Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2019.
február 26-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: Bugja János és dr. Ficsor Mihályné
települési képviselők
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 Bugja János és dr. Ficsor
Mihályné települési képviselőket, 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
30 / 2019.(II.26.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2019. február 26-ai – rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Bugja
János és dr. Ficsor Mihályné települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót, és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló helyi
rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
2.- JAVASLAT a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál
köztisztviselők illetményalapjának megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

foglalkoztatott

4.- JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT a polgármester jutalmazására
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Előadó: Mészáros Gábor, alpolgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
6.- JAVASLAT az alpolgármester jutalmazására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit
KFT. 2019. évi üzleti tervére
Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
8.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
9.- JAVASLAT az önkormányzat 2019. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
10.- JAVASLAT az Országzászló emlékmű felújításának támogatására
(szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

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
31 / 2019.(II.26.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló helyi
rendelet módosítására
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Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
2.- JAVASLAT a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál
köztisztviselők illetményalapjának megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

foglalkoztatott

4.- JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
5.- JAVASLAT a polgármester jutalmazására
Előadó: Mészáros Gábor, alpolgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
6.- JAVASLAT az alpolgármester jutalmazására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
7.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit
KFT. 2019. évi üzleti tervére
Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
8.- JAVASLAT Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
9.- JAVASLAT az önkormányzat 2019. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
10.- JAVASLAT az Országzászló emlékmű felújításának támogatására
(szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA
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Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló helyi rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett az előző ülésen elhangzottakra,
hogy 2008. óta a temetkezési rendeletben szereplő díjak nem változtak,
ezért egy 20%-os emelés indokolt. A mellékletben szerepelnek az új díjak.
A temetőfenntartási hozzájárulással kapcsolatban élt egy javaslattal, hogy
azt 420.- forint helyett 630.-forintban határozzák meg. Ez nem a
temettetőket érinti, hanem a temetőben vállalkozási tevékenységet végző
vállalkozókat, sírkő készítőket. 630.-Ft a maximum, amit meg tudnak
határozni, mert a törvény az előző költségtételek átlagának 5%-ában
határozza meg ezt az összeget. Javasolta a maximálisan kiszabható összeg
meghatározását.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az elhangzott
javaslattal egyetértve javasolta 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 rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2 / 2019. (II.26.)
önkormányzati rendelete
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2008.
(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott
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felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2008. (XII.1.)
önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § Ez a rendelet 2019. március 8-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2019 (II.26.) önkormányzati rendelethez
A temetőben alkalmazandó, ÁFA-t is tartalmazó díjak:
1. Temetési helyek megváltásának, újraváltásának díjai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

egyes sírhely:
kettes sírhely:
sírbolt koporsónként:
egyes urnasírhely:
kettes urnasírhely:
urnasírbolt:6

7.200,-Ft
14.400,-Ft
28.800,-Ft
3.600,-Ft
7.200,-Ft
14.400,-Ft.

2. Temetőfenntartási hozzájárulás díja: 630,-Ft / síremlék.
3. Létesítmény igénybevételi díjak:
a) ravatalozó igénybevételi díja: 7.200,-Ft / elhalt
b) halott hűtő igénybevételi díja: 600,-Ft /nap (24 óra).
4. Az üzemeltető által biztosított sírhelynyitás díja: 15.000,-Ft

Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT
a
kitüntető
adományozásáról
szóló
módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
6

címek
alapításáról
és
önkormányzati
rendelet

Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy ezt is érintették az előző
ülésen. Az előterjesztéshez képest módosító javaslattal élt a kitüntető
címmel kapcsolatban. A 90.000.-Ft helyett 100.000.-Ft meghatározását
javasolta. Azzal indokolta a különbséget, hogy a kitüntető cím egész
Nagyecsedre vonatkozik, a kiváló pedagógus viszont már csak az óvodát
érinti.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy az elhangzott módosítással
javasolták az előterjesztés elfogadását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele az előterjesztéssel összefüggésben.
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
3 / 2019. (II.26.)
önkormányzati rendelete
A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004.
(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004.
(VI.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12.§ (4) bekezdés a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (4) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, melynek mértéke:
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a) nettó 100.000,-Ft, ha a kitüntetett természetes személy, vagy
legfeljebb 10 fős taglétszámú közösség”
2. § A R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (2) Kitüntető díjjal oklevél és nettó 70.000,-Ft összegű pénzjutalom
jár.
3. § Ez a rendelet 2019. március 8-án lép hatályba.

