.(VI.26.) KT.
határozata
a Nagyecsedi Óvodában indítható csoportok meghatározásáról
A Képviselő-testület
34

A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az
alábbiak szerint határozza meg:
A napközi otthonos óvodában indítható csoportok száma:
- a Vasút úti telephelyen működő óvodában
4
- a Wesselényi úti telephelyen működő óvodában

8

Végrehajtási határidő: 2018. szeptember 1.
Végrehajtásért felelős: óvodavezető,

Tárgy: /12.tsp./ JAVASLAT Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy ezzel a
dokumentummal – amely 5 évre szól – az önkormányzat eddig is
rendelkezett. 5 évenként azonban új program elfogadására van szükség. A
régi dokumentum tegnap járt le, ezért szükséges az újabb 5 évre szóló
program elfogadása. A terjedelme miatt ezt írásban nem csatolták az
előterjesztéshez, de a hivatal 11. számú szobájában bárki számára
megtekinthető. 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
120 / 2018.(VI.26.) KT.
határozata
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
A képviselő-testület
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Kifejezi azon szándékát, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot és
mellékleteit elfogadja.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /13.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy van 2018. évre elfogadott
közbeszerzési tervük. A „Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi
felzárkóztatás Nagyecsed és mikro-térségének összefogásával” című
projekttel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, ezért
a meglévő tervet aktualizálni kell.
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
121 / 2018.(VI.26.) KT.
határozata
Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének
1. sz. módosításáról
A képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervének módosítását elfogadja a határozat 1. sz. melléklete
szerint.
Végrehajtási határidő: azonnal
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Végrehajtásért felelős: polgármester

1. sz. melléklet a 121/2018. (VI.26.) KT. határozathoz

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

2018. évi közbeszerzési tervének 1. sz.
módosítása

A
közbeszerz
és tárgya

CPV kód

Tervezett
Időbeli ütemezés
eljárás
típus (pl.
szerződés
Irányadó
nyílt,
Becsült eljárásre összefoglal az eljárás teljesítéséne
megindítás
k várható
érték
nd
ó
ának
időpontja
(HUF) (nemzeti tájékoztatá
tervezett
vagy a
, uniós) ssal induló,
időpontja
szerződés
115. §
időtartama
szerinti,
stb.)

III. Szolgáltatás-megrendelés
Képzési
szolgáltatások
2 részben
1 rész a
Humán
szolgáltatások
fejlesztése és
társadalmi
felzárkóztatás
Nagyecsed és
mikrotérségének
összefogásával
című EFOP1.5.3-16-201700045
azonosító
számú projekt
keretében
képzési
szolgáltatás
biztosítása;
2 rész
Lakhatás és
humán
erőforrás
fejlesztés a

80000000-4

25060
000

nemzeti
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117. §
2018.július
szerinti nyílt
eljárás

2021.február

nagyecsedi
fiatalok
helyben
maradásáért
című EFOP1.2.11-162017-00036
azonosító
számú projekt
keretében
képzési
szolgáltatás
biztosítása

Nagyecsed, 2018. június 26.
Kovács Lajos
polgármester
Ajánlatkérő képviselőjének
hitelesítése

Tárgy: /14.tsp./ JAVASLAT a 92/2018.(V.23.) KT. határozat kiegészítésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztette a testületet, hogy május 23-án
döntöttek a „Négyen négy keréken a lápi vidéken – Nagyecsed turisztikai
látványosságainak és az Ecsedi-láp megmaradt természeti értékeinek
megtekintése” című pályázat megvalósításáról. A határozatból kimaradt
az ingatlan megnevezése, ezért a határozatot ki kell egészíteni. Erre
készült el a javaslat.
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
122 / 2018.(VI.26.) KT.
határozata
A 92/2018. (V.23.) KT határozat kiegészítéséről
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A képviselő-testület
A „Négyen négy keréken a lápi vidéken – Nagyecsed turisztikai
látványosságainak és az Ecsedi-láp megmaradt természeti értékeinek
megtekintése” című pályázat megvalósításáról szóló 92/2018. (V.23.) KT.
határozatot azzal egészíti ki, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan:
Nagyecsed, belterület 695 hrsz.
A 92/2018. (V.23.) KT. határozat egyéb részei változatlanul érvényesek.

EGYEBEK

Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése
az egyebek napirenddel kapcsolatban.
Bugja János, települési képviselő: segítséget kért az iskola konyhájával
szemben lévő zsebkendőnyi terület tereprendezéséhez.
Kovács Lajos, polgármester: megígérte, hogy a Kft. segít a munkában.

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

Paragh Lajos
települési képviselő
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