Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
december 4-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,
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, 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 dr. Ficsor Mihályné települési
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képviselőt, és Mészáros Gábor alpolgármestert, majd szavazást rendelt el,
s kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
171 / 2018.(XII.4.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. december 4-ei – rendes – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül dr. Ficsor
Mihályné települési képviselőt, és Mészáros Gábor alpolgármestert,
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.- JAVASLAT a 2019. évi belső ellenőrzési
(kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

terv

jóváhagyására

3.- JAVASLAT a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár igazgatói
beosztásának ellátására pályázat kiírására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
4.- JAVASLAT a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár igazgatói
pályázatának előzetes véleményezésére létrehozandó eseti bizottság
létrehozására
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Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
5.- JAVASLAT székhelyhasználathoz történő hozzájárulásra
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
6.- JAVASLAT az Önkormányzat folyószámlahitel
meghosszabbítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

keretszerződésének

7.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
folyószámla hitelkeret szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
EGYEBEK

Ezután a polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, vagy új
napirendre vonatkozó javaslat.
Miután kérdés és javaslat nem hangzott el 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
172 / 2018.(XII.4.) 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.- JAVASLAT a 2019. évi belső ellenőrzési
(kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

terv

jóváhagyására

3.- JAVASLAT a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár igazgatói
beosztásának ellátására pályázat kiírására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
4.- JAVASLAT a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár igazgatói
pályázatának előzetes véleményezésére létrehozandó eseti bizottság
létrehozására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
5.- JAVASLAT székhelyhasználathoz történő hozzájárulásra
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
6.- JAVASLAT az Önkormányzat folyószámlahitel
meghosszabbítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

keretszerződésének

7.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
folyószámla hitelkeret szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
EGYEBEK

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA
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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 a
testületi tagoknak. A két ülés közötti eseményekről a következő ülésre
készül jelentés. 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
173 / 2018.(XII.4.) KT.
határozata
A két ülés között tett jelentésről
A Képviselő-testület
A két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, közéleti eseményekről,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott
hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről szóló jelentést
elfogadja.

Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT
a
2019.
évi
jóváhagyására (kiosztással)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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belső

ellenőrzési

terv

Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően egyeztettek a Mágika Audit Kft-vel, aki
szerződéses partnerük a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére. A terv
szerint a leltározási, selejtezési tevékenység szabályszerűségének
ellenőrzésére a Szatmári Kistérségi Bölcsődében, a TakarNet rendszer
működtetésének szabályszerűségi ellenőrzésére, és a „Nagyecsedi
Városüzemeltetési”
Szolgáltató
Nonprofit
Kft.
tevékenységének
szabályszerűségi ellenőrzésére tettek javaslatot. A belső ellenőrzési
feladatok határidejét és ütemezését a határozat-tervezet szerint javasolta
elfogadni.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy a tervvel kapcsolatban
van-e valakinek javaslata, kérdése.
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:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
174 / 2018.(XII.4.) KT.
határozata
A 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
1. Tényként állapítja meg, hogy Nagyecsed Város Önkormányzat
belsőellenőrzési feladatait 2019. évben is teljesíti a 2. pontban foglaltak
szerint a belső ellenőrzési tevékenység ellátásával megbízott Mágika
Audit Kft. vezetésével.
2. Az 1. pontban meghatározottak szerint az önkormányzat belső
ellenőrzési célját 2019. évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja
meg.
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Leltározási,
selejtezési
tevékenység
szabályszerűségének
ellenőrzése a Szatmári Kistérségi Bölcsődében
Az ellenőrzés tervezett időpontja:
A jelentés leadás időpontja:
Az ellenőrzési napok száma:



TakarNet
ellenőrzése

rendszer

2019. május hó
2019. június hó 30.
5 nap

működtetésének

Az ellenőrzés tervezett időpontja:
A jelentés leadás időpontja:
Az ellenőrzési napok száma:


2019. október-november hó
2019. december 15.
5 nap

Nagyecsedi Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit
tevékenységének szabályszerűségi ellenőrzése.
Az ellenőrzés tervezett időpontja:
hó
A jelentés leadás időpontja:
Az ellenőrzési napok száma:



szabályszerűségi

2019.

