Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
augusztus 28-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í
v ü l i – nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

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

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

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dr. Ficsor Mihályné települési képviselő, és
Mészáros Gábor alpolgármester
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, majd
megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét, mivel a
képviselő-testület 9 tagja közül mind a 9 tag jelen volt, majd megnyitotta
az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő dr. Ficsor Mihályné települési
képviselőt, és Mészáros Gábor alpolgármestert, majd szavazást rendelt el,
s kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
130 / 2018.(VIII.28.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. augusztus 28-ai - rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül dr.
Ficsor Mihályné települési képviselőt, és Mészáros Gábor alpolgármestert
választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót és előterjesztést, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító számú projekt
keretében tanulmányi ösztöndíj nyújtására vonatkozó pályázati kiírás
jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
2.- JAVASLAT viziközmű Felújítási, Pótlási terv véleményezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
3.- JAVASLAT víziközmű Beruházási terv jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
4.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT a Rákóczi Sportegyesület működési célú támogatásának
növelésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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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
131 / 2018.(VIII.28) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító számú projekt
keretében tanulmányi ösztöndíj nyújtására vonatkozó pályázati kiírás
jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
2.- JAVASLAT viziközmű Felújítási, Pótlási terv véleményezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
3.- JAVASLAT víziközmű Beruházási terv jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
4.- JAVASLAT a Rákóczi Sportegyesület működési célú támogatásának
növelésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító számú
projekt keretében tanulmányi ösztöndíj nyújtására
vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy „Esélyotthon” címmel az
önkormányzat pályázatot nyert. Ennek a pályázatnak az ismertebb része a
szolgálati lakás rekonstrukciója és több humánelemet is tartalmaz a
program. Ebben a programban 9 milliós keretből 6-6 hónap időtartamra
ösztöndíjra pályázhatnak a nagyecsedi fiatalok, melynek havi összege
10.000.-Ft. Félévente kell pályázni, mivel tanulmányi átlaghoz van kötve,
és az éppen aktuális átlag félévente változik. 5 féléven keresztül van
lehetőség a pályázat benyújtására. Egy félévben a támogatható fiatalok
száma 30 fő. Az első pályázat meghirdetése után ki fog derülni, hogy a
meghatározott 4-es átlaggal lesz-e 30 fő, akit támogatni tudnak, ha nem,
akkor ezen később módosítani lehet. Ha meg lesz a minimum 30 fő, akkor
ezekkel a feltételekkel fogják hirdetni továbbra is. A nagyecsedi állandó
lakóhellyel rendelkező, főiskolai vagy egyetemi, nappali tagozatos fiatalok
pályázhatnak.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a pályázat kiírását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Dr. Ficsor Mihályné, települési képviselő: megkérdezte,
döntéshozók rokonait miért kell kizárni a pályázatból.

hogy

a

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy ez a pályázatban foglalt
előírás, a pályázat kizárja a döntéshozásban résztvevőket és a közeli
hozzátartozókat. Az átlag módosítását kérhetik, ha nem lesz elég
jelentkező.
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:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
132 / 2018.(VIII.28.) KT.
határozata
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító számú projekt keretében
tanulmányi ösztöndíj nyújtására vonatkozó pályázati kiírás
jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító
számú projekt keretében tanulmányi ösztöndíj nyújtására vonatkozó
mellékelt pályázati kiírást a mellékeltek szerint jóváhagyja.
Az összesen bruttó 9.000.000.-Ft összköltségű ösztöndíj az EFOP-1.2.1116-2017-00036 azonosító számú projekt költségvetése terhére 100%-os
támogatási intenzitás mellett elszámolható.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: folyamatos

Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT
viziközmű
véleményezésére

Felújítási,

Pótlási

terv

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a víziközmű felújítási, pótlási
terv véleményezésére vonatkozó javaslat írásban került a testület elé.
Jogszabály írja elő az erre vonatkozó teendőket. A szolgáltató elvégzi az
ivóvíz-rendszer felülvizsgálatát, a műszaki állapotot rögzíti, és ennek
alapján tesz javaslatot. Mivel nem rég estek át egy jelentős
rendszerrekonstrukción a jelenlegi rendszer megfelel. A szokásos éves
karbantartás mellett nem szükséges beruházást eszközölni, amiről a
következő napirendnél fognak döntést hozni. A szükséges karbantartási,
felújítási feladatokra vonatkozó terv elkészült, melyet az előterjesztéshez
csatoltak.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendhez.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
133 / 2018.(VIII.28.) KT.
határozata
Az NE-IV víziközmű rendszer Felújítási, Pótlási tervének
véleményezéséről
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést, és ennek alapján az NE-IV
víziközmű rendszer 2019-2033 időszakra vonatkozó Felújítási, Pótlási
tervével kapcsolatban véleményeltérést nem fogalmaz meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozatot legkésőbb
2018. szeptember 30-ig küldje meg a víziközmű szolgáltatónak annak
érdekében, hogy az a Felújítási, Pótlási tervet a Magyar Energetikai- és
Közmű-Szabályozási Hivatalhoz benyújthassa.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: 2018. szeptember 30.

Tárgy: /3.tsp./ JAVASLAT víziközmű Beruházási terv jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: visszautalt az előző napirendre, ahol
elhangzott, hogy a közelmúltban elvégzett rekonstrukciós munkák miatt
nem kell beruházást tervezniük.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
134 / 2018.(VIII.28.) KT.
határozata
Az NE-IV víziközmű rendszer Beruházási Tervének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést, és ennek alapján az NE-IV
víziközmű rendszer 2019-2033 időszakra vonatkozó Beruházási Tervét
akként hagyja jóvá, hogy nem kerül betervezésre beruházási feladat az
alábbi indokok miatt:
Az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek, a
vízműtelep biztosítani tudja a megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet,
kapacitásbővítésre technológiai átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a
közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer
vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a
felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásonként.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott Beruházási Tervet legkésőbb
2018. szeptember 30-ig nyújtsa be a Magyar Energetikai- és KözműSzabályozási Hivatalhoz.
Végrehajtásért felelős: polgármester
Végrehajtási határidő: 2018. szeptember 30.

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT a Rákóczi Sportegyesület
támogatásának növelésére

működési

célú

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a napirendhez írásos
előterjesztés készült, mely részletesen tartalmazza a támogatás
növelésének okait.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
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Bugja János, a PB elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztés elfogadását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
135 / 2018.(VIII.28.) KT.
határozata
A Rákóczi Sportegyesület működési célú vissza nem térítendő
támogatási összegének növelésére
A Képviselő-testület
A Rákóczi Sportegyesület részére a 2018. évi költségvetésében
jóváhagyott 14.000.000.-Ft összegű működési célú vissza nem térítendő
támogatás összegének 17.500.000.-Ft-tal történő megemelését határozta
el.
A Rákóczi Sportegyesület 2018. évi működési célú támogatásának összege
így 31.500.000.-Ft-re növekedett.
A Képviselő-testület
szerződés aláírására.

felhatalmazza

a

polgármestert

a

támogatási

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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Kovács Lajos, polgármester: visszautalt az előző napirendre. Az előbb
elfogadott támogatás növelését a költségvetésükben is át kell vezetni.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta költségvetés módosításának elfogadását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15 / 2018. (VIII.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.)

2 577 011 154 Ft költségvetési bevétellel
2 674 739 512 Ft költségvetési kiadással
97 728 358 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
97 728 358 Ft működési egyenleg,

állapítja meg.
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(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
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI
BEVÉTEL
ebből: felhalmozási kiadás
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási

felhalmozási kiadás
felhalmozási bevétel
működési kiadás
működési bevétel

2 254
721
107
632
282
59
1
2 254
420
420

408
721
472
590
343
280
000
408
331
331

400
734
837
262
004
563
000
400
112
112

420 331 112
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 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § A R 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
4. § A R 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
5. § A R 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
6. § A R 13. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R 15. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép
8. § A R 18. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
9. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést
követő napon hatályát veszti.
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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

Dr. Ficsor Mihályné
Gábor
települési képviselő
jkh.

Mészáros
alpolgármester
jkh.
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