Tárgy: /3.tsp./ JAVASLAT a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál
foglalkoztatott
köztisztviselők
illetményalapjának
megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy a garantált bérminimum
emelése 8%-os emelést jelent, ami sok dolgozót érint. Azért javasolják az
illetményalap 8%-os emelését, hogy azok a dolgozók is kapjanak emelést,
akiket ez nem érint. Így az illetményalap 50.000.-Ft-ról 54.000.-Ft-ra
emelkedik. A következő napirendnél ugyanezt a 8%-os emelést javasolják
a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjánál is. A polgármesteri hivatal
vonatkozásában egy egyszeri finanszírozást, 8,5 millió forintot a központi
költségvetésből megkaptak. Ezek az emelések ebbe a keretbe beleférnek.
A többi intézménynél ezek még mínuszként szerepelnek.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta az
illetményalap emelését.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele.
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
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4 / 2019. (II.26.)
önkormányzati rendelete
A Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény 60. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:

1.
§
A
Nagyecsedi
Polgármesteri
Hivatalnál
foglalkoztatott
köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2019. évben 54.000.- Forint.
2.
§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019.
január 1-től kell alkalmazni.

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: visszautalt ez előző napirendre, az
illetményalaphoz kötötték ennek a meghatározását. A képviselők
tiszteletdíja 65.000.-Ft-ra, a bizottsági tagoké 32.500.-Ft-ra módosulna a
8%-os emeléssel.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyetértett a
módosítással.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
9

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5 / 2019. (II.26.)
önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet
módosításáról
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)
bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló 11/2011. (IV.1) önkormányzati rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő tiszteletdíja havi 65.000.-Ft.
(2) A bizottsági tag tiszteletdíja havi 32.500.-Ft.”
2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019.
január 1-től kell alkalmazni.

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT a polgármester jutalmazására
Előadó: Mészáros Gábor, alpolgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy a napirendhez
írásos előterjesztés készült.
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Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele.
Ezután bejelentette személyes érintettségét.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kizárás kérdésében a képviselőtestületnek minősített többséggel kell határozatot hoznia.
Mészáros Gábor, alpolgármester: javasolta, hogy a polgármestert ne
zárják ki a szavazásból.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester először szavazást
rendelt el arra nézve, hogy a képviselő-testület kizárja-e személyes
érintettsége okán a döntéshozatalból.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
32 / 2019.(II.26.) KT.
határozata
Szavazásból történő kizárás kérdéséről
A Képviselő-testület
A polgármester jutalmazására vonatkozó napirend kapcsán Kovács Lajos
polgármestert nem zárja ki a döntéshozatalból.

Ezután a polgármester szavazást rendelt el a jutalmazásról, majd
kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
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Nagyecsed Város Önkormányzatának
33 / 2019.(II.26.) KT.
határozata
A polgármester jutalmazásáról
A Képviselő-testület
Értékelve Kovács Lajos polgármester 2018. évben végzett munkáját, azt
eredményesnek és magas színvonalúnak ítéli meg. Ennek elismeréseként
részére bruttó 1.400.000.-Ft összegű jutalmat állapít meg akként, hogy
annak kifizetését 2019. március 31-ig rendeli el.
Végrehajtási határidő: 2019. március 31-ig
Végrehajtásért felelős: Dr. Bölcsik István jegyző