Kft.

október-november

2019. december 15
5 nap

Rendkívüli eseményekre fenntartott ellenőrzési napok száma: 5 nap

Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /3.tsp./ JAVASLAT a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és
Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására pályázat
kiírására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy jövő év január végén a
jelenlegi igazgatói megbízás Murguly László Csabánénak lejár, ezért
javasolta, hogy az előterjesztéshez csatolt pályázati felhívást tegyék
közzé. A pályázati kiírás tartalmazza a jogszabályi előírásoknak megfelelő
feltételeket, egyéb feltételeket nem szabnak. A jogszabály részletesen
meghatározza ezeket az előírásokat, korábban is ezeknek megfelelően
jártak el.
Ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság véleményét.
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Dr. Ficsor Mihályné az OMSB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság a
pályázat kiírását a határozat tervezetnek megfelelően javasolja
elfogadásra.
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:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
175 / 2018.(XII.4.) KT.
határozata
A II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár igazgatói
beosztásának ellátására pályázat kiírásáról
A Képviselő-testület
a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár igazgatói állásának
betöltése érdekében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt). 20./B §-ának (1)-(3) bekezdéseiben
foglalt felhatalmazás, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XII.20.)
Kormányrendelet 6/A §. (1) bekezdése és 6/B §. (1) bekezdése alapján p á l
y á z a t o t h i r d e t:
A pályázatot meghirdető munkáltató szerv: Nagyecsed Város
Önkormányzata, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.
Meghirdetett munkakör: II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár
igazgatói beosztás ellátására. Az intézményvezetői feladatellátás
magasabb vezetői beosztásnak minősül.
Intézmény neve, székhelye, ahol a munkavégzés történik: II.
Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, 4355 Nagyecsed, Vasut u. 2.
sz.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézmény
tevékenységi körébe tartozó, az alapító okiratban rögzített közművelődési,
könyvtári és egyéb feladatok ellátása, az intézmény közművelődési és
könyvtári feladatainak vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális
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tevékenységekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire.
A megbízás időtartama: 2019. február 1-től 2024. január 31-ig szóló 5
éves határozott idő.
Képesítési és egyéb feltételek:
- főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség,
vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga;
- a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről,
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.)
NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetésszervezési, pénzügyigazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési
intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal
való igazolása; amennyiben a pályázó ezzel nem rendelkezik, úgy
vállalnia kell a tanfolyam eredményes elvégzését a megbízástól
számított 2 éven belül.
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai
képesítést
igénylő,
közművelődési
területen
betöltött
munkakörben
szerzett
szakmai
gyakorlat,
kiemelkedő
közművelődési tevékenység,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt
vagy letelepedett státus,
- ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
- magyar nyelvtudás,
- vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
Juttatások, illetmény: Alapbér és vezetői pótlék a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának formája, helye: postai úton írásban, zárt
borítékban a pályáztató címére (Nagyecsed Város Önkormányzata, 4355
Nagyecsed, Árpád u. 32.). A pályázati borítékon kérjük feltüntetni a
„Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat” szövegrészt, valamint a
pályázati adatlapon szereplő azonosító számot.
A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel
időpontja: 2018. december 10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 10.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát
követő első Képviselőtestületi ülés, de legkésőbb 2019. január 31-ig.
A pályázathoz csatolni kell:
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-

-

-

az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemezésre épülő fejlesztési elképzeléssel
szakmai önéletrajzot, melyből az előírt szakmai gyakorlat
igazolható
végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolatát,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt
tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat
arról, hogy a pályázó a megbízás kezdetétől számított két éven
belül a tanfolyamot elvégzi;
büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt,
a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető
beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
41.
§-ában
és
43/A.
§-ában
meghatározott
összeférhetetlenség nem áll fenn,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
hozzájárul.
nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását
kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Képviselőtestület által a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
felkért 3 tagú bizottság hallgatja meg. A képviselő-testület, mint a
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt
véleményét mérlegelve, és az Önkormányzat Oktatási Bizottságának
előzetes véleménye alapján dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés közművelődési
szakember II. munkakörre - a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével történik.
A pályázati felhívás közzététele: a pályázatot közzé kell tenni a
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes
oldalán,
valamint
az
önkormányzat
hirdetőtáblájára
történő
kifüggesztéssel.

