Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
december 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,

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Tóth Áron és Veres Zoltán települési
képviselők

A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
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 Tóth Áron és Veres Zoltán
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települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
191 / 2018.(XII.28.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. december 28-ai – rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Tóth
Áron és Veres Zoltán települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót, és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
2.- JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési
Szabályzatának jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
3.- JAVASLAT a különböző segély kifizetésekkel kapcsolatos hátralékok
rendezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

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:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
192 / 2018.(XII.28.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
2.- JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési
Szabályzatának jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
3.- JAVASLAT a különböző segély kifizetésekkel kapcsolatos hátralékok
rendezésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztette a jelenlévőket, hogy ez
visszatérő napirend év végén, mivel az év közben történt változásokat
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folyamatosan át kell vezetni a költségvetésükben is. Ennek okán került az
újabb módosítás a testület elé.
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 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
17 / 2018. (XII.28.)
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.)

2 824 815 334 Ft költségvetési bevétellel
2 824 815 334 Ft költségvetési kiadással
124 112 255 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
124 112 255 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
likviditási hitel törlesztés
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

2 363
796
117
652
287

566
285
517
080
403

918
436
539
236
144

59
450
1
2 363
461

280
000
000
566
248

563
000
000
918
416

461 248 416
461 248 416
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 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
7. § A R 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
8. § A R 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
9. § A R 9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
10. § A R 10. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
11. § A R 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép
12. § A R 15. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
13. § A R 18. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
14. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba
lépést követő napon hatályát veszti.
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Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal Egyedi
Iratkezelési Szabályzatának jóváhagyására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy jogszabály írja elő ennek a
szabályzatnak az elkészítését és jóváhagyását. A dokumentumot
előzetesen megküldték a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Levéltárának, valamint a Megyei Kormányhivatalnak, akik
azzal egyetértettek. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően
készült el. Javasolta, hogy fogadják el az elkészült dokumentumot.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel
kapcsolatban.
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
193 / 2018.(XII.28.) KT.
határozata
A Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési
Szabályzatának jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
A Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatát
jóváhagyja.
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Tárgy: /3.tsp./

JAVASLAT a különböző segély kifizetésekkel kapcsolatos
hátralékok rendezésére

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy 2014. december 31-ig –
kötelező feladatként – különböző segélyek kifizetését látta el az
önkormányzat. Több esetben tártak fel az ügyintézők jogtalan igénylést,
melyek behajtására a szükséges intézkedéseket megtették. Sajnos a
jelenleg fennálló hátralék behajtása szinte reménytelen, ill. sok esetben a
behajtás költsége meghaladja a követelés összegét. Jogszabály alapján
lehetőség
van
a
behajthatatlan
bevételi
előírások
könyvviteli
nyilvántartásokból való törléséhez a pénzügyi bizottság jóváhagyása és a
Képviselő-testület döntése alapján. Javasolta, hogy a mellékelt kimutatás
mérlegelése után fogadják el a határozat-tervezetet.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a határozat elfogadását.
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
194 / 2018.(XII.28.) KT.
határozata
A különböző segélynemeken kimutatott hátralék elengedése
ügyében
A Képviselő-testület
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jóváhagyja
az 1. számú mellékletben felsorolt esetekben (289 fő
11.047.198,- Ft) a segélynemeken keletkezett hátralék elengedését 2018.
december 31. napjával.

Végrehajtási határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: polgármester

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

Tóth Áron
települési képviselő
jkh.

Veres Zoltán
települési képviselő
jkh.
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