Tárgy: /6.tsp./ JAVASLAT az alpolgármester jutalmazására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy ehhez a napirendhez is
mindenki megkapta az írásos előterjesztést.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele.
Mészáros Gábor, alpolgármester: bejelentette személyes érintettségét.
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a kizárás
kérdésében a képviselő-testületnek minősített többséggel kell határozatot
hoznia és javasolta, hogy az alpolgármestert ne zárják ki a szavazásból.
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Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester először szavazást
rendelt el arra nézve, hogy a képviselő-testület kizárja-e személyes
érintettsége okán Mészáros Gábor alpolgármestert a döntéshozatalból.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának
34 / 2019.(II.26.) KT.
határozata
Szavazásból történő kizárás kérdéséről
A Képviselő-testület
Az alpolgármester jutalmazására vonatkozó napirend kapcsán Mészáros
Gábor alpolgármestert nem zárja ki a döntéshozatalból.

Ezután a polgármester szavazást rendelt el
jutalmazásáról, majd kihirdette annak eredményét.

az

alpolgármester

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
35 / 2019.(II.26.) KT.
határozata
Az alpolgármester jutalmazásáról
A Képviselő-testület
Értékelve Mészáros Gábor alpolgármester 2018. évben végzett munkáját,
azt eredményesnek és magas színvonalúnak ítéli meg. Ennek
elismeréseként részére bruttó 260.000.-Ft összegű jutalmat állapít meg
akként, hogy annak kifizetését 2019. március 31-ig rendeli el.
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Végrehajtási határidő: 2019. március 31-ig
Végrehajtásért felelős: Dr. Bölcsik István jegyző

Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató
Nonprofit KFT. 2019. évi üzleti tervére
Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a testületet, hogy az előző ülésen
tárgyalt munkaanyag átdolgozásra került az észrevételeknek megfelelően.
Ennek eredményeként 1,9 millió forintos eredményt tudtak tervezni.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta a Kft.
üzleti tevének elfogadását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele.
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
36 / 2019.(II.26.) KT.
határozata
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit KFT.
2019. évi üzleti tervéről
A Képviselő-testület
A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit KFT. 2019. évre
vonatkozó üzleti tervét megtárgyalta azt jónak tartja és az előterjesztés
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szerint elfogadja.

Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT az önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendeletének módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a szöveges előterjesztés
készült, mely részletesen tartalmazza a módosítás okait.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a rendelet módosítását.
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
6 / 2019. (II.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:
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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.)

2 829 561 134 Ft költségvetési bevétellel
2 871 985 685 Ft költségvetési kiadással
42 424 551 Ft költségvetési egyenleggel, melyből
42 424 551 Ft 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
likviditási hitel törlesztés
tartalék
megelőlegezés visszafizetése
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI
KIADÁS
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI
BEVÉTEL
ebből: felhalmozási kiadás
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási

felhalmozási kiadás
felhalmozási bevétel
működési kiadás
működési bevétel

2 335
810
117
643
283

349
784
815
809
711

269
582
393
541
110

57
394
1
26
2 335
536

539
047
000
642
349
636

063
351
000
229
269
416

536 616 416
536 616 416
0
0
0
0

Költségvetési létszámkeret

109 fő

(4) ) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele
2 871 985 685,- Ft kiadása 2 853 025 685,- Ft, önként vállalt feladatainak
bevételi és kiadási összege 15 960 000,- Ft, állami (államigazgatási)
feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3.000.000,- Ft.
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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 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
11. § A R 14. 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: /8.tsp./ JAVASLAT az önkormányzat 2019. évi költségvetésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a szöveges részből látszik,
hogy milyen elvek mentén készült el a költségvetés tervezete. Jól kitűnik
az összesítő táblázatból, hogy nagyon eltérő az intézményi rendszerek
finanszírozása. Az óvoda az egyik leggyengébben finanszírozott
intézmény. Majdnem 50 millió mínusz van a költségvetésben. A
művelődési ház vonatkozásában 42 millió forintos kiadással szemben 9
millió forintos finanszírozást kapnak. A Szociális Alapszolgáltatási
Központnál is a 162 millió forintos kiadással szemben 107 millió forintos
bevétel áll. A bölcsődénél 60 millió a bevétel, 69 millió a kiadás. A
hivatalnál 110 millió a bevétel, 124 millió a kiadás, 14 millió forintos a
mínusz. Az önkormányzatnál jelentős a differencia, a bevétel 1,57 milliárd,
a kiadás 1,7 milliárd, 130 millió a differencia. A segélyek jól
finanszírozottak, ez év végén jó, mert tudnak a rászorulóknak egy kis fát
osztani. Csak év végén fog pontosan látszani, hogy mennyi marad erre. Az
egészségügyi szolgáltatások a legjobban finanszírozottak, csak 1 millió a
mínusz. 157 millió forintos forráshiánnyal számoltak a 2,48 milliárdos
költségvetési főösszeg mellett. Az elmúlt évben kevesebb volt a
forráshiány, de a költségvetési főösszegük is szerényebb 1,8 milliárd volt.
Jelentkeztek rendkívüli kiadások. A minimálbér emelésének hatása.
Jubileumi jutalmak, amiket idén ki kell fizetni, önkormányzati szinten 12
millió forint. Az illetményalap emelés, ill. a testületi és bizottsági tagok
tiszteletdíjának emelése 7,2 millió, amire kapnak kompenzációt külön
pályázat alapján. Az alulfinanszírozott óvoda vonatkozásában a költségek
többsége bér jellegű kiadás. Jogszabály határozza meg, hogy hány
gyerekhez, csoporthoz hány dolgozót kell alkalmazni, de a költségvetés
ezt nem finanszírozza le.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy bíznak benne, hogy a
forráshiány nem fog gondot okozni, a bizottság az előterjesztést
elfogadásra javasolta.
Kovács Lajos, polgármester: hozzá fűzte, hogy a tervezett költségvetési
hiányhoz remélhetőleg kapnak kiegészítést pl. a bérkompenzációhoz, ill.
lehet benyújtani a költségvetési hiányra pályázatot. Tervezik erre az évre
is a pályázat benyújtását.
A művelődési háznál saját bevételeket nem tudtak tervezni, mivel az
épület most fog átesni egy felújításon, bővítésen. Tavaly a lakodalmakból,
rendezvényekből voltak bevételek. A 42 millió nem csak a dolgozók bére,
hanem a nagyobb rendezvények költségei, amit a művelődési ház rendez.
Az állandó állományt, amennyire lehetett lecsökkentették, ennél kevesebb
létszámmal nem lehet vinni az intézményt.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
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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
7 / 2019. (II.28.)
önkormányzati rendelete
Nagyecsed Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

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:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a) 2 330 532 253 Ft költségvetési bevétellel,
b) 2 487 944 800 Ft költségvetési kiadással,
c)
157 412 547 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 157 412 547 Ft
működési egyenleggel állapítja meg.
(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok
kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a
Képviselő-testület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS
ebből: személyi kiadás

2 058 889 000
802 641 504
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munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadások
államházt.belüli pénzeszk.átadás
államházt.kívűli pénzeszk. átadás
szociálpolitikai juttatások
tartalék
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS
ebből: felhalmozási kiadás
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási
Finanszírozási

118 906 792
798 547 471
202 417 863
88 375 370
47 000 000
1 000
000
2 058 889 000
429 055 800
429 055 800
429 055 800

felhalmozási kiadás
felhalmozási bevétel
működési kiadás
működési bevétel

429
429
450
450

Költségvetési létszámkeret

055
055
000
000

800
800
000
000

101 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele
2 474 744 800,- Ft kiadása 2 474 744 800,- Ft, önként vállalt feladatainak
bevételi és kiadási összege 13 200 000,- Ft, állami (államigazgatási)
feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000,- Ft.
3.§ A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4.§ A képviselő-testület az önkormányzat
mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