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és
Könyvtár
igazgatói
pályázatának
előzetes
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véleményezésére
létrehozására

létrehozandó

eseti

bizottság

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: visszautalt ez előző napirendre, mellyel
szorosan összefügg az eseti bizottság létrehozása a beérkező pályázatok
véleményezésére. A bizottságnak kötelezően tagja kell legyen a Magyar
Népművelők Egyesületének képviselője. Közalkalmazotti képviselő Pelyvás
Lajosné és a pályázat előkészítőjének képviseletében dr. Bölcsik István,
jegyző. A pályázatokat a bizottság véleményezi és a testület dönt az
igazgatói megbízásról.
Ezután kérte az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság véleményét.
Dr. Ficsor Mihályné az OMSB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az eseti
bizottság tagjaival egyetértett és egyhangúlag 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:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
176 / 2018.(XII.4.) KT.
határozata
A II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár igazgatói
pályázatainak előzetes véleményezésére létrehozandó eseti
bizottság létrehozásáról
A Képviselő-testület
a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár igazgatói beosztásának
betöltésére kiírt pályázat kapcsán a benyújtott pályázatok előzetes
véleményezésére 3 tagú bíráló bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai:
-

a Magyar Népművelők Egyesülete képviselője,

-

Pelyvás Lajosné közalkalmazotti képviselő,
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-

a pályázat előkészítőjének
Nagyecsed város jegyzője

képviseletében

Dr.

Bölcsik

István,

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT székhelyhasználathoz történő hozzájárulásra
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy az Ecsedi Láp
Horgász Egyesület legutóbbi tisztújító gyűlésén a korábbi vezetőség
lemondását követően új vezetőséget választottak. A korábbi vezetőségi
tag egyik ingatlanára volt bejegyezve a székhely. A változás miatt
javasolta, hogy a tó szomszédságában lévő Komoróczi u. 53. szám alatti
közösségi ház adjon helyet a székhelynek az adminisztratív feladatok
ellátáshoz. Ahhoz, hogy a székhelyhasználatot be tudják jegyeztetni az
ingatlantulajdonos hozzájárulása szükséges. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy adjanak hozzájárulást ahhoz, hogy a Horgász Egyesület
az épületben egy irodahelyiséget székhelyként használhasson. Hozzá
fűzte, hogy több civil szervezetnek is biztosítanak székhelyet
önkormányzati tulajdonú ingatlanban.
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:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
177 / 2018.(XII.4.) KT.
határozata
Székhelyhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatról
A Képviselő-testület
Hozzájárul ahhoz, hogy az Ecsedi Láp Horgász Egyesület a Nagyecsed
Város Önkormányzata tulajdonát képező 4355 Nagyecsed, Komoróczi u.
53. szám alatti ingatlanban lévő egy irodahelyiséget, székhelyként
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használja, illetve ezen székhely a bírósági nyilvántartásban feltüntetésre
kerüljön.
A használat jogcíme: szívességi székhelyhasználat.

Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT
az
Önkormányzat
folyószámlahitel
keretszerződésének meghosszabbítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztette a jelenlévőket, hogy minden
évben újra tárgyalják ezt a javaslatot, mert mindig egy évre köti a
pénzintézet a hitelkeret szerződést. Év végén jár le az erre az évre kötött
szerződés. Sajnos, de a zavartalan működéshez igénybe kell venniük ezt a
hitelkeretet. A feltételek megegyeznek a korábbi évivel. A fedezetként
szolgáló ingatlanok tekintetében történt változás. Az Árpád u. 29. sz. alatti
ingatlant vették ki és helyette a Rákóczi u. 14. sz. alatti, volt hivatali
épület került bele.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a keretszerződés megkötését.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
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:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
178 / 2018.(XII.4.) KT.
határozata
Folyószámlahitel-keret megkötésének engedélyezéséről
A Képviselő-testület
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a Tiszántúli Takarékszövetkezet Nagyecsedi Fiókjánál
27.500.000,- Ft
összegű folyószámla hitel-keret szerződés megkötését határozta el 2019.
január 01. napjától 2019. december 31. napjáig.
A hitel célja: működési célú folyószámlahitel
A hitel összege: 27.500.000,- Ft,
Hitelkeret igénybe vételének időpontja: 2019. január 01.
Hiteltörlesztés ütemezése: lejáratkor egyösszegben,
Visszafizetési határidő: 2019. december 31.
A hitel fedezeteként a Képviselő-testület az alábbi biztosítékokat ajánlja
fel: jelzálogjogot biztosít az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő
alábbi ingatlanokra, melyek nem képezik a törzsvagyon részét:


568. hrsz-ú 1635 m2 nagyságú ingatlan Nagyecsed, Vörösmarty
utca 15. szám alatti lakóház, udvar,



1/2. hrsz-ú ingatlan Nagyecsed, Rákóczi utca 14. szám alatti
kivett szolgáltatóház.