összevont

költségvetési

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési
szervek működési célú bevételi és kiadási adatait a 3.
melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési
szervek működési célú bevétel adatait a 4. melléklet
szerinti részletezettségben állapítja meg.
7.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési szervek működési célú kiadás adatait a 5. melléklet szerinti
részletezettségben állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési
szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási adatait a 6.
melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési bevételeket a 7. melléklet szerint
állapítja meg.
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10.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatát a 8.
melléklet, beruházási kiadásait a 9. melléklet szerint állapítja meg.
11.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési
szervenként a 10. melléklet, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves
létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a
12. melléklet szerint állapítja meg.
13.§ A képviselő-testület a szociális, rászorultsági ellátások adatait a 13.
melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§ A képviselő-testület a nyújtott támogatásokat a 14. melléklet szerint
hagyja jóvá.
15.§ A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a
15. melléklet
szerint hagyja jóvá.
16.§ A képviselő-testület a normatív hozzájárulások
alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

jogcímenkénti

17.§ A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak
teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 17. melléklet
szerint hagyja jóvá.
18.§ A képviselő-testület az által képzett tartalékot a 18. melléklet szerint
állapítja meg.
19.§ A képviselő-testület az
támogatások a 19.
melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat

által

adott

közvetett

20.§ A bevételek és kiadások alakulást a következő 3 év vonatkozásában a
20. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
21.§ Az
önkormányzati
szintű
költségvetés
végrehajtásáért
a
polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a
jegyző a felelős.
22.§ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
23.§ A
költségvetési
hiány
csökkentése
érdekében
évközben
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a
bevételek növelésének lehetőségeit.
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24.§ A települési képviselők, bizottsági tagok és alpolgármesterek
tiszteletdíját az
5/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet szerint, a
köztisztviselők illetmény alapját a 4/2019.(II.26.) KT határozat szerint
állapítják meg.
25.§ Kiegészítő
támogatás
igényléséről
a
működőképességet
veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön
képviselő-testületi döntés alapján.
26.§ A
finanszírozási
bevételekkel
és
hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

kiadásokkal

kapcsolatos

Az előirányzatok módosítása
27.§ Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
28.§
A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
29.§ A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a
kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
30.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás az első negyedév kivételével – negyedévenként 2019. június 30-ig 2019.
szeptember 30-ig de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
31.§ Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a
tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet
tájékoztatja.
32.§ A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat
valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés
fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
33.§ A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és
kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek.
34.§ A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkezik.
35.§ Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban
rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás
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vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi
szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.
36.§ A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési
szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt
formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
37.§ Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért,
működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a
jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
38.§ Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső
szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
39.§ (1) Ez a rendelet 2019. március 4-én lép hatályba, rendelkezéseit
2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Nagyecsed
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelet
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Tárgy: /9.tsp./ JAVASLAT az Országzászló
támogatására (szóban)

emlékmű

felújításának

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a Közép- és Kelet-Európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki,
melynek keretében különböző emlékművek felújítására lehet pénzügyi
támogatást elnyerni. Az Ecsedi-lápvidékért Egyesület vezetője jelezte,
hogy az egyesület a fenti pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani
és amennyiben az sikeres lesz, az elnyert pályázati összegből a
nagyecsedi Rákóczi úton lévő Országzászló emlékművel kívánják felújítani,
rendbe tenni. A pályázati kiírás szerint civil szervezet esetén a pályázathoz
csatolni kell az önkormányzat támogató döntését. Véleményem szerint az
egyesület elképzelése támogatandó, ezért javaslom, hogy a képviselőtestület hozzon ilyen tartalmú döntést.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.
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
37 / 2019.(II.26.) KT.
határozata
Az Országzászló emlékmű felújításának támogatásáról
A Képviselő-testület
A nagyecsedi 121/1 hrsz. alatt lévő Országzászló emlékmű felújítását
szükségesnek és indokoltnak tartja. Ennek megfelelően támogatja, hogy
az Ecsedi-lápvidékért Egyesület (4355 Nagyecsed, Árpád u. 7. képviseli:
Szabó Gusztáv, elnök) a felújításra pályázatot nyújtson be a Közép- és
Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által
kiírt KKETTKK CP-02 jelű pályázati felhívásra. A képviselő-testület az
Egyesület által benyújtott pályázatban foglaltakkal egyetért, azt
támogatja.
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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

Bugja János
települési képviselő
jkh.

Dr. Ficsor Mihályné
települési képviselő
jkh.
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