A Képviselőtestület nyilatkozik, hogy az igényelt hitel a Stabilitási törvény
szerinti likvid hitelnek minősül, így nem szükséges a hitel felvételéhez a
Kormány hozzájárulása.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében az éves
költségvetésbe a hitel törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és
jóváhagyja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására és az abban foglalt feltételek
elfogadására.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató
Nonprofit Kft. folyószámla hitelkeret szerződésének
meghosszabbítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy az előző elvek mentén készült
az előterjesztés a Kft. vonatkozásában is. Az elmúét évhez képest
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semmilyen változás nem történt az összegben és a kondíciókban sem. 9
milliós likviditási hitelről van szó, ami szükséges a működéshez.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság ebben az esetben is
támogatta a szerződés meghosszabbítását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
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:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
179 / 2018.(XII.4.) KT.
határozata
A folyószámlahitel keretszerződés meghosszabbításáról
A Képviselő-testület
A
Tiszántúli
Takarékszövetkezet
nagyecsedi
fiókrészlegében
a
„Nagyecsedi Városüzemeltetési Nonprofit KFT” gazdasági társaság részére
9 000 000,- Ft-os folyószámlahitel keretszerződés 1 évvel történő
meghosszabbítását (2019. január 01-2019. december 31. időszakra)
jóváhagyta a fedezetként szükséges 2681/2. hrsz-ú természetben
Nagyecsed, Rózsás út 65. szám telephelyre történt jelzálogjog bejegyzés
fenntartásával.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

EGYEBEK
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Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy a képviselő-testület
szeptemberi ülésén döntés született a városüzemeltetési Kft. alapító
okiratának módosításáról. A módosítás során döntöttek arról, hogy a
tevékenységi körbe beemelnek újabb tevékenységi köröket, továbbá
pontosították a Kft. közhasznú tevékenységeit és a kijelölt könyvvizsgáló
megválasztása miatti módosítást átvezették. E három témakörből a
tevékenységi körök meghatározása szükségtelen, tekintettel arra, hogy
jogszabályi változás következtében a tevékenységi köröket most már nem
a fenntartó döntése alapján jegyzi be a cégbíróság, hanem az eljárás
menete az, hogy a gazdasági társaság vezetője egy e célra biztosított
nyomtatványon elektronikus úton jelzi a változtatási szándékot a NAV felé,
ennek jogszerűségét, megfelelőségét a NAV ellenőrzi, és ha azt rendben
találja, a NAV tovább küldi ezt a cégbíróságnak, amely ennek alapján a
változást átvezeti. Mindezek következtében a szeptemberben hozott
határozatunk 1. pontját hatályon kívül kell helyezni.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
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:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
180 / 2018.(XII.4.) KT.
határozata
A 151/2018. (IX.25.) KT határozat módosításáról
A Képviselő-testület
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft.
alapító
okiratának módosításáról szóló 151/2018. (IX.25.) KT határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
1. A határozat 1. pontja hatályát veszti.
2. A határozat 3. pontjában szereplő cím 4400 Nyíregyháza, Szivárvány út
53. számra módosul.
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A határozat egyéb rendelkezési változatlanul érvényesek.

Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatott mindenkit, hogy december 6-án,
a korábbi éveknek megfelelően az önkormányzat a művelődési házzal és
civil szervezetekkel együttműködve, új helyen rendezi meg a mikulásnapi
vásárt. Örvendetes, hogy megtörtént a műszaki átadása a nagyecsedi
városi termelői piacnak a Vasút utcán, a valamikori kenyérgyár helyén. Az
épület ünnepélyes átadásával egybekötve rendezik meg a mikulásnapi
vásárt. Az ünnepélyes átadás 11 órától lesz, de a vásár már 10 órától
kezdődik. A tv nyilvánosságán keresztül invitált mindenkit a rendezvényre.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése az egyebek napirenddel
kapcsolatban.
Paragh Lajos, települési képviselő: mindenkit üdvözölt. Visszatérő téma a
szennyvízbekötés. Megkapták a felszólításokat a lakosok a talajterhelési
díjról. Elég magas összegek kiszabására került sor. Az a hír, hogy a
részletfizetési kérelmet elutasítják. Megkérdezte, hogy van-e lehetőség
részletfizetésre és a 65.000.-Ft utólagos befizetésével bekapcsolódhatnake a szolgáltatásba.
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a talajterhelési díj minden
olyan ingatlan esetében kötelezően megfizetendő, ahol a vezetékes víz be
van kötve, de a szennyvízhálózatra nem csatlakozott, pedig a lehetősége
meg volt rá. A talajterhelési díj ingatlanonként eltérő, mivel az elhasznált
víz arányában van meghatározva. Aki többet fogyaszt, az többet is fizet.
Minden körülmények között rosszabbul jár, aki nem köt rá a hálózatra.
Amíg a rákötés nem történik meg, minden évben fizetni kell a
talajterhelési díjat, aminek a mértékét jogszabály határozza meg.
Rácsatlakozni már nem lehet a régi feltételekkel, annak a határideje már
lejárt. A társulat alapító okirata tartalmazza, hogy milyen feltételekkel
csatlakozhatnak. Ha valakinek ilyen szándéka van, akkor a hivatalban
Murguly Krisztiánt kell megkeresni, vagy Nagy Tündét az életmódházban,
ahol pontos tájékoztatást fog kapni. Még a magasabb rácsatlakozási díj
mellett is jobban megéri csatlakozni, mint éveken keresztül fizetni a
talajterhelési díjat. A fizetéssel kapcsolatban jegyző urat kérte, hogy adjon
tájékoztatást.
Dr. Bölcsik István, jegyző: elmondta, hogy elég szép számban keresték
meg. Mindenkinek érdeke a részletfizetés. Még egyetlen kérelmet sem
utasított el. Elengedni viszont nem tudják ezt a díjat. A részletfizetést
engedélyező határozatban szereplő részleteket pontosan fizetni kell, mert
aki elmarad, annak az egész tartozás esedékessé válik, és nem tudják
tovább biztosítani a részletfizetést. Ma volt egy ügyfél, akinek nagyon sok
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vize folyt el. Ebben az esetben be kell menni a szolgáltatóhoz, és tisztázni
kell a vízfogyasztás részleteit. Hangsúlyozta, hogy aki kéri, annak tudnak
részletfizetést engedélyezni.
Paragh Lajos, települési képviselő:
alkalmazottja mondta, hogy nem
munkahelye van.

hozzá tette, hogy az egyik
kaphat részletfizetést, akinek

Dr. Bölcsik István, jegyző: nem értette, miért vannak ilyen félre
informálások, a részletfizetési kedvezményt tudják biztosítani. Minden
ügyfélnek elmondta, hogy fontolja meg, megéri-e a talajterhelési díjat
fizetni, vagy inkább megoldja a rákötést.
Paragh Lajos, települési képviselő: összegezte, hogy a részletfizetéssel
jegyző úrhoz, a rácsatlakozással Murguly Krisztiánhoz, vagy Nagy
Tündéhez fordulhatnak.
Bugja János, települési képviselő: a Longi úton lévő kátyúra hívta fel a
figyelmet, amelyet már többen jeleztek. A STOP tábla előtt kb. 50 m-re
van a kátyú és életveszélyes. Táblával, vagy valamilyen módon jelezni
kellene a balesetek elkerülése érdekében.
Kovács Lajos, polgármester: tudott a problémáról. Megpróbálják a saját
lehetőségeikhez mérten kezelni. Bele fogják tenni a kátyúzó anyagot, amit
valószínűleg néhány héten belül újra pótolni kell. A teljes útfelújítás
költsége kétszáz millió forint lenne. Az erre vonatkozó kérelmüket most
utasították el harmadik alkalommal, az idei évben nincs erre már keret.
Erre csak egyedi kérelmet lehet benyújtani. Valószínűleg az ország többi
önkormányzata is egyedi célokkal nyújt be kérelmeket. Ezt jövőre újból
meg fogják próbálni. Így marad a tűzoltó munka. Az elmúlt évben 5-6
millió forint értékű kátyúzó anyagot vásároltak, hogy ideiglenesen tudják
kezelni ezt a problémát, de a téli időszak a legnehezebb.

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

K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző
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Dr. Ficsor Mihályné
települési képviselő
jkh.

Mészáros Gábor
alpolgármester
jkh